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JAUNATNES SPORTA LAUREĀTS 2018
20. decembrī Krāslavas Sporta
skolā pulcējās labākie Krāslavas
novada sportisti uz svinīgu pasākumu, kurā ar naudas balvām un
kausiem tika apbalvoti 50 labākie
sportisti sešos sporta veidos.

Jaunatnes sporta laureātā sportistu sumināšanas ceremonijā piedalījās bijusī Krāslavas Sporta skolas audzēkne un vairākkārtēja Latvijas čempione distanču slēpošanā,
pašlaik Krāslavas novada Izglītības pārvaldes vadītājas vietniece Sņežana Petroviča.
Basketbolā tika apbalvota U-19 jauniešu
komanda, kas izcīnīja pirmo vietu LJBL
Nacionālās līgas austrumos un ir LJBL
Superlīgas play oﬀ dalībniece. Trešo vietu
LJBL Nacionālā kausa izcīņā ieguva U-16
komanda. Tika izcelti individuāli spēlētāji:
Reinis Andžāns – rezultatīvākais spēlētājs
LJBL Superlīgā, Jānis Umbraško – labākais atlēkušajās bumbās LJBL Superlīgā un
Lauris Pļavenieks – otrais rezultatīvākais
LJBL Nacionālās līgas austrumos.
Brīvajā cīņā sumināta tika Karina Andžāne, kura izcīnīja divas zelta medaļas

Latvijas meistarsacīkstēs gan jaunietēm,
gan kadetiem. Daniela Sutāne ieguva divas
pirmās vietas Latvijas meistarsacīkstēs gan
jaunietēm, gan kadetiem, Anželika Jakuboviča – divas otrās vietas gan Latvijas meistarsacīkstēs juniorēm, gan Latvijas čempionātā pieaugušajiem. Artūrs Gončaronoks
ieguva 2. vietu Latvijas meistarsacīkstēs
kadetiem, Konstantīns Levickis – 1. vietu
Latvijas meistarsacīkstēs jauniešiem un 3.
vietu Latvijas meistarsacīkstēs kadetiem,
Artūrs Dombrovskis – 3. vietu Latvijas
meistarsacīkstēs kadetiem. Maksims Beinarovičs tika apbalvots ar 1. vietu Latvijas
čempionātā pieaugušajiem un Edgars Sadovskis – ar 2. vietu Latvijas čempionātā
pieaugušajiem.
Futbola nodaļā tika apbalvota futbola
komanda, kura izcīnīja 1. vietu Latgales
jaunatnes čempionātā U-12 vecuma grupā.
Tāpat tika apbalvots Aleksejs Silibitkins,
kurš ir Krāslavas Sporta skolas audzēknis,
bet par Latvijas Jaunatnes čempionu U-13
un U-14 grupā kļuva, spēlējot Daugavpils
futbolā komandā, un tika atzīts par labāko

spēlētāju uzbrucēju U-13 komandā.
Distanču slēpošanā tika sumināta Sņežana Jegorčenko, kurā izcīnīja sudraba un
bronzas medaļu Latvijas čempionātā 15 km
distancē un sprintā. Kausu saņēma Līga
Volka, kura izcīnīja 3. vietu Skolēnu ziemas
čempionāta un 5. vietu Latvijas čempionāta
sprinta kvaliﬁkācijā.
Šaušanas nodaļas sportiste Karīna Krilova izcīnīja vairākās godalgotas vietas Latvijas čempionātā pieaugušajiem, kā arī otro
vietu Baltijas kausā. Diāna Bulavska ieņēma 3. vietu Latvijas Ziemas čempionātā.
Mareks Mjadjuta ieguva vairākas sudraba
un bronzas medaļas Latvijas jaunatnes un
junioru čempionātā, kā arī Baltijas kausā.
Dana Soskova kļuva par Latvijas čempioni
juniorēm, kā arī ieņēma godalgotas vietas
jaunatnes čempionātā. Rihards Plotiņš Latvijas junioru čempionātā ieguva zelta medaļu un kopā ar komandas biedriem Rihardu Misjunu un Mareku Mjadjutu izcīnīja
trešo vietu komandu čempionātā.
Vieglatlētikā tika sumināta Daniela Timma, kura izcīnīja sudrabu medaļu Latvijas

čempionāta trīssoļlēkšanā un 5. vietu 60
metru barjerskriešanā Latvijas Ziemas čempionātā, kā arī divas uzvaras – tāllēkšanā un
barjerskriešanā starptautiskajās sacensībās
Minskā un 3. vietu barjerskriešanā Viļņā.
Katrīne Tračuma Latvijas čempionātā ieguva 5. vietu šķēpa mešanā un 6. vietu lodes
grūšanā. Katrīna Ļaksa Latvijas čempionātā ieguva 7. vietu augstlēkšanā un uzstādīja
personisko rekordu 155 cm, kā arī vairākas
godalgotas vietas Latgales mēroga sacensībās. Līva Māra Mukāne izcīnīja pirmo vietu augstlēkšanā Latvijas čempionāta atlases
sacensībās. Artūrs Šarkovičs Latvijas čempionātā U-18 un U-20 grupā gan ziemā, gan
vasarā izcīnīja zeltas medaļas tāllēkšanā un
trīssoļlēkšanā. Baltijas kausā, startējot Latvijas izlases sastāvā, viņš ieguva pirmo vietu gan tāllēkšanā, gan trīssoļlēkšanā. Artūrs
šogad piedalījās U-18 Eiropas čempionātā
un izcīnīja augsto 10. vietu tāllēkšanā.
Tika sumināti arī trīs labākie treneri:
Raitis Timma (basketbols), Inna Radeviča
(vieglatlētika), Ilona Vanaga (distanču slēpošana).
Liels paldies novada domei par atbalstu
sportistu apbalvošanā.
Ilona Vanaga,
Krāslavas Sporta skolas metodiķe

KORISTI IZDZIED DZIESMU „LATVIJAS SKOLAS SOMA”
Krāslavas pamatskola ir Latvijas valsts iniciatīvā „Latvijas skolas soma” jau pusgadu. Pēdējais 2018. gada iniciatīvas pasākums notika decembrī, kad Krāslavas pamatskolas zēnu kora
„Bundzinieki” un 5.-9. klašu kora „Lira” dziedātāji devās ekskursijā uz Daugavpili, lai piedalītos Daugavpils teātra izglītojošā performancē
„Aktiermāksla. Teātris”.

Sākumā iepazināmies ar Daugavpils teātra skatuves un
zāles iekārtojumu, vērojām kā skatuve tiek gatavota vakara izrādei. Mums ļāva ieskatīties tur, kur parastie izrādes
skatītāji netiek ielaisti: grimētavās, scenogrāﬁjas tapšanas
darbnīcā, kostīmu noliktavā, mārketinga nodaļā, aktieru
mēģinājumu zālē, kā arī aizskatuves labirintos. Mēs tik tiešām sajutām teātra elpu! Par to mēs pateicamies Daugavpils teātra sabiedrisko attiecību vadītājai Janīnai Ivanovai.
Ļoti paveicās, ka mums meistarklasi vadīja Daugavpils

jauniešu un bērnu teātra „Arlekīns” vadītāja Maija Korkliša, kas ir arī Daugavpils teātra vadošā aktrise. Veselu stundu koristi izpildīja dažādus kustību un balss tehnikas vingrinājumus. Tā kā mobilie telefoni tika nolikti malā, koristi
varēja iedziļināties radošajās spēlēs un uzdevumos.
Baudot Ziemassvētku noskaņu Daugavpils centrālajā
laukumā, pienāca laiks Retro tramvajam, kas mūs izvizināja 3 pilsētas tramvaju maršrutos. Zinoša gida pavadībā
izzinājām interesantus vēsturiskus faktus par pilsētu un
tramvaju līnijas attīstību Daugavpilī. Baudot tēju „retro”
stilā un dziedot Ziemassvētku dziesmu „Zvaniņš skan!”,
nemanot pienāca gala pietura.
Paldies visiem 2018. gada Latvijas valsts iniciatīvas
„Latvijas skolas soma” sadarbības partneriem, skolotājiem,
administrācijai, vecākiem un skolēniem! Īpašus pateicības
vārdus vēlamies pateikt „Latvijas skolas soma” koordinatorei skolā Skaidrītei Gasperovičai.

Paldies Krāslavas pamatskolas koristiem par muzicēšanu
visa gada garumā! Lai skan 2019. gadā!
Ilona Aprupe,
Krāslavas pamatskolas koru vadītāja
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IZSOLE

Krāslavas novada dome paziņo,
ka Publiskas personas mantas atsavināšanas likumā noteiktajā kārtībā mutiskā izsolē ar augšupejošu
soli tiek pārdots Krāslavas novada
pašvaldības nekustamais īpašums
– divi dzīvokļi:
Raiņa iela 2 – 60, Krāslava,
kadastra numurs 6001 900 1555,
platība 46,41m2, istabu skaits –
2, izsoles sākumcena 1500 EUR,
nodrošinājums 150EUR, izsoles
datums 17.01.2019., 11.00.
Aronsona iela 12 – 60, Krāslava,
kadastra numurs 6001 900 0445,
platība 37,21m2, istabu skaits –
2, izsoles sākumcena 2000 EUR,
nodrošinājums 200EUR, izsoles
datums 17.01.2019., 11.30.
Iepazīties ar izsoles noteikumiem var pašvaldības mājaslapā
internetā (www.kraslava.lv) vai
personīgi darba laikā Krāslavas
novada domes ēkā 2.kab., Rīgas
ielā 51, Krāslavā. Izsoles pretendentu reģistrācija izsolei notiek līdz 2019. gada 17. janvārim
plkst. 10.00. darba laikā Krāslavas novada domes ēkā 2.kab., Rīgas ielā 51, Krāslavā, nogādājot
pieteikumu personīgi, ar kurjeru
vai pa pastu. Personu, kurām ir
pirmpirkuma tiesības uz izsolāmo
mantu, nav. Samaksa – summa par
nosolīto nekustamo īpašumu, atrēķinot iemaksāto nodrošinājumu,
jāsamaksā divu nedēļu laikā no
izsoles dienas.
Tālrunis uzziņām 65681764,
65681754.

Krāslavas novada bāriņtiesa
atgādina, ka saskaņā ar spēkā
esošajiem normatīvajiem aktiem, visiem aizbildņiem, aizgādņiem un nepilngadīgo bērnu
mantas pārvaldītājiem ir pienākums līdz 2019.gada 1. februārim iesniegt Krāslavas novada bāriņtiesā norēķinus par
iepriekšējo gadu. Neskaidrību
gadījumā zvanīt pa t.65623319.

IZDARI ŠO!

Kuram nav gadījies ikdienas
gaitās aizmirst par grāmatu nodošanas termiņiem Krāslavas novada
Centrālajā bibliotēkā…
Atgādinām, ka grāmatu un citu
materiālu izmantošanas termiņu
iespējams pagarināt ne tikai ierodoties bibliotēkā, bet arī telefoniski vai ar autorizācijas rīkiem
bibliotēkas tīmekļa vietnē www.
bibliotekakraslava.lv.
Reģistrēti bibliotēkas lasītāji
autorizācijas rīkus var saņemt bibliotēkā, un turpmāk paši, neizejot
no mājas, elektroniskajā katalogā
ērti pagarināt grāmatu nodošanas
termiņu.
Cienījamie Krāslavas NC bibliotēkas lietotāji! Ja jums ir gadījies aizmirst nodot grāmatu vai
kādu citu materiālu, aicinām to
izdarīt tuvākajā laikā.
Žaneta Moiseja,
Krāslavas novada
Centrālās bibliotēkas metodiķe

PAR IZMAIŅĀM MINIMĀLĀS
BRAUKŠANAS MAKSĀ

Latgales plānošanas reģions informē, ka saskaņā
ar 2018. gada 1. jūnijā Sabiedriskā transporta padomes pieņemto lēmumu no
2019. gada 1. janvāra tiek
mainīta minimālā braukšanas maksa atsevišķos reģionālajos vietējās nozīmes
autobusos Pierīgas un Rīgas
teritorijā, kā arī republikas
nozīmes pilsētās un reģionālās attīstības centros.

Pierīgas un Rīgas pasažieriem
minimālā braukšanas maksa ir noteikta viens eiro. Savukārt republikas nozīmes pilsētās tā būs 70
centi un reģionālās attīstības centros – 60 centi. Braukšanas maksa
pārējos vietējās nozīmes maršrutu
posmos un reģionālajos starppilsētu maršrutos nemainīsies un paliks
līdzšinējā.
Paredzamais minimālais braukšanas maksas pieaugums ir samērā

neliels – 10 līdz 20 centi. Atbilstoši
Sabiedriskā transporta padomes lēmumam minimālā maksa braucieniem reģionālās vietējās nozīmes
autobusos uz/no pieturvietām Rīgā
būs viens eiro līdzšinējo 80 centu
vietā. Minimālā braukšanas maksa uz/no pieturvietām republikas
nozīmes pilsētās Daugavpilī, Jēkabpilī, Jelgavā, Jūrmalā, Liepājā,
Rēzeknē, Valmierā un Ventspilī noteikta 70 centi līdzšinējo 60 centu
vietā. Attīstības centru (Aizkraukle, Alūksne, Balvi, Bauska, Cēsis,
Dobele, Gulbene, Krāslava, Kuldīga, Limbaži, Līvāni, Ludza, Madona, Ogre, Preiļi, Saldus, Sigulda,
Smiltene, Talsi, Tukums, Valka)
pieturvietās minimālā braukšanas
maksa būs 60 centi līdzšinējo 50
un 55 centu vietā.
Piemēram, šobrīd brauciens uz
vai no republikas nozīmes pilsētas maksā 70 centus vai vairāk, arī
pēc jaunā gada braukšanas maksa
saglabāsies nemainīga. Savukārt

pasažieri, kuri maksā par braucienu 60 centus, piemēram, braucot
no Rēzeknes uz Ludzu, no 2019.
gada 1. janvāra maksās 70 centus.
Tāpat arī attīstības centru teritorijās – ja šobrīd brauciens reģionālajā autobusā uz vai no attīstības
centra maksā 60 centus un vairāk,
tad arī turpmāk maksa saglabāsies
līdzšinējā, bet pasažieri, kuri par
braucienu šobrīd maksā 50 vai 55
centus, piemēram, mērojot ceļu no
Līvāniem uz Rožupi, nākamgad
maksās 60 centus.
Izmaksas, kas saistītas ar sabiedriskā transporta pakalpojumiem
nemitīgi pieaug, braucēju skaits
autobusos katru gadu samazinās
(izņemot prognozes par 2018.
gadu), savukārt maksa par braucienu reģionālās nozīmes autobusos
ir saglabāta nemainīga vairākus
gadus – tas ir viens no iemesliem,
kāpēc valsts budžeta līdzekļi, kas
atvēlēti sabiedriskajam transportam, nav pietiekami. Lai saglabātu

IR PIEEJAMA E-REĢISTRĀCIJA

No 2019. gada 2. janvāra Baltkrievijā ārvalstu pilsoņiem un personām bez
pilsonības ir pieejama e-reģistrācija pagaidu uzturēšanās tiesību saņemšanai,
izmantojot vienotu elektronisko pakalpojumu portālu
- portal.gov.by.

Saskaņā ar Baltkrievijas Republikas likumu „Par ārvalstu pilsoņu
un personu bez pilsonības tiesisko
stāvokli Baltkrievijas Republikā” (2010. g. 4. janvāris, Nr.105D) ārzemniekiem, kas ieceļojuši
Baltkrievijas Republikā, ir jāreģistrējas piecu dienu laikā, izņemot brīvdienas, valsts svētku un
svētku dienas, kuras Baltkrievijas
Republikas prezidents pasludinājis par brīvām dienām.

Saskaņā ar Latvijas Republikas
valdības un Baltkrievijas Republikas valdības vienošanos par Latvijas Republikas un Baltkrievijas
Republikas pierobežas teritoriju
iedzīvotāju savstarpējo braucienu
vienkāršošanu personām, kas ieceļojušas Baltkrievijas Republikā saskaņā ar vietējās pierobežas
satiksmes atļauju, ir jāreģistrējas
tādā gadījumā, ja tās uzturas valstī
vairāk nekā piecas diennaktis.
Lai reģistrētos vienotā portālā,
izmantojot datoru, mobilo tālruni
vai citu ierīci ar piekļuvi internetam, ir jāizveido personīgais kabinets, izmantojot savu e-pasta adresi. Pēc tam personīgajā kabinetā,
sadaļā „Pieejamie pakalpojumi”,
jāizvēlas kategorija „Pilsonība un
migrācija” un jāpasūta attiecīgais

pakalpojums (200.12.14.1), jāaizpilda un jāaizsūta pieteikums. Par
administratīvās procedūras izpildi
liecinās paziņojums par ārvalsts
pilsoņa reģistrāciju, kas uzturas
Baltkrievijas Republikā pēc viņa
norādītās adreses.
Šī administratīvā procedūra ir
bezmaksas un ir pieejama ārzemniekiem, kas ieceļo Baltkrievijas
Republikā caur Baltkrievijas Republikas Valsts robežas caurlaides
kontrolpunktiem.
Līdztekus šai procedūrai ārzemniekiem tiek saglabāta iespēja
vērsties personīgi Iekšlietu ministrijas pilsonības un migrācijas
institūcijās, lai reģistrētos iepriekš
noteiktajā kārtībā.
Lai pagarinātu reģistrācijas termiņu, ārzemniekam jāvēršas per-

sabiedriskā transporta biļešu maksu, maršrutu un reisu skaitu līdzšinējā apmērā, un vienlaikus būtu
iespējams kompensēt pārvadātājiem zaudējumus par sabiedriskā
transporta pakalpojumu sniegšanu,
minimālās maksas palielināšana
attiecīgajos reģionālās nozīmes
maršrutos ir visoptimālākais risinājums šī brīža situācijā.
Nosakot braukšanas maksu, tiek
ņemti vērā ne tikai izdevumi un
iedzīvotāju pirktspēja, bet arī tas,
ka sabiedriskais transports pilda
sociālo funkciju un nodrošina iedzīvotāju mobilitāti. Tādēļ braukšanas maksa, tostarp minimālā
braukšanas maksa, ir zemāka nekā
faktiskās izmaksas, un starpību
starp izmaksām un ieņēmumiem
no pasažieru biļetēm dotē valsts.
Kopumā pārvadātāju ieņēmumi
veido vien 50 % no kopējām sabiedriskā transporta pakalpojumu
izmaksām.

sonīgi Iekšlietu ministrijas pilsonības un migrācijas institūcijā tajā
teritorijā, kas ir norādīta kā uzturēšanās vieta Baltkrievijā.
Ārzemniekiem, kas ieceļojuši
Baltkrievijā caur robežu ar Krievijas Federāciju, reģistrācijai ir
jāvēršas personīgi Iekšlietu ministrijas pilsonības un migrācijas
institūcijā tajā teritorijā, kas ir norādīta kā uzturēšanās vieta Baltkrievijā.
Reģistrēt ārvalstnieku vienotajā
elektronisko pakalpojumu portālā
varēs arī viņa pārstāvis (cita persona) no sava personīgā kabineta,
aizpildot iesniegumu ar datiem
par ārzemnieku.
Par pārkāpumiem, kas saistīti
ar reģistrāciju, ir paredzēts brīdinājums, naudas sods līdz 20 bāzes
vērtībām vai deportācija.

Krāslavas novada pašvaldības saistošie noteikumi Nr. 2018/12
„Grozījumi Krāslavas novada pašvaldības saistošajos noteikumos Nr. 2010/4
„Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanas kārtību Krāslavas novadā””

Izdoti saskaņā ar likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 5.panta trešo un ceturto daļu
(ar precizējumiem, kas izdarīti 27.12.2018. (protokols Nr.19.,1.§ 1.1.p.)

1.Izdarīt Krāslavas novada pašvaldības saistošajos noteikumos Nr. 2010/4 „Par nekustamā
īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanas
kārtību Krāslavas novadā” (turpmāk tekstā –
Noteikumi) šādus grozījumus:
1.1.Papildināt Noteikumus ar 2.1.5.apakšpunktu šādā redakcijā:
„2.1.5. 1991.gada barikāžu dalībniekiem –
70% no nekustamā īpašuma nodokļa summas.”
(ar precizējumiem, kas izdarīti 27.12.2018.
(protokols Nr.19.,1.§ 1.1.p.)
1.2. Papildināt Noteikumus ar 3.4.2 apakšpunktu šādā redakcijā:
„3.4.2 Saistošo noteikumu 2.1.5.apakšpunktā
minētās personas iesniedz 1991. gada barikāžu
dalībnieka apliecības kopiju”.
(ar precizējumiem, kas izdarīti 27.12.2018.
(protokols Nr.19.,1.§ 1.1.p.)
2. Saistošie noteikumi stājas spēkā 2019.
gada 1. janvārī.
Krāslavas novada pašvaldības saistošo
noteikumu Nr. 2018/12 „Grozījumi Krāslavas novada pašvaldības saistošajos noteikumos Nr. 2010/4 “Par nekustamā īpašuma

nodokļa atvieglojumu piešķiršanas kārtību
Krāslavas novadā”” paskaidrojuma raksts
1. Projekta nepieciešamības pamatojums.
Likuma „Par 1991.gada barikāžu dalībnieka
statusu” 4.pants nosaka, ka „pašvaldība likumos noteiktās kompetences un sava budžeta
ietvaros ir tiesīga saistošajos noteikumos paredzēt 1991. gada barikāžu dalībnieka statusu
ieguvušajām personām [..], piešķirt nekustamā
īpašuma nodokļa atlaides, […].”.
Saistošo noteikumu mērķis – veikt grozījumus Krāslavas novada pašvaldības saistošajos
noteikumos Nr. 2010/4 „Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanas kārtību
Krāslavas novadā” un paredzēt nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu likmi 1991.gada
barikāžu dalībniekiem.
2. Īss projekta satura izklāsts. Saistošie noteikumi nosaka nekustamā īpašuma nodokļa
atvieglojumu likmi 1991.gada barikāžu dalībniekiem, kas sastāda 70%. no nekustamā īpašuma nodokļa summas.
Atlaide tiek piemērota par zemi zem individuālajām dzīvojamajām mājām, kur ir nodokļu

maksātāja deklarētā dzīves vieta, ja nekustamais īpašums netiek izmantots saimnieciskajai
darbībai vai iznomāts citai personai; vienģimenes un divģimeņu dzīvojamām mājām (to
daļām), nedzīvojamo ēku daļām, kur ir nodokļu maksātāja deklarētā dzīves vieta, kuru
funkcionālā izmantošana ir dzīvošana un kuras
netiek izmantotas saimnieciskās darbības veikšanai vai iznomātas citai personai.
3. Informācija par plānoto projekta ietekmi
uz pašvaldības budžetu. Būtiskas ietekmes uz
pašvaldības budžetu nav.
4. Informācija par plānoto projekta ietekmi
uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā.
Saistošie noteikumi attieksies uz tām ﬁziskajām personām, kurām ir noteikts 1991.gada
barikāžu dalībnieka statuss.
5.Informācija par administratīvajām procedūrām. Saistošo noteikumu izpildi nodrošina
Krāslavas novada pašvaldība.
6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām. Konsultācijas nav notikušas.

3
TŪRISMA ATTĪSTĪBA LATGALĒ
UN KRĀSLAVAS NOVADĀ 2018. GADĀ
Latgales tūrisma informācijas
centru (TIC) statistikas datu apkopošanas rezultātā tika konstatēts,
ka 2018. gadā Latgalē ir ciemojušies aptuveni 1,5 milj. tūristu. No
kopējā tūristu skaita 79,6% ir iekšzemes tūristi, bet 20,4% - ārvalstu
tūristi. Lielākie ārzemju tirgi ir Krievija, Polija (pieaugums par 60%),
Vācija (pieaugums par 15%), Lietuva (pieaugums par 50%), Igaunija.
Krāslavas novada tūrisma
pakalpojumu sniedzēju statistika

Apkopojot Krāslavas novada izmitināšanas iestāžu (40), amatnieku darbnīcu
(7), muzeju (4), apskates saimniecību (4),
aktīvas atpūtas pakalpojumu sniedzēju un
Krāslavas Romas katoļu baznīcas statistikas
datus, var secināt, ka 2018. gadā kopējais
tūristu skaits Krāslavas novadā bija aptuveni 38324 apmeklētāji, kas ir par 10% vairāk
nekā 2017. gadā. Detalizēti statistikas dati
objektu kategorijās, kā arī vietējo tūristu un
ārzemnieku skaits šajās kategorijās 5 gadu
griezumā ir apskatāmi 1. tabulā.
Kopumā var vērtēt, ka ir aizvadīta diezgan
veiksmīga aktīvā tūrisma sezona. Viennozīmīgi tūristu skaita pieaugumu arī ietekmēja
labvēlīgie laika apstākļi, siltā vasara, kad
tūristi labprāt pavadīja brīvdienas, mierīgi
atpūšoties pie ūdeņiem vai dodot priekšroku aktīvajai atpūtai, vizinoties ar laivām vai
velosipēdiem, kā arī iepazīstot un izbaudot
jaunos tūrisma objektus un piedāvājumus.
Statistikas dati liecina, ka 2018. gadā ievērojami palielinājās aktīvās atpūtas piekritēju
skaits, īpaši laivotāju un velobraucēju. Lielā mērā to sekmēja reģionālā velo maršruta
„Daugavas loki” marķēšana un atklāšana šā
gada vasarā, kā arī Vislatvijas ūdens tūristu
saieta „Lielais plosts 2018” organizēšana
posmā no Krāslavas līdz Naujenei. Tāpat
lielu piekrišanu izpelnījās 2018. gadā atvērtais aktīvās atpūtas objekts – sporta atrakciju parka „Starp debesīm un zemi” šķēršļu
trase un pastaigu taka „Eņģeļa pēdiņas” Ūdrīšu pagastā.
Analizējot statistikas datus, ir vērojams
tūristu skaita pieaugums arī Krāslavas novada naktsmītnēs. Pieaugums šajā kategorijā
ir vērojams pat neskatoties uz to, ka pilsētā
un tuvākās naktsmītnēs ilgu periodu dzīvoja V.Kairiša spēlﬁlmas „Pilsēta pie upes”
ﬁlmēšanas komandas cilvēki. Tas savukārt
būtiski ietekmēja statistikas datus, apkopojot nakšņojošo cilvēku skaitu naktsmītnēs,
jo tās ilgstoši bija aizņemtas ar vieniem un
tiem pašiem cilvēkiem, kaut arī ekonomiskā pienesuma ziņā šis fakts tiek vērtēts ļoti
pozitīvi.
Salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu, mainījās situācija kategorijā „Amatnieku darbnīcas”. Šajā kategorijā ir vērojams neliels
tūristu skaita samazinājums. Viens no iemesliem varētu būt tas, ka vietējos amatniecības izstrādājumus (koka, keramikas,
linu izstrādājumus, rotas, dažādas krūzes
un citus rokdarbus) var iegādāties biedrības
„Latgales kulinārā mantojuma centrs” veikalā, kas atrodas vienā mājā ar Krāslavas
novada tūrisma informācijas centru. Tā ir
lieliska iespēja TIC apmeklētājiem nopirkt
suvenīrus un dāvanas tepat centrā.
Lielu devumu tūristu piesaistē Krāslavas
novadā un pierobežas teritorijas attīstībā ir
devusi Laimes muzeja izveide un atklāšana
Indrā, tādējādi ir vērojama pozitīva tendence tieši šīs teritorijas apceļošanai un tajā
esošo tūrisma objektu apmeklējumam.
Krāslavas novada lielākais ceļotāju īpatsvars, līdzīgi kā iepriekšējos gados, ir vietējie tūristi - 87% un 13% no kopējā skaita

ir ārvalstu tūristi. Pamatojoties uz statistikas
datiem, TOP 10 valstis, kuru iedzīvotāji visvairāk apmeklē Krāslavas novadu, ir Vācija
(702), Polija (687), Lietuva (668), Krievija (396), Anglija un ASV (344), Igaunija
(195), Baltkrievija (202), Norvēģija (130),
Nīderlande (118), Zviedrija (47).
Krāslavas novadā ir vērojama pozitīva
tendence jaunu izmitināšanas iestāžu izveidei. Pēc Krāslavas novada TIC datiem,
šobrīd novadā darbojas 44 izmitināšanas
iestādes, kopumā vasaras sezonā piedāvājot
142 guļamvietas pilsētā un 708 – Krāslavas
novada lauku teritorijā. Tuvākajā nākotnē
ir sagaidāma vēl dažu jaunu izmitināšanas
iestāžu atvēršana.

Krāslavas novada TIC
apmeklētāju statistika

Laika periodā no 2018. gada 1. janvāra
līdz 1. novembrim Krāslavas novada TIC
apmeklēja 14024 apmeklētāji. Salīdzinot
ar 2017. gadu, Krāslavas novada TIC apmeklētāju skaits palielinājies par 6,2%. Detalizēti Krāslavas novada TIC apmeklētāju
statistikas dati, kā arī vietējo tūristu un ārzemnieku skaits 5 gadu griezumā ir apskatāmi 2. tabulā.
Pamatojoties uz statistikas datiem, Krāslavas novada TIC un kulinārā mantojuma
centru apmeklēja tūristi no 28 valstīm. Ievērojami palielinājies tūristu skaits no Lietuvas, Polijas un Vācijas, bet no Krievijas un
Baltkrievijas apmeklētāju skaits samazinājies. Jebkurā gadījumā lielāko ārvalstu tirgu
TOP 5 paliek nemainīgs. 1. un 2. vietā tāpat
kā 2017. gadā ierindojušās Lietuva un Polija. Šogad 3.vietā ir Vācija, 4.vietā - Krievija
(2017. gadā bija otrādi) un 5.vietā ir Baltkrievija. Tūristu skaits no Vācijas, Lietuvas
un Polijas ir pieaudzis, pirmkārt, sakarā ar
mērķtiecīgu Latgales reģiona mārketinga
politiku šajās valstīs (dalība izstādēs, blogeru un žurnālistu uzņemšana, mārketinga
materiālu izdošana vācu, poļu un lietuviešu
valodā), kā arī pateicoties tūrisma operatora
LATVIA OUTDOOR, kas darbojas Krāslavas novadā, aktīvajai darbībai, popularizējot
Latgales reģiona un Krāslavas novada tūrisma resursus tieši ārzemniekiem.
Krāslavas novada TIC apmeklētāju skaita
pieaugumu ietekmēja arī tas, ka TIC mājas
3.stāvā kopš 2017. gada vasaras darbojas
porcelāna leļļu kolekcija, kas piesaista arvien vairāk apmeklētāju šajās telpās. Noteiktu pienesumu tūristu skaita palielināšanai deva vietējo amatnieku un ražotāju
produkcijas suvenīru veikals, kā arī Latgales kulinārā mantojuma produkcijas degustācijas iespējas. Tāpat Krāslavas grāfu
Plāteru pils kompleksā tika organizēti vairāki pasākumi, t.sk. Latgales kulinārā mantojuma festivāls, muzeju nakts, pasākums
„Izgaismo Latviju”, Vispasaules latviešu
ģimeņu saiets 3x3 Krāslavā, mazo grāfu un
grāﬁeņu svētki Krāslavā, Vislatvijas ūdens
tūristu saiets „Lielais plosts 2018” un citi,
kas piesaistīja uz Krāslavu gan vietējos tūristus, gan arī ārzemniekus.
Vispieprasītākā informācija no tūristu
puses bija par dabas un apskates objektiem
Krāslavā un Krāslavas novadā, t.sk. par
grāfu Plāteru pils kompleksu, dabas parku
„Daugavas loki”, Laimes muzeju Indrā,
keramiķa V.Pauliņa darbnīcu un citiem.
Daudz tūristu arī interesējās par aktīvo atpūtu (ūdens maršrutiem, zirgu izjādēm, velomaršrutu dabas parkā „Daugavas loki”), par
naktsmītnēm brīvdienu namiņos pie ūdens
(lielākoties atsevišķi no saimniekiem).
Vissāpīgākā tēma tūristu jautājumos ir
ēdināšanas pakalpojumu pieejamība Krāslavā, it īpaši vakaros un brīvdienās. Neskatoties uz ēdamnama „Daugava”, kā arī kafej-

nīcu „Mārīte”, „Tokyo Town” un „Todes”
darbu, tomēr ir jūtams tādu ēdināšanas iestāžu trūkums, kas piedāvā Latgales tradicionālos ēdienus un strādā līdz vēlam vakaram
(~22.00) un arī brīvdienās.

Tūrisma ekonomiskais nozīmīgums
un pienesums Krāslavas novadam

māro un sekundāro vajadzību nodrošināšanai (naktsmītnes, ēdināšana, ieejas biļetes,
suvenīri u.c.) vidēji ceļojuma laikā iztērē
90 EUR, bet vietējais Latvijas tūrists – 40
EUR. Pamatojoties uz iepriekš minēto, var
secināt, ka ekonomiskais pienesums Krāslavas novadam no tūristiem, kuri izmantoja
Krāslavas novada izmitināšanas iestāžu un
citu tūrisma objektu pakalpojumus, ir aptuveni 1 miljons EUR.
Daļa no šiem ienākumiem ienāk Krāslavas novada budžetā nodokļu veidā, bet, protams, lielākā no tūristiem iekasētā naudas
daļa paliek apgrozībā Krāslavas novada teritorijā – vietējos veikalos, veiktajās investīcijās tūrisma infrastruktūras uzlabošanā,
kā arī citās aktivitātēs un pasākumos, kas
sekmē novada ekonomisko attīstību un labklājības līmeni.
Informāciju sagatavoja
Tatjana Kozačuka,
Krāslavas novada TIC vadītāja

Analizējot tūrisma nozares ekonomisko pienesumu un pamatojoties uz Tūrisma
mārketinga stratēģijas 2018.–2023.g. datiem, ārvalstu ceļotāju izdevumi laika gaitā
ir palielinājušies. Vislielākais pienesums ir
no Krievijas tūristiem, tad no Vācijas, Lielbritānijas, Lietuvas, Igaunijas, Polijas un
citu valstu tūristiem. Saskaņā ar Krāslavas
novada TIC speciālistu veikto tūristu aptauju un apkopoto statistikas datu analīzi var
secināt, ka vidēji tūristi no Krievijas mūsu
novadā uzturas no 2 līdz 5 diennaktīm un
ilgāk. Tūristi no Vācijas vidēji uzturas 2 – 3
diennaktis, bet poļi, lietuvieši, igauņi - 1 – 2
diennaktis. Viens ārzemju tūrists savu priKrāslavas novada tūrisma pakalpojumu sniedzēju statistika
Kategorija
2018.gads
Pieaugums/kritums 2018.gadā salīdzinājumā ar 2017.
gadu
(skaitļos un %)
Izmitināšanas
Iestāžu skaits - 40
iestādēs
16400 – LV tūristi
2860 – ārzemnieki
1.vietā – Vācija (524)
2.vietā – Krievija (221)
+304 (+1,6%)
3.vietā – Polija (165)
Kopā: 19260
Amatnieku
darbnīcās

Darbnīcu skaits – 7
2485 - LV tūristi
117 – ārzemnieki
Kopā: 2602

Krāslavas
Vēstures un
mākslas muzejā

5612 – LV tūristi
488 - ārzemnieki
1.vietā – Lietuva (150) un Polija (150)
2.vietā – Anglija un ASV (35)
3.vietā – Krievija (30)
Kopā: 6100

-399 (-13,3%)

+198 (+3,3%)

Piedrujas pagasta
muzejā
(dibināts 2015.g.)
Laimes muzejā Indrā
(dibināts 2018.g.)

500 - LV tūristi
20 - ārzemnieki
+139 (+36,5%)
Kopā: 520
1805 – LV tūristi
151 – ārzemnieki
1.vietā – Krievija (50)
2.vietā – Norvēģija (27)
3.vietā - Igaunija (15)
Kopā: 1956
Kalniešu
pagasta 205 – LV tūristi
muzejā
9 – ārzemnieki (Anglija, Polija, Nīderlan(dibināts 2018.g.) de)
Kopā: 214
Krāslavas Romas
2440 – LV tūristi
-167 (-4,4%)
katoļu baznīcā
1195 – ārzemnieki
1.vietā – Lietuva (357)
2.vietā – Polija (350)
3.vietā – Vācija (113)
Kopā: 3635
Interesantās
Saimniecību skaits: 4
saimniecībās
2372 - LV tūristi
45 - ārzemnieki
1.vietā – Krievija
+181 (+8%)
2.vietā – Anglija un ASV
3.vietā – Vācija
Kopā: 2417
Aktīvā atpūta (laivu 1620 (Latvija, Igaunija, Vācija,
noma, sporta atrakciju Anglija, Polija)
parks)
KOPĀ

+1163 (+354%)

33398 – LV tūristi
+3588
4926 – ārzemnieki
(+10,3%)
KOPĀ: 38324
Krāslavas novada TIC apmeklētāju statistika
Krāslavas novada
12840 – LV tūristi
tūrisma informā1184 – ārzemnieki
cijas un kulinārā
1.vietā – Lietuva (346)
mantojuma centrā
2.vietā – Polija (305)
3.vietā – Vācija (169)
+821 (+6,2%)
Kopā: 14024
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Lielākie jaunumi, ko atnesis
2018. gads – renovēti Krāslavas pils
staļļi un stadions Krāslavas pils parkā, konceptuāli pavirzījušies vairāki
pierobežas attīstības projekti, savu
desmitgadi nosvinējis projektu konkurss „Iedzīvotāji veido savu vidi”,
startējis jauns pašvaldības ﬁnansēts
biznesa ideju konkurss „Īsteno savu
ideju Krāslavas novadā!”… Pierobežā atklāts Laimes muzejs, kurš
jau paguvis iegūt balvu kā gada
labākais jaunais tūrisma produkts
Latgalē un ir pieteikts konkursam
„Kilograms kultūras” kā gada labākā kultūrvieta! Bet nu – par visu pēc
kārtas.
Īpaši skaists 2018. gada nogalē bija izgaismotais Krāslavas pils
komplekss, kurā beidzot visas ēkas
ir „zem jumta”. Sešu Latgales pašvaldību, tai skaitā Krāslavas novada domes, kopprojektam kultūras
mantojuma saglabāšanas un attīstības jomā „Rīteiropas vērtības” tika
piešķirts Eiropas reģionālās attīstības fonda (ERAF) ﬁnansējums.
Krāslavā projekta ﬁnansējums
jau pagājušajā gadā tika ieguldīts
Krāslavas pils kompleksa bijušo
staļļu rekonstrukcijas darbos: tika

veikta jumta nomaiņa visai ēkai,
fasādes renovācija, komunikāciju
pieslēgumi, iekšdarbi ēkas daļā uz
pils pagalma pusi, teritorijas labiekārtošana. Oktobrī staļļos izveidota
pastāvīgā ekspozīcija „Pi vīna golda”, kas stāsta par Krāslavas piecu
tautību virtuvi. Tās izveidei, pateicoties Krāslavas Vēstures un mākslas muzeja komandai, ir piesaistīts
arī Valsts Kultūrkapitāla fonda
ﬁnansējums. Šobrīd notiek darbs
pie telpu turpmākas izmantošanas
nosacījumu izstrādes. Ēkas otrajā
stāvā, telpā, kur savulaik dzīvojis
un radījis mākslinieks Valentīns
Zlidnis, plānots izveidot māksliniekam veltītu piemiņas istabu. Lai
varētu pilnībā sakārtot un apsaimniekot staļļus – Amatu māju, šogad
plānots uzsākt atjaunošanas darbus
ēkas daļā gar Pils ielu, ar mērķi ierīkot tajā amatniecības centru ar četrām darbnīcām. Fasādes darbiem
tiek sagatavots pieteikums papildu
ﬁnansējuma piešķiršanai valsts
kultūras mantojuma programmā;
ﬁnansējums iekšdarbiem un aprīkojumam piešķirts Krāslavas novada
tūrisma informācijas centra iniciētajā Latvijas – Lietuvas – Baltkrievijas pārrobežu sadarbības programmas projektā, kas tiks uzsākts šī
gada sākumā.
Turpinājās daudzi iesāktie darbi

uzņēmējdarbības vides veicināšanai
Krāslavas novadā.
Nopietns sagatavošanās darbs
tika veikts saistībā ar Piedrujas pagasta Pāterniekos plānoto Loģistikas centru - pagājušā gada vasarā

ceļa posma uz Indru uzlabošana.
ERAF ﬁnansējuma piesaistei ir
iesniegts projekta iesniegums, kas
paredz ceļu un ielu tīkla pārbūvi
degradētajās teritorijās uzņēmējdarbības attīstībai. Konkrētās prog-

programmas - apmeklējot mācību
kursus, iegūstot pirmo darba pieredzi, apzinot savas iespējas turpināt
izglītību vai iesaistīties nodarbinātībā. Tika organizēts arī ikgadējais
pasākums „Krāslavas novada uz-

GADI MAINĀS,
PROJEKTI TURPINĀS!

Kad aizvadīti neparasti baltie un sirds siltie Ziemassvētki un izskanējušas krāšņā Jaungada salūta zalves, laiks novērtēt paveikto un kalt jaunus plānus nākotnei. Jo – gadi
mainās, bet projekti turpinās!
valdībā apstiprināts starpinstitūciju
darba grupas izstrādāts informatīvais ziņojums par Loģistikas centra
izveidi, noslēgts pirmais nomas līgums ar uzņēmumu, kuram ir interese darboties centra teritorijā, radot
darbavietas un ieguldot investīcijas
uzņēmējdarbības attīstībā, tiek gatavota otra nomas tiesību izsole un arī
projekta pieteikums. Apstiprināts
Latvijas – Lietuvas – Baltkrievijas
pārrobežu sadarbības programmas
stratēģiskais pārrobežu projekts robežšķērsošanas infrastruktūras attīstībai – stāvlaukuma izbūvei, gada

rammas nosacījumi ir ļoti stingri
- projektus var īstenot tikai proporcionāli uzņēmumos radīto darba
vietu skaitam un to ieguldītajiem
līdzekļiem. Projekta ietvaros 2019.
gadā ir iecerēts veikt atlikušā Izvaltas ielas posma pārbūvi, neliela ceļa
posma „Pleiku apbraucamais ceļš”
asfaltēšanu Robežnieku pagastā,
kā arī ceļa „Augstkalne – Saksoni”
asfaltēšanu un Kalna ielas posma
pārbūvi Ūdrīšu pagastā. Citā šīs
programmas projektā tiek plānota
ražošanas teritorijas attīstība Indras
ielā Krāslavā.

beigās parakstīts pārrobežu partnerības līgums, un jau 2019.gadā plānots uzsākt būvdarbus.
Novada teritorijā turpinājās Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku
attīstībai (ELFLA) Pamatpakalpojumu programmas projektu ieviešana ar lauku uzņēmējdarbību saistīto
pašvaldības grants ceļu pārbūvei.
2018. gadā veikta ceļa KalniešiPakulišķi posma pārbūve Kalniešu
pagastā, pabeigta ceļa St. Krāslava-Vilmaņi posma pārbūve Ūdrīšu
pagastā, kur pašvaldība ieguldīja
papildu līdzekļus no sava budžeta,
lai minēto ceļa posmu arī noasfaltētu, un gan uzņēmēji, gan vietējie
iedzīvotāji to varētu izmantot kā
Krāslavas apbraucamo ceļu virzienā uz Daugavpili. Atlikušo ceļa
St.Krāslava-Vilmaņi posmu plānots
pabeigt šogad. Iesniegts projekta
pieteikums un veiktas iepirkuma
procedūras Aulejas pagasta ceļa
Meža Doski–Žaunerāni posma pārbūves darbiem; turpinās darbs pie
Kaplavas, Piedrujas, Indras, Skaistas un Robežnieku pagastu ceļu pārbūves dokumentu izstrādes. 2018.
gads ir bijis īpaši zīmīgs izvaltiešiem, jo daļā no valsts grants ceļa
posma no Krāslavas līdz Izvaltai jau
ir veikta pretputekļu seguma uzklāšana, un jācer, ka darbi turpināsies.
Pagaidām valsts plānos ir arī valsts

Pašvaldības
uzņēmējdarbības
veicināšanas aktivitātēs pagājušogad ir bijuši vairāki jaunumi. Pirmo reizi izsludinātajā biznesa ideju
konkursā „Īsteno ideju Krāslavas
novadā!”, kurā varēja piedalīties
ikviens Krāslavas novada iedzīvotājs, vecāks par 31 gadu; atbalstu
saņēmuši divi projekti. Ar mērķi
veicināt novada uzņēmumu komandu saliedētību tika organizētas
pirmās Krāslavas novada uzņēmēju sporta spēles, kurā piedalījās
vienpadsmit komandas. 2018. gada
nogalē Krāslavas novada dome
ELFLA LEADER projekta „Mobilās tirdzniecības aprīkojuma iegāde
Krāslavas novada vietējo produktu
realizācijai un atpazīstamībai” ietvaros izveidoja preču zīmi „Ražots
Krāslavas novadā”; projekta ietvaros izdots buklets „Ražots Krāslavas novadā”, iegādāts arī daudzveidīgs aprīkojums, ko pašvaldība
un novada uzņēmumi, amatnieki
un mājražotāji varēs izmantot, piedaloties pasākumos, gadatirgos un
izstādēs.
2018. gadā jau septīto gadu tika
organizēts tradicionālais jauniešu
biznesa ideju konkurss, kurā tika
atbalstītas četras jauniešu idejas.
Astoņi novada jaunieši iesaistījās
ESF projektā „Proti un dari!”, īstenojot savas individuālās pasākumu

ņēmējs”, gatavojoties kuram, tika
izveidots arī klips ar Krāslavas jauniešu iedvesmas stāstiem, dzīvojot
un darbojoties Krāslavas novadā.
Uzņēmējdarbības
veicināšanā
iesaistās arī novada lauku konsultanti, novada Tūrisma informācijas
centrs, biedrība „Krāslavas rajona
partnerība”, Latgales uzņēmējdarbības centrs – kā ierasts, tika rīkoti
semināri par aktualitātēm uzņēmējdarbībā un projektu vadībā, pieredzes apmaiņas braucieni, mācības,
dalība tūrisma izstādēs, tirdzniecības misijās, kā arī Latgales dienās
Rīgā, Zemnieku balle, Ziemassvētku tirdziņš utt. Krāslavas novada
uzņēmējiem ir iespēja arī pieteikties
Latgales speciālās ekonomiskās
zonas (LSEZ) uzņēmuma statusa
iegūšanai, politiskā līmenī notiek
darbs pie nosacījumu izmaiņu ierosināšanas, lai LSEZ nodokļu atvieglojumi par izmaksām darbaspēka
atalgojumā jaunajām darba vietām
būtu uzņēmējiem pievilcīgāki. Daudzi uzņēmēji ir saņēmuši atbalstu tā
saucamajā LEADER programmā,
un arī 2019. gada februārī biedrība „Krāslavas rajona partnerība”
izsludinās uzņēmējdarbības projektu konkursu, kurā investīcijas
uzņēmējdarbības attīstībā plānotas
390 tūkstošu eiro apmērā. Plānots
atbalsts jaunu produktu un pakalpojumu radīšanai un esošo attīstīšanai,
atbalsts lauksaimniecības produktu
pārstrādei, atbalsts vietējās produkcijas tirdzniecības vides labiekārtošanai, kā arī kvalitatīvu darba
apstākļu radīšanai, darbinieku kompetenču celšanai.
ELFLA LEADER programmas
ietvaros īstenoti divi projekti, lai

realizētu dzīvē aktīvāko Indras
pagasta iedzīvotāju ideju, izveidojot Laimes muzeju. Sadarbojoties
pagasta iedzīvotājiem, pašvaldības speciālistiem, Lauku atbalsta
dienestam, biedrībām „Krāslavas
rajona partnerība”, „Galerija” un
būvniekiem, tika īstenotas aktivitātes, kuru rezultātā Laimes muzejs
Indrā kļuvis atpazīstams tālu aiz
novada robežām un saņēmis pirmo Latgales mēroga apbalvojumu
tūrisma jomā. 2019. gadā Laimes
muzejs ir iekļauts vairāku tūrisma
ﬁrmu maršrutos, kas veicinās tūristu pieplūdumu Indras pagastam
un sniegs iespēju attīstīt arī papildu
pakalpojumus.
Kultūras jomā īstenots vēl viens
neliels ELFLA LEADER programmas projekts un pagājušā gada
Dziesmu un deju svētkus Izvaltas
deju kolektīva „Rudņa” dejotāji
varēja izdejot jaunos, košos tērpos.
Minētajā programmā pašvaldība ir
arī līdzﬁnansējusi vairākus baznīcu
draudžu un biedrību projektus.
2018. gadā apritēja desmit gadi,
kopš pašvaldība īsteno mazo projektu konkursu „Iedzīvotāji veido
savu vidi”. Pa šiem gadiem īstenoti
177 projekti, nedaudz vairāk nekā
puse - Krāslavā. No pagastiem visaktīvākie ir bijuši Indras, Robežnieku, Ūdrīšu, Izvaltas un Piedrujas
pagastu iedzīvotāji. Mazajām iniciatīvām kopumā piešķirti ap 100
tūkstošiem eiro! Projektu tēmas ir
bijušas visdažādākās, bet visvairāk
– publisku teritoriju sakārtošana,
dabas takas, rotaļu un sporta laukumi, kapsētas, baznīcu teritorijas... Projektos ar lielu entuziasmu
iesaistījušies gan bērni, vecāki un
vecvecāki, gan sievietes, gan vīrieši, gan darbu kolektīvi, gan māju iedzīvotāji. Paldies visiem, kas nestāv
malā, bet veido savu vidi paši!
Īstenoti vairāki projekti Krāslavas novada dabas vērtību aizsargāšanai. Ar Latvijas vides aizsardzības fonda atbalstu ir veikti Dubnas
upes posma no Ārdavas ezera līdz
Lejas ezeram kompleksie attīrīšanas darbi, bet pie Cārmaņa ezera ir
labiekārtota atpūtas vieta. Ar Zivju
fonda atbalstu Sīvera ezerā ir ielaisti vairāk nekā 28 tūkstoši zandarta
mazuļu, bet maluzvejniecības apkaTurpinājums 5.lpp.
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rošanai ir iegādāts kvadrokopteris un
trīs ķermeņa kameras. Uzsākts Latvijas vides aizsardzības fonda projekts,
kura ietvaros tiks izstrādāts tehniskais
projekts Adamovas dabas takas infrastruktūras atjaunošanai un attīstībai,
un, galvenais, sadarbībā ar privātīpašniekiem tiks veikti darbi, lai uzlabotu
drošību, „atvērtu” skatus uz Daugavu,
un, pastaigājoties pa taku, atkal varētu
redzēt skaistos Daugavas lokus.
Pagājušogad turpinājās vairāku Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas projektu īstenošana.
Projektā ar īso nosaukumu „Mobility” ietvaros Rīgas Valsts tehnikuma
Krāslavas teritoriālās struktūrvienības
audzēkņi un pasniedzēji piedalījās
vairākās radošajās darbnīcās un apmācības pasākumos izglītības satura pilnveidošanai, savukārt projekta „Synergy
for Security” ietvaros ir veikta pilsētas
videonovērošanas sistēmas modernizā-

centrs „Mūsmājas”. Tā vietā tiks veidots „Krāslavas sociālo pakalpojumu
centrs”, kurš deinstitucionalizācijas
ietvarā sniegs pakalpojumus dienas
aprūpes centrā bērniem ar funkcionāliem traucējumiem, ģimeniskai videi
pietuvinātus pakalpojumus, sociālās
rehabilitācijas pakalpojumus, kā arī
krīzes centra pakalpojumus. Gada nogalē iesniegts projekts ERAF ﬁnansējuma piesaistei attiecīgās infrastruktūras pielāgošanai, savukārt sociālās
rehabilitācijas pakalpojumu izmaksas
tiks segtas no Eiropas Sociālais fonda
(ESF) līdzekļiem.
2018. gadā ir notikušas daudzas aktivitātes, lai Krāslavas novada vide kļūtu ģimenēm draudzīgāka un veselīgu
dzīvesveidu veicinošāka. Aizvadītajā
gadā valsts budžeta programmas projekta „Ģimenēm draudzīga Krāslava”
ietvaros sakārtots bērnu rotaļu laukums
daudzdzīvokļu māju pagalmā blakus
Mūzikas skolai Krāslavā; ģimenes ar

cija, nomainot vairākās videonovērošanas kameras un iegādājoties datu serveri ilgākai datu uzglabāšanai. Projekta
ietvaros ir iegādāts arī mobilais videonovērošanas komplekts, kā arī pilsētas
skolās ir ierīkoti informatīvie monitori.
Projekta „TransForm” ietvaros tika sakārtota bijušo attīrīšanas iekārtu teritorija Kalna ielā, Krāslavā, pašvaldības
darbiniekiem bija iespēja papildināt
savas zināšanas par degradētu teritoriju attīstības iespējām. Latgales plānošanas reģiona projekta „Risk-free”
ietvaros šogad plānots sekmēt grupas
bērnu un jauniešu sociālo integrāciju
caur sportu, tai skaitā uzlabojot sabiedrisko āra sporta infrastruktūru. Projekta ietvaros kā viena no aktivitātēm ir
aprīkojuma iegāde skeitparka izveidei
Krāslavā.
2019. gada sākumā plānots uzsākt
divu Krāslavas novada domes kā vadošā partnera izstrādātos projektus Latvijas – Lietuvas – Baltkrievijas pārrobežu sadarbības programmā. Projektā
„BELLA CULTURE” notiks daudzas
izglītojošas, pieredzes apmaiņas un
mārketinga aktivitātes Latvijas, Lietuvas un Baltkrievijas amatniekiem un
kulinārā mantojuma uzņēmējiem, tiks
izveidotas četras amatnieku darbnīcas
Krāslavas pils staļļos, savukārt projektā „Enjoy being together” tiks uzlaboti
sociālie pakalpojumi Krāslavas un Polockas pašvaldībās, organizējot kopējus pasākumus ģimenēm un bērniem ar
īpašām vajadzībām, un sociālajā sfērā
iesaistītajiem pašvaldību un nevalstisko organizāciju speciālistiem, kā arī
izveidojot multi sensoros centrus un iegādājoties aprīkojumu dažādām mērķgrupu radošajām nodarbībām.
Sociālajā jomā tiek īstenoti projekti
arī deinstitucionalizācijas programmu
īstenošanai. Saskaņā ar šī brīža valsts
pamatnostādnēm, tiks reorganizēts
Krāslavas bērnu sociālās rehabilitācijas

bērniem labprāt piedalījās arī projekta
ietvaros rīkotajos tematiskajos pasākumos – Rotāto ratu gājienā, Klucīšu
svētkos, Mazo grāfu un grāﬁeņu svētkos un Tēvu dienas pasākumā. ESF
ﬁnansētā novada iedzīvotāju veselības
veicināšanas projektā pagājušā gada jūlijā, pilsētas svētku laikā, jau otro reizi
notika Veselības svētki, kuru laikā visu

vecumu un interešu pārstāvji izmēģināja dažādas sporta aktivitātes, veica veselības eksprestestus, saņēma profesionāļu atbildes par daudziem aktuāliem
jautājumiem un jauki pavadīja laiku
ģimenes lokā. Tāpat projekta ietvaros
sekmīgi darbojās „Topošo vecāku skola” un „Jauno vecāku skola”, notika nodarbības „Senioru skolā” un veco ļaužu pansionātos. Krāslavas peldbaseinā
tika organizētas nodarbības „Vingrošana ūdenī” un „Peldētapmācība” gan
mazuļiem, gan viņu māmiņām. Uzsākta sirds, asinsvadu un onkoloģiskās veselības proﬁlakses dienu organizēšana,
nodarbību cikli par pusaudžu pubertāti
un reproduktīvo veselību. Gada laikā
organizētas 10 nometnes un 7 veselības dienas, kuru laikā novada skolēni
iesaistījās ﬁziskās aktivitātēs, izzinošās
lekcijās un diskusijās, uztura meistarklasēs, rodot pamatojumu veselīgam
dzīvesveidam.

Izglītības jomā vairākus projektus īsteno Izglītības pārvalde. Vērienīgākais
no tiem ir ERAF projekts Krāslavas
novada vispārējās izglītības iestāžu infrastruktūras sakārtošanai un mācību
vides uzlabošanai, kura ietvaros 2018.
gadā atklāts renovētais Krāslavas pils
parka stadions, kā arī veikti ventilācijas sistēmas izbūves darbi Krāslavas
pamatskolā un Krāslavas Varavīksnes
vidusskolā. Īstenošanā ir arī vairāki
ESF projekti. Jāpiezīmē, ka Krāslavas
novada dome turpina mērķtiecīgi atbalstīt profesionālās izglītības attīstību
novadā, ne tikai, piesaistot projektu
līdzekļus, bet arī no pašvaldības budžeta, tā, 2018. gadā, sadarbībā ar Rīgas
Valsts tehnikumu (RVT) Krāslavas teritoriālajai struktūrvienībai ir piešķirtas
un izremontētas jaunas mācību telpas
Aronsona ielā.
Arvien aktīvākas kļūst Krāslavas
novada biedrības. Daudzas biedrības
aktīvi iesaistās veselīga dzīvesveida
popularizēšanas aktivitātēs, organizējot nometnes, veselības dienas un citus izglītojošus pasākumus. Biedrība
„Sportists” ir organizējusi tradicionālo
Sniega dienu un nu jau krāslaviešu iemīļoto velokrosu, kā arī iegādājusies
velosipēdus, kurus varētu izmantot
visi interesenti. Biedrība „Krāslavas
māmiņu klubs” pagājušogad īstenojis daudzus izglītojošus un izklaides
pasākumus – pirmie mazo grāfu un
grāﬁeņu svētki, izveidota multﬁlma
„Reiz Krāslavā…”, īstenots projekts
par Krāslavas koka arhitektūras mantojumu un citi pasākumi. Krāslavas
māmiņu klubs saņēmis balvu konkursā
„Balvu cilvēka izaugsmei”, kura patrons ir Latvijas Valsts prezidents, kategorijā „Par izcilu ieguldījumu Latvijas
nākotnē”. Sociālās attīstības aģentūras
„Pieci airi” Senioru skola ir ieguvusi
lielu popularitāti ne tikai Krāslavā, bet
arī citos novados, piemēram, pārņemot
krāslaviešu pieredzi, Senioru skola tiks
dibināta arī Kuldīgā.
2018. gadā ir uzsākta jaunās Krāslavas novada Attīstības programmas

2019.–2025. gadam izstrāde. Paldies
visiem 322 respondentiem, kas iesaistījās aptaujā par novada nākotni!
Tuvākajā laikā plānots izsludināt programmas pirmās redakcijas publisko apspriešanu.
Mīļš paldies visiem novadniekiem
par katra – lielāku vai mazāku – radošo
ideju un ieguldīto darbu Krāslavas novada attīstībā!
Visiem Krāslavas novada iedzīvotājiem un atbalstītājiem novēlu cerību un
ideju piepildījumu Jaunajā gadā! Noticiet brīnumiem, dalieties labajā, radiet
prieku sev un citiem! Laimīgu Jauno
gadu!
Attīstības nodaļas komandas vārdā Ināra Dzalbe,
Attīstības nodaļas vadītāja

2018. GADĀ
KRĀSLAVAS NOVADĀ
REĢISTRĒTS 81
JAUNDZIMUŠAIS

Dzimšana 2018.gadā
2018. gadā Krāslavas novada Dzimtsarakstu nodaļā reģistrēts 81 jaundzimušais: 41 meitene un 40 zēni. Visvairāk jaundzimušo reģistrēts: maijā – 12 un februārī – 10. Vismazāk
jaundzimušo reģistrēts martā - 3, oktobrī - 4. Laulībā dzimis 41 bērns. Atzīta paternitāte 37 jaundzimušajiem. Nav
ieraksta dokumentos par bērna tēvu 3 bērniem. Pirmie bērni
dzimuši 32 māmiņām, otrie bērni – 37 māmiņām, trešie – 9
māmiņām, ceturtais bērns – 2 , piektais – 1 māmiņai.
Bērnu vecāku vecums:
mātes
tēvi
18-20 gadi
8
1
21-25 gadi
19
11
26-30 gadi
30
26
31-35 gadi
20
24
36-40 gadi
4
12
41-45 gadi
5
Bērnu vārdi:
meitenēm:s ešas Soﬁjas, sešas Marijas, divas Gabrielas, pārējie vārdi – Keita, Valerija, Ksenija, Viktorija, Eva,
Aleksandra, Anastasija, Melānija, Valērija, Karolīna, Taisija,
Daina, Darja, Nadežda, Vilēna, Arina, Polīna, Nikola, Jūlija,
Uļjana, Vasilisa, Madara, Odrija, Elizabete, Jana, Ieva, Kira;
zēniem: divi Denisi, divi Ņikitas, pārējie – Artjoms, Nikita, Ignats, Marks, Vladislavs, Matvejs, Konstantīns, Adrians,
Denis, Raimonds, Stefans, Arturs, Edvards, Markuss, Danila,
Viktors, Mihails, Semjons, Artūrs, Raivis, Maiks, Armands,
Lauris, Timurs, Radions, Davids, Tomass, Daniēls, Deivids,
Dmitrijs, Roberts, Dominiks, Iļja, Arsenijs, Einārs, Mārtiņš.
Laulības 2018.gadā
Krāslavas novadā reģistrētas 97 laulības: 81 laulība noslēgta Krāslavas novada Dzimtsarakstu nodaļā, 8 laulības
Priedaines Romas katoļu draudzē, 3 laulības Krāslavas Romas katoļu baznīcā, 3 Izvaltas Romas katoļu draudzē un
3 laulības Aulejas Romas katoļu draudzē. 14 laulības noslēgtas ar ārzemniekiem ( Krievija, Baltkrievija, Lietuva, Itālija,
Kazahstāna, Spānija). Pirmo reizi laulībā stājušies 73 vīrieši
un 65 sieviete, otro reizi – 21 vīrieši un 25 sievietes, trešo
reizi – 2 vīrieši un 7 sievietes, ceturto reizi - 1 vīrietis.
Laulības slēdzēju vecums:
vīrieši
sievietes
18-20 gadi
1
1
21-25 gadi
6
24
26-30 gadi
38
29
31-35 gadi
16
11
36-40 gadi
13
7
41-45 gadi
5
10
46-50 gadi
2
4
51-55 gadi
7
3
56-60 gadi
2
3
61-65 gadi
2
2
66-70 gadi
2
1
71-75 gadi
1
76-80 gadi
2
1
81-85 gadi
1
Uzvārdi pēc laulības noslēgšanas
78 gadījumos ģimenes izvēlējušās uzvārdu pēc vīra uzvārda, 1 pāris pēc sievas uzvārda, 16 pāri palikuši katrs savā
uzvārdā, 2 gadījumos līgavas pievieno vīra uzvārdu, iegūstot
dubulto.
Visvairāk laulību noslēgts jūlijā - 22 , augustā - 20. Vismazāk: decembrī – 3.
Miršana 2018.gadā
2018.gadā Krāslavas novada Dzimtsarakstu nodaļā reģistrēti 291 miršanas gadījums – 145 vīrieši un 146 sievietes.
Visvairāk miršanas gadījumu reģistrēts aprīlī – 33, martā - 32,
maijā - 31. Vismazāk miršanas gadījumu reģistrēts decembrī
– 13, jūnijā – 16, augustā - 16 .
Miršana pēc vecumiem:
vīrieši
sievietes
no 19 līdz 30
1
1
no 31 līdz 40
3
no 41 līdz 50
5
5
no 51 līdz 60
24
6
no 61 līdz 70
37
13
no 71 līdz 80
41
36
no 81 līdz 90
29
60
no 91 līdz 95
5
24
no 96 līdz 100
no 101
1
Informāciju sagatavoja
Krāslavas novada Dzimtsarakstu nodaļa
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projekti
SIA „KRĀSLAVAS SLIMNĪCA”
KVALITATĪVU VESELĪBAS APRŪPES
PAKALPOJUMU PIEEJAMĪBAS
UZLABOŠANA UN
INFRASTRUKTŪRAS ATTĪSTĪBA

Pamatojoties uz 2018. gada 29. oktobrī noslēgto līgumu ar Centrālo
ﬁnanšu un līgumu aģentūru un Ministru kabineta 2018. gada 23. janvāra
noteikumu Nr.56 „Noteikumi par darbības programmas „Izaugsme un
nodarbinātība” 9.3.2. speciﬁskā atbalsta mērķa „Uzlabot kvalitatīvu veselības aprūpes pakalpojumu pieejamību, jo īpaši sociālās, teritoriālās
atstumtības un nabadzības riskam pakļautajiem iedzīvotājiem, attīstot
veselības aprūpes infrastruktūru” projektu iesniegumu atlases trešo kārtu”, SIA „Krāslavas slimnīca” ievieš projektu „SIA „Krāslavas slimnīca” kvalitatīvu veselības aprūpes pakalpojumu pieejamības uzlabošana
un infrastruktūras attīstība”.
Projekta mērķis ir uzlabot kvalitatīvu veselibas aprūpes pakalpojumu
pieejamību Krāslavas novadā, jo īpaši sociālas, teritoriālas atstumtības
un nabadzības riskam pakļautajiem iedzīvotajiem, attīstot veselibas
aprūpes infrastruktūru SIA „Krāslavas slimnīca”.
Projekta galvenās darbības ir uzņemšanas nodaļas ar rentgenoloģijas bloku, sterilizācijas nodaļas atjaunošana, veco iekārtu nomaiņa pret
jaunam: rentgenoloģiska iekārta, datortomogrāfs, ultrasonogrāfs, videoendoskopijas sistēma ar dezinfekcijas iekārtu, sterilizācijas komplekts,
elektrokardiogrāfs, anestēzijas iekārta, plaušu mākslīgas ventilācijas
iekārta.
Projekta plānotais ilgums: 24 mēneši
Finansējums: projekta kopējās izmaksas ir 975 834,00 EUR, tajā
skaitā Eiropas Reģionālās attīstības fonda ﬁnansējums – 829 458,90
EUR, valsts budžeta līdzﬁnansējums – 87 825,06 EUR, SIA „Krāslavas
slimnīca” ﬁnansējums – 58 550.04 EUR.
Projekta ietvaros 2018. gada 3. septembrī tika parakstīts pieņemšanas
nodošanas akts par uzņemšanas nodaļas atjaunošanas darbiem, ko veica SIA „RH Būve” pēc SIA „Ceturtais stils” izstrādātas apliecinājuma
kartes.
Krāslavas slimnīcas uzņemšanas nodaļa remontu gaidīja visilgāk. Tagad arī šīs nodaļas personāls strādās labos apstākļos un turpinās nodrošināt pacientiem neatliekamo palīdzību. Savukārt pacientiem būs patīkami saņemt medicīnisko palīdzību svaigi izremontētās telpās.
Atjaunošanas darbu kopējās izmaksas sastāda EUR 164 034,25
bez PVN.

ROBOTIKA IR JOMA, KAS INTERESĒ
JAUNIEŠUS UN BĒRNUS

Krāslavas pamatskolas robotiķu
klubs semestra noslēgumā aicināja visus skolniekus un skolotājus
apmeklēt izklaidējoši izglītojošu
izstādi „Robīšu Ziemassvētki”.
Mūsu dzīve ir cieši saistīta ar robotizētu sistēmu un ierīču izmantošanu, līdz ar to šāda veida izglītojošie
pasākumi ir ļoti nepieciešami un
atbalstāmi. Darba tirgū un izglītības jomā pašlaik dominē pieprasījums pēc tehnisko programmu
absolventiem un inženieriem, līdz
ar to izstādes izklaidējošais un interaktīvais formāts padara visu
vieglāk saprotamu un aizraujošu.
Instalācijas ne tikai izklaidēja, bet

arī demonstrēja apkārtējās pasaules
darbības principus.
Trešo, piekto, sesto un septīto
klašu robotiķi demonstrēja elektronikas, dažādu Lego robotu un
Makeblock robotu programmēšanas meistarklases. Pirmo reizi bija
redzamas arī jauno Makeblock robotu konstrukcijas, kuras veidoja
5. un 6. klašu robotiķi – spīle, trijstūra tanks, skudra, oﬁciants. Trešo
un septīto klašu robotiķi izveidoja
arī Ziemassvētku noskaņas Lego
robotiņus – Ziemassvētku vecīšus
ar ziemeļbriežiem un rūķu darbnīcu. Robotiķi parādīja, ka mobilais
nav paredzēts tikai spēlēm, bet arī

KRĀSLAVAS NOVADA AMATNIEKI
UN MĀJRAŽOTĀJI VARĒS IZMANTOT
JAUNO APRĪKOJUMU

22.decembra
vakarā
Krāslavas grāfu Plāteru pils
kompleksā notika Ziemassvētku tirdziņš. Renovētajos pils kompleksa staļļos
varēja iegādāties dāvanas,
kā arī gardumus svētku galdam. Fotoklubs „Zibsnis”
piedāvāja iemūžināt mirkli
Ziemassvētku foto stūrītī.
Savukārt TIC mājas 2.stāvā
notika piparkūku cepšanas
un egļu rotājumu darināšanas darbnīcas.

Šajā pasākumā Krāslavas novada mājražotāji un amatnieki
pirmo reizi varēja izmantot jaunu
aprīkojumu tirdzniecībai. Krāslavas novada dome to ir iegādājusies ar Eiropas Lauksaimniecības
fonda lauku attīstībai (ELFLA)
ﬁnansējuma atbalstu, startējot
Krāslavas rajona partnerības LEADER projektu konkursā. Projekts „Mobilās tirdzniecības aprīkojuma iegāde Krāslavas novada
vietējo produktu realizācijai un
atpazīstamībai” (Nr. 18-03-AL33A19.2103-000001) ietvaros tika
iegādāts tirgus un izstāžu aprīkojums (ģenerators, trauku komir viens no rīkiem, kas palīdz vadīt
robotus ar programmu palīdzību.
Izstādes apmeklētājiem bija iespēja ne tikai apskatīt, bet arī izmēģināt un darboties pašiem ar robotiem. Robotikas kluba dalībnieki
iepazīstināja ar saviem sacensību
sasniegumiem, stāstīja par dalību
starptautiskajos projektos un arī
nākotnes iecerēm.
Pietiekoši liels pieprasījums pēc
robotikas meistarklasēm un radošajām darbnīcām ir skaidrs apliecinājums tam, ka robotika ir joma, kas
jauniešus un bērnus patiešām interesē. Pasauli veido inženierzinātņu
sasniegumi – lietas, kuras tagad
šķiet pašsaprotamas, bet kuras savulaik radīja industriālo revolūciju.
Būtiski, lai arī mūsdienās attīstība
neapstātos. Vēlamies parādīt aizraujošo un pārsteidzošo rezultātu,
ko rada inženieri, lai arvien vairāk
jauniešu izvēlētos šo profesiju un
kļūtu par attīstības virzītājspēku.
Paldies visiem par atbalstu un
laba vēlējumiem!
Daiga Kušnire,
robotikas kluba vadītāja

plekts prezentācijām, apskaņošanas aparatūra, aukstuma vitrīna,
monitors ar statīvu, portatīvais
dators, saliekamie galdi un krēsli,
teltis un informācijas stendi). Pašvaldības un novada uzņēmumi,
amatnieki un mājražotāji varēs
izmantot visu šo aprīkojumu, piedaloties pasākumos, gadatirgos un
izstādēs.
2018. gada nogalē Krāslavas
novada dome LEADER projekta
ietvaros arī izveidoja un apstiprināja preču zīmes „Ražots Krāsla-

vas novadā” nolikumu, kas ļauj
novada uzņēmumiem lietot to
savu preču un pakalpojumu mārketinga materiālos.
Kopējās projekta izmaksas
21003,64 EUR, t.sk. 12187,19
EUR
ELFLA
ﬁnansējums,
8816,45 EUR Krāslavas novada
pašvaldības ﬁnansējums.
Agita Svarinska,
Krāslavas novada domes
Attīstības nodaļas
uzņēmējdarbības atbalsta
projekta koordinatore

PIESAKIES DALĪBAI PROJEKTĀ!
Ja esi jaunietis vecumā
no 15 līdz 29 gadiem (ieskaitot), pašlaik nemācies,
nestrādā algotu darbu un
neesi reģistrēts Nodarbinātības valsts aģentūrā (NVA)
kā bezdarbnieks, bet vēlies
mainīt savu dzīvi, tad piesakies dalībai projektā „PROTI un DARI!”.

Eiropas Sociālā fonda ﬁnansētais projekts „PROTI un DARI!”
ir unikāls ar to, ka katram projektā
iesaistītajam jaunietim tiek sniegts
individuāls atbalsts tieši viņa interesēm, prasmēm, iespējamiem attīstības virzieniem un vajadzībām.
Tiek izstrādāta individuālo pasākumu programma (IPP), piedāvājot dažādus atbalsta pasākumus
– mācīšanos (ikdienas vai neformālo), profesionālās pilnveides un
tālākizglītības kursus, aktivitātes
izvēlētās profesijas iepazīšanai,
pirmās darba pieredzes/prakses iegūšanai u.c., kuru īstenot palīdzēs
programmas vadītājs un mentors.
Līdz 2018. gada 31. decembrim deviņpadsmit mērķa grupas
jaunieši ir iesaistījušies projekta
„Proti un dari!” aktivitātēs. IPP
ietvaros viņi ieguva pirmo darba
pieredzi un priekšstatu par izvēlēto specialitāti, apmeklēja mācību
kursus un saņēma profesionālās
pilnveides apliecības friziera un
vizāžista specialitātēs, ieguva B
kategorijas autovadītāja apliecības, individuāli apguva latviešu
valodu un kārtoja valsts valodas
prasmes pārbaudi, kā arī iesaistījās nevalstisko organizāciju
darbībā. Pašlaik projektā esošie
jaunieši mācās C un E kategorijas
autovadītāju kursos, apgūst zināšanas ēdināšanas pakalpojumu
kursos, ar iespēju pielietot savas
prasmes kādā no ražošanas uzņē-

mumiem, kā arī plāno piedalīties
autoelektroiekrāvēju vadītāju apmācībās.
Ir patiess gandarījums par jauniešiem, kuri pēc dalības projektā
veiksmīgi īstenoja savas ieceres
un atrada iespēju pielietot iegūtās
zināšanas praktiski. Viens no tiem
ir Andris Batarāgs, Rīgas Mākslas un mediju tehnikuma students
(foto dizaina specialitāte), kurš
mācību laikā pieteicās praksē
žurnālā „Medības. Makšķerēšana. Daba” (MMD) un šobrīd ir šī
žurnāla ārštata fotokorespondents.
Plašāku informāciju lasiet MMD
Nr.6/2018 rakstā „Mana ģimene
– mednieki un citi zvēri”, kā arī
MMD Nr.5/2018 skatāma Andra fotoreportāža par ikgadējiem
mednieku svētkiem „Minhauzens” (skat. attēlus pielikumā).
„PROTI un DARI!” ir Eiropas
Savienības fondu 2014.-2020.
gada plānošanas perioda darbības
programmas „Izaugsme un nodarbinātība” 8.3.3. speciﬁskā atbalsta
mērķa „Attīstīt NVA nereģistrēto
NEET jauniešu prasmes un veicināt to iesaisti izglītībā, NVA
īstenotajos pasākumos Jauniešu
garantijas ietvaros un nevalstisko
organizāciju vai jauniešu centru
darbībā” projekts, kuru īsteno
Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra sadarbībā ar Latvijas
pašvaldībām.
Projekta īstenošanas laiks:
2017. gada janvāris – 2020. gada
oktobris.
Pieteikties var:
Krāslavas novada domes Attīstības nodaļā, Skolas ielā 7 (6.kab.),
Krāslavā, rakstot uz e-pastu: inta.
murane@kraslava.lv vai zvanot
pa tālr. 29278741
Inta Murāne,
projektu koordinatore

7
NOLIEK ZIEDUS KRITUŠAJIEM VAROŅIEM
3. janvārī Krāslavu apmeklēja
Polijas Republikas ārkārtējā un
pilnvarotā vēstniece Latvijas Republikā Monika Mihališina, lai
kopā ar Krāslavas novada domes
priekšsēdētāju Gunāru Upenieku,
Krāslavas poļu biedrības aktīvistiem un citiem piemiņas pasākuma dalībniekiem Krāslavas katoļu
kapsētā pagodinātu Latgales atbrīvošanas operācijā kritušos poļu
karavīrus, noliekot ziedus un vainagus pieminekļa pakājē.
Vainagu nolika arī Ādažu militārajā bāzē NATO Daudznacionālā kaujas bataljona Latvijā izvietotā Polijas kontingenta pārstavji.
Sapulcējušos piemiņas pasākuma dalībniekus uzrunāja un par
kritušajiem lūdzās Krāslavas Sv.

Ludvika Romas katoļu baznīcas
prāvests Eduards Voroņeckis.
Vēstures fakti liecina, ka Latvijas valsts tika dibināta 1918.
gada 18. novembrī, bet Latgale
no lieliniekiem atbrīvota tikai
1920. gada sākumā, un lielu ieguldījumu Latgales atbrīvošanas
cīņās deva sabiedrotie - poļu karavīri. 1919. gada 30. decembrī
Rīgā tika parakstīts līgums starp
Latvijas un Polijas armijas vadībām par kopīgu uzbrukumu Latgalē. Kopumā kaujās iesaistījās ap
20000 Latvijas armijas karavīri un
ap 35000 Polijas armijas karavīri.
Latgales atbrīvošanas operācija
sākās 1920. gada 3. janvārī ar kopēju uzbrukumu Latgales frontes
labajā ﬂangā - Krāslavas – Višķu

Krāslavas novads sākas vietā, kur
Dvina pārtop Daugavā, un „labrīt”
atskan daudzās valodās. Novadā ir
daudz garīgi bagātu, radošu, izglītotu, viesmīlīgu un savu novadu mīlošu
cilvēku, tas ir novads ar ģimeniskām
vērtībām. Visu paaudžu un tautību
novada iedzīvotājiem tiek piedāvāta
dzīvei, darbam un atpūtai labvēlīga
vide.

Nav Latvijā citas vietas, kas varētu būt tik
cieši saistīta ar Poliju kā Krāslava. Krāslava
ir unikāls paraugs daudzu tautu, reliģiju un
kultūru līdzāspastāvēšanai. Savulaik Krāslava
bija Polijas sastāvā un pilsētā bija arī vietējās
poļu kultūras un ticības centrs.
Dzīvojot Latvijā, poļi piedzīvojuši līdzīgus
likteņus kā latvieši - izsūtījumus kara laikā,
dažādus aizliegumus un ierobežojumus izglītībā un karjerā padomju gados. Latvieši ciena
poļus tāpēc, ka poļu karavīri (kopskaitā 20
000) kopā ar latviešu karavīriem 1919./1920.
gadā izcīnīja Latvijai brīvību, astoņdesmito
gadu sākumā Polijā aizsāka kustību „Solidarnostj”, ko pasaule uzskata par sākumu cīņai
par brīvību un neatkarību kaimiņzemēs.
Krāslavas poļu biedrība atjaunoja savu darbību 1988. gadā novembrī, un pēc biedrības
iniciatīvas bija izveidota svētdienas poļu skola. 1991. gadā savu darbību uzsāka Krāslavas gr. Plāteru v/n poļu pamatskola, kur poļu
valodu, literatūru un vēsturi bērni apgūst no
pirmajām klasēm. Ar bērniem strādā pedagogi no Polijas. Esam raduši svētkos pulcēties
kopā ar skolas pedagogiem, bērnu vecākiem,
latviešu, baltkrievu un krievu biedrību dalībniekiem, pilsētas sabiedrību. Aktīvi tiek
iesaistīti gan mazākumtautības, gan arī pamatnācijas pārstāvji. Savā organizācijā apvieno 57 aktivistus. Galvenais biedrības mērķis
– veicināt poļu integrāciju Latvijas sabiedrībā, Krāslavas novada dzīvojošo poļu etniskās

– Dubnas upes iecirknī. Jau pirmajā uzbrukuma dienā tika atbrīvota Daugavpils, bet 5. janvārī arī
Krāslava.
Vēlāk Krāslavas kapos pēc vietējā poļu skolotāja S. Lazeviča
meta tapa piemineklis Latgales atbrīvošanas cīņās kritušajiem poļu
karavīriem, uz kura rakstīts: „Poļu
armijas varoņiem, kritušiem 1920.
gadā par Latvijas atbrīvošanu. Te
atdusas karavīri no poļu leģionāru 3. divīzijas”. Marmora plāksnē
iegravēti 45 kritušo uzvārdi, kā arī
norādīts par 42 nezināmajiem karavīriem.
Juris Roga,
autora foto

darbi, notikumi, cilvēki
Sāk darboties pilnveidotā valsts
un komersantu Padziļinātās
sadarbības programma

Lai veicinātu ciešāku un efektīvāku sadarbību ar atbildīgiem nodokļu
maksātājiem, šogad ir sākusi darboties pilnveidotā valsts un komersantu
Padziļinātās sadarbības programma. Pilnveidotās programmas nosacījumi ļauj to izmantot arī mazajiem un vidējiem uzņēmējiem; paplašināts arī
programmas dalībniekiem pieejamo priekšrocību klāsts.
Kopš šī gada 1. janvāra Padziļinātās programmas dalībnieki atkarībā no
to darbības apjoma tiek grupēti trijos līmeņos – zelta, sudraba un bronzas.
Katra līmeņa dalībniekiem ir pieejamas dažādas priekšrocības pēc noteiktiem kritērijiem un vienlaikus nodrošināts vienkāršotāks programmas administrēšanas un uzraudzības process. Piemēram, dalībai Padziļinātās sadarbības programmā komersantiem vairs nav īpaši jāpiesakās un jāgaida,
līdz komisija to izskatīs. Dalību attiecīgajā sadarbības programmas līmenī
VID komersantam piedāvā automātiski, pamatojoties uz pirms tam VID
informācijas sistēmās veikto izvērtēšanu.
Programmas priekšrocības ir saistītas ar saīsinātiem termiņiem, kādos
programmas dalībnieki saņem VID atbildes un konsultācijas, PVN atmaksu, speciālo atļauju (licenci) komercdarbībai ar akcīzes precēm, kā arī
attaisnoto izdevumu atmaksu Zelta līmeņa uzņēmuma darbiniekiem. Tās
attiecas arī uz parādu piedziņu, kases aparātu apkalpošanu un akcīzes nodokļa vispārējo nodrošinājumu. Priekšrocības atkarīgas no līmeņa, kurā
uzņēmums iekļauts.
Visi komersanti tiek vērtēti pēc vienotiem (kopumā 15) kritērijiem, lai
varētu pretendēt uz dalību programmā. Papildus kritēriji tiek piemēroti grupēšanai (pieļaujamo deklarāciju kavējumu skaits, gada neto apgrozījums,
valsts budžeta gada ieņēmumu kopsumma, darba ņēmēju vidējais atalgojums), kas katram līmenim ir atšķirīgi.
Šobrīd VID tīmekļa vietnē jau ir publicēti tie komersanti, kuru darbība atbilst
augstākajam – zelta līmeņa statusam. Šobrīd zelta līmenis ir piešķirts visiem
tiem komersantiem, kuri jau līdz šim bija pieteikušies un iekļauti Padziļinātās
sadarbības programmā atbilstoši tās līdzšinējiem kritērijiem. Sudraba un bronzas līmeņa uzņēmumi būs publicēti šī gada februāra sākumā.
Turpmāk dalībnieku atbilstību dalībai programmā VID vērtēs reizi ceturksnī. Jauni dalībnieki programmā tiks iekļauti katru gadu no 1. janvāra.
Lai programmas dalībnieks kvaliﬁcētos augstākā līmenī, pavadāmais
laiks bronzas līmenī ir vismaz viens gads, bet sudraba līmenī – vismaz
divi gadi. Programmas dalībnieki, vērtēšanas kritēriji, priekšrocības un
cita informācija pieejama VID tīmekļa vietnes sadaļā „Padziļinātās sadarbības programma”.
Evita Teice-Mamaja,
VID Sabiedrisko attiecību daļa

KRĀSLAVAS POĻU BIEDRĪBAI - 30

identitātes, valodas un kultūras savdabības
saglabāšana un attīstība, poļu kultūras Latvijā, kā Latvijas tautu kultūras neatņemamas
sastāvdaļas vispusīgas attīstības sekmēšana.
Ikviens polis, pat ja viņa dzimta jau vairāk
nekā simt gadu dzīvo Latvijā un uzskata to
par savām mājām, par dzimteni sauc arī Poliju. Ja labi pameklē, katrs latvietis savā dzimtā
varētu atrast poļu saknes, kas liecina par seno
poļu klātbūtni Latvijas teritorijā un veiksmīgo
integrēšanos latviešu sabiedrībā.
Savstarpēji ietekmējoties, Krāslavas novadā vietējo vidi veidojušas daudzas tautības
un etniskās grupas. Līdztekus poļu biedrībai
Krāslavā aktīvi darbojas latviešu, krievu, baltkrievu biedrības. Esam raduši savos projektos
un pasākumos piedalīties kopā un atbalstīt
savus kolēģus. Notiek cieša sadarbība ar LPS
nodaļām – Daugavpils, Rēzeknes, Jēkabpils,
Jelgavas, Rīgas. Tiek īstenoti vairāki kopējie
projekti.
Ir viena lieta, kas vieno gandrīz visus poļus, tā ir ticība Dievam, kas palīdzējusi viņiem
pārdzīvot ne vienu vien smagu brīdi gan Polijas valsts, gan tautiešu dzīvē pasaulē. Krāslavā jau 13 gadus pēc kārtas janvārī notiek

Ziemassvētku dziesmu festivāls, kur kopējā
lūgšanā vienojas Latvijā dzīvojošie poļi un
latvieši.
Festivāla norisi gatavo un vada baznīcas
ērģelnieks, vokālā ansambļa „Strumeņ” dibinātājs un ilggadējais vadītājs, ar krūšu zīmi
„Par nopelniem poļu kultūrai” apbalvotājs
profesionālais muzikants - Romualds Raginis. Ansamblis jau 30 gadus veic aktīvu
koncertdarbību, pārstāvot poļu minoritāti
Latvijā, Baltkrievijā un Polijā. Pateicoties
tam, Krāslavas novadam ir noslēgti vairāki sadarbības projekti ar Polijas Republikas
pašvaldībām. Poļu biedrība aktīvi, sadarbojas
arī ar biedrību „Ģimenes atbalsta centrs „Atvērtība””, jo šī sadarbība tiek vērsta, lai ilgtermiņā stiprinātu tautu sadraudzību, veicinot
starpetnisko nevalstisko organizāciju savstarpējo sadarbību, latviešu valodas un kultūras
izzināšanu un popularizēšanu. Ar Krāslavas
novada projektu „Iedzīvotāji veido savu vidi”
poļu biedrībai izdevās sakārtot Poļu leģionāru
kapu un piemiņas vietu Krāslavas centrālajā
kapsētā. Biedrība aktīvi veic savu darbību
ar ES fondu programmu, Latvijas Sabiedrības integrācijas fondu, fondu „Palīdzība

Poļiem Austrumos, VKKF. Sadarbojoties ar
PR fondu „WOLNOSC I DEMOKRACJA”
Krāslavas parkā uzstādīts piemiņas akmens
cilvēkam, kas iemūžinājis Krāslavas vārdu
pasaulē - grāfam Leonam Plāteram.
No 2004. gada sadarbojamies ar Polijas Republikas Vengoževas novadu. Sadarbojoties
kopā 2014. gadā tika īstenots ES Mūžizglītības „GRUNDTWIG” programmas divgadu
projekts „SENIORS SENIORAM BRĀLIS”
ar 12 000 EUR ﬁnansējumu. Projekta ietvaros
sadarbība balstīta uz savstarpējo senioru kontaktu starp Latvijas Poļu savienības Krāslavas
nodaļas „STRUMEŅ” dalībniekiem un Polijas Republikas Vengoževas novada nevalstiskās organizācijas „DZIEDZICTWO NASZE” (Mūsu mantojums) dalībniekiem. Darba
formas elastīgas un mainīgas, koncentrējoties
uz katram savas valsts kultūru, tradīcijām,
reģiona vēsturi. Mazūrija Polijā un Latgale
Latvijā. Projekts veicināja senioru aktivitāti
sabiedriskajā dzīvē, novada atpazīstamību
un labvēlīgo attieksmi starp Eiropas tautām,
kā arī „trešās paaudzes” izglītības iegūšanas
iespējas.
Pasaulē 2. maijā atzīmē Polijas valsts karoga dienu un ārpus Polijas dzīvojošo Poļu
Vienotības dienu. Ir zināms, ka ārpus Polijas
dažādās pasaules valstīs dzīvo aptuveni 20
miljoni poļu.
Neliela daļa skaitliski, bet nozīmīga Latvijas
mērogos ir to poļu daļa, kas dzīvo Daugavpilī,
Rēzeknē, Jēkabpilī, Krāslavā. Poļiem Latgalē
ir senas saknes. LR Saeimas priekšsēdētāja
Ināra Mūrniece, tiekoties Saeimas namā ar Polijas Seima priekšsēdētāju Mareku Kuhciņski
(Marek Kuchciński), 2018. gada 1. februārī
uzsvēra un atzinīgi vērtēja sadarbību ar poļu
diasporu, kas ir aktīva mūsu sabiedrības daļa „Poļu balss Latvijā ir skaidri dzirdama.”
Jāzeps Dobkevičs
Elvīras Škutānes foto
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MĒS VARAM BŪT KOPĀ!

Skaistākie un iemīļotākie svētki daudziem ir tieši Ziemassvētki. Šajos svētkos noslēpumainā
un brīnumainā veidā ir pārvijušās
kristīgās un tautas tradīcijas. Jau
vairāk nekā divus tūkstošus gadus
cilvēki kā patiesu Ziemassvētku
brīnumu gaida Kristus dzimšanu,
bet Ziemassvētku rītā, tikko pamodušies, skrien pie eglītes un lūko,
kādas dāvanas ir sagādājis Ziemassvētku vecītis. Ziemassvētki ir dāvanu laiks, tomēr gribētos, lai tas
nekļūst par laiku, kad mēs veikalos
tās meklējam.
Daudzus gadus Indras Mākslas
un mūzikas skolas audzēkņi dāvina saviem vecākiem, draugiem un
kaimiņiem Ziemassvētku koncertu. Tā ir dāvana, kura nes prieku,
bet vienlaikus liek skatītājiem domāt, izjust un pārvērtēt. Šogad Ziemassvētku koncertā deja savijās ar
dzeju. Par koncerta dalībniekiem
kļuva ne tikai skolas audzēkņi, bet
arī viņu vecāki.
Ziemassvētku noskaņa valdīja
Indras Kultūras nama zālē, kur brīvu vietu, var sacīt nebija. Ziemassvētku vecītis ar saviem rūķīšiem
caur zāli devās uz skatuvi, pēkšņi
apstājās, brītiņu palūkojās publikas
virzienā un nolēma – jā, tomēr būs
ērtāk darboties uz skatuves. Ērti iekārtojies krēslā tā, lai visus redz un
dzird, Ziemassvētku vecītis kopā
ar mammām, tētiem, vecvecākiem

un citiem koncerta apmeklētājiem
priecīgs vēroja, kā jaunākie bērni
izdejo jautrās rūķu dejas. Dejot gribētāju netrūka arī starp vecākajiem
bērniem, kas dejo „šausmīgi laikmetīgās” jeb modernās dejas, kuras
Ziemassvētku vecītim ļoti patīk, jo
tās viņam dod ierosmi jaunām idejām. Pauzēs starp dejām uz skatuves tika aicināta viena, tad otra, tad
trešā mamma kopā ar savu bērnu,
lai lasītu Ziemassvētku pantiņus.
Tāpat kā deja, arī dzeja todien bija
topā, un deklamētāji izpelnījās lielus aplausus.
Koncerts strauji tuvojās nobeigumam, Ziemassvētku vecītis atcerējās par skatu aiz loga un sacīja
novēlējumu: „Ir sasnidzis sniegs gribas pikoties un spēlēties! Lai tētiem un mammām pietiek laika ar
bērniem pikoties, vārtīties sniegā,

DZĪVES SKAISTUMS IR
VIENKĀRŠĀS LIETĀS,
KAD TAJĀS SPĒJAM
IERAUDZĪT BRĪNUMU

skriet un ēst saldējumu! Aplausi
mūsu bērniem!”
„Mēs dzīvojam šajā brīnišķīgajā pasaulē, mēs varam iepriecināt
viens otru un varam iemācīties būt
laimīgi,” uzsvēra skolas direktore
Ērika Zarovska, kura pasākuma
noslēgumā īpašu paldies pateica
dažiem pasākuma dalībniekiem,
dāvinot suvenīrus. „Vecāki ir pati
lielākā dāvana mūsu skolas kolektīvam, jo bez vecākiem nebūtu
bērnu un bez bērniem arī nebūtu
skolotāju. Visiem mums pati lielākā dāvana ir tas, ka mēs esam šeit,
varam darīt to, kas mums patīk, būt
komandā, un tai paša laikā katrs
esam personība. Visi kopā esam
radījuši Ziemassvētku stāstu par
to, ka lielākā dāvana ir tas, ka mēs
varam būt kopā!”
Jura Rogas foto

PIECAS SAUSĀS UZVARAS PIECĀS SPĒLĒS
5. janvārī Krāslavā startēja Latvijas Telpu futbola asociācijas čempionāts 2007. gadā dzimušajiem
jauniešiem. Krāslavā noritēja „B”
grupas pirmais posms.
B grupā piedalās šādas komandas: TFK Rēzekne, Madonas BJSS,
BJFK Jēkabpils/JSS, Jēkabpils
sporta skola, TFS „Nikars-Vanagi”,
FK „Krāslava”. A grupā savā starpā
sacenšas FC „Gauja” (Valmiera),
SK „Kengaroos”/„Riga” FC, SK
„Amber” (Rīga), SK „Super Nova”
(Rīga) un FK „Veina”/„Petrow”
(Aizkraukle).
Par pirmā posma uzvarētājiem B
grupā, izcīnot piecas sausās uzvaras
piecās spēlēs, kļuva mājinieki - FK
„Krāslava”. Izšķirošajā spēlē par
1. vietu krāslavieši ar 1:0 pieveica
TFS „Nikars-Vanagi” komandu,
kas beigās palika 2. vietā. Bronzas

medaļu liktenis izšķīrās divu Jēkabpils komandu savstarpējā cīņā, kur
panākumu svinēja BJFK „Jēkabpils”/JSS puiši.
2007. gadā dzimušo čempionātā
piedalās 11 komandas, kuras sadalītas divās apakšgrupās. Katrā grupā

komandas aizvada četrus sabraukumus, kuru laikā izspēlē viena apļa
turnīru. Krājot punktus sabraukumos, komandas cīnās par 1. un 2.
vietu grupas kopvērtējumā, kas ļaus
tām piedalīties ﬁnālturnīrā.

Biedrība „Stariņš” sveic savus biedrus Jaunajā gadā!
Novēlam Jums ģimenes omulību un siltumu, lai vienmēr gaiši deg Jūsu ģimenes pavarda liesma! Lai
miers un klusums valda Jūsu gaišajās mājās! Lai katra diena nes gandarījumu par Jūsu darbu, lai visas
cerības piepildās! Lai ir stipra veselība un daudz spēka!
Vācu uzņēmums „MAGNOFLEX” aicina darbā TIRDZNIECĪBAS
KONSULTANTUS/-ES Latgales reģionā.
Ja esi pozitīvs/-a, aktīvs/-a un Tev ir personīgais auto, sūti savu CV
un motivācijas vēstuli uz info@magnoﬂex.lv ar norādi „Konkurss” līdz
15.01.2019.
Labprāt savā komandā aicinām arī cilvēkus ar dzīves pieredzi.
Izvēlētos kandidātus gaida profesionālas apmācības, labi organizēts
darbs un augsts atalgojums. Uzziņas pa tālruni: 29267239

13. janvārī plkst.15.00 Krāslavas Kultūras namā notiks senioru Jaungada balle.
Līdzi ņemams groziņš un labs garastāvoklis.
Izdevējs - Krāslavas novada dome
Redakcijas apliecība Nr.1185
Tirāža - 6000
Iespiests SIA „Latgales druka”

sludinājumi

 Izīrē 2-istabu dzīvokļi ar malkas apkuri. T. 20200442.
 Pārdod „Mazda 626”, 1994.
g, benzīns 2.0, jauna T.A. Labā
tehniskā un vizuālā stāvoklī.
T.26941749.
 Vēlos īrēt dzīvokli Krāslavā. T.
25461515.
 Elektriķa pakalpojumi.
T. 20200442.
 Datortehnikas remonts.
T. 20200442.

Redakcija: Rīgas ielā 51
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www.kraslavasvestis.lv

Cik bieži ikdienā sakām tik vienkāršu vārdu kā „paldies”? Domāju, ka ne
tik bieži, cik apkārtējie vēlētos to dzirdēt…Bet pateicība ir viens no spēcīgākajiem laimes sajūtas radītājiem. Tā kā 11.janvārī atzīmē Starptautisko „paldies” dienu, tad - lai mūsu izteiktais „paldies” sasilda un iepriecina ikvienu!
Turpinot Krāslavas novada PII „Pīlādzītis” 2011. gadā iesāktu tradīciju,
arī šogad administrācija sirsnīgi pateicas iestādes darbiniekiem, audzēkņiem,
viņu vecākiem un citiem līdzcilvēkiem, kuri atbalsta iestādi, dod spēku būt
tādiem, kādi mēs esam!
1. Pateicība Krāslavas novada Izglītības pārvaldes sociālajai pedagoģei
Žannai Drozdovskai par informatīvā atbalsta sniegšanu un veiksmīgu sadarbību bērnu ar īpašām vajadzībām izglītošanā.
2. Krāslavas pamatskolas direktorei Vijai Koncevičai, direktores vietniecei
Janīnai Samsanovičai un sākumskolas skolotājām pateicamies par veiksmīgu
sadarbību izglītības jomā, direktores vietniecei Skaidrītei Gasperovičai - par
mācību materiālu dāvinājumiem.
3. PIKC Rīgas Valsts tehnikuma Krāslavas teritoriālās struktūrvienības direktoram Aivaram Andžānam pateicamies par veiksmīgu sadarbību.
4. PIKC Rīgas Valsts tehnikuma Krāslavas teritoriālās struktūrvienības pasniedzējam Viktoram Šidlovskim un viņa studentiem paldies par putnu barotavu dāvinājumiem iestādei.
5. Neformālo jauniešu grupai - PIKC Rīgas Valsts tehnikuma Krāslavas
teritoriālās struktūrvienības studentiem pateicamies par viņu ieguldījumu
projektā „Krāslavas mazo bērnu sporta priekam!”.
6. Varavīksnes vidusskolas direktorei Ludmilai Senčenkovai paldies par
atsaucību un sadarbību.
7. Varavīksnes vidusskolas kulturoloģijas pedagogam Andrejam Jakubovskim paldies par konsultāciju iestādes pedagogiem.
8. Krāslavas novada centrālās bibliotēkas metodiķei Žanetai Moisejai pateicamies par sadarbību izglītošanas un lasīšanas veicināšanas pasākumu organizēšanā iestādes bērniem.
9. Fizioterapeitei Snežanai Sergejevai paldies par vingrošanas nodarbību
ciklu iestādes bērniem.
10. Tencinām Andreju Sergejevu par aktīvu līdzdalību iestādes labdarības
akcijā.
11. Krāslavas Valsts ģimnāzijas skolniecei Aļonai Pavlovskai pateicamies
par brīvprātīgo darbu ar iestādes bērniem.
12. Pašvaldības aģentūrai „Labiekārtošana K”, personīgi Ēvaldam Cauņam, pateicība par atsaucību, veiksmīgu sadarbību saimnieciskajā jomā,
skaistas egles piegādi bērnu svētkiem.
13. Krāslavas novada pašvaldības aģentūras „Labiekārtošana K” elektriķiem - paldies par atsaucību, savlaicīgi veiktiem darbiem.
14. LNA Daugavpils zonālā valsts arhīva vecākajai ekspertei Olgai Kovaļovai - paldies par atsaucību, informatīvo atbalstu, veiksmīgu sadarbību
vairāku gadu garumā.
15. Krāslavas Valsts ģimnāzijas datu bāzes administratoram Harijam Misjūnam - paldies par atsaucību un veiksmīgu sadarbību vairāku gadu garumā.
16. SIA „IVIKS” direktoram Ivaram Stivriņam – paldies par atsaucību un
individuālo pieeju interneta pakalpojumu sniegšanā, speciālistus Oskaru Maļinovski un Ivaru Žuru tencinām par nodrošināšanu ar kvalitatīviem interneta
pakalpojumiem.
17. Krāslavas novada pašvaldības policijas priekšnieku Pēteri Jacinu tencinām par veiksmīgu sadarbību kārtības uzturēšanā Krāslavas novada PII
„Pīlādzītis” teritorijā un drošības akcijas organizēšanā iestādes audzēkņiem.
18. Artūram Pavļukevičam, Krāslavas novada PII „Pīlādzītis” Padomes
priekšsēdētājam, pateicība par atbalstu un veiksmīgu sadarbību vairāku gadu
garumā.
19. SIA „Kristafors” kolektīvam, personīgi izpilddirektoram Ilgvaram
Ugaram, paldies par atsaucību, izpalīdzību biroja tehnikas apkopē, kvalitatīvu
un ilggadēju sadarbību.
20.
Paldies VUGD Latgales reģiona brigādes Krāslavas daļas darbiniekiem par interesantu ekskursiju organizēšanu iestādes bērniem.
21.
Tencinām ziedu veikala īpašnieku Aivaru Vešteru, ﬂoristi Lolitu
Aizbalti - par māksliniecisko gaumi pušķu noformēšanā iestādes vajadzībām, veiksmīgu sadarbību vairāku gadu garumā.
Lai 2019. gads ir vēl vairāk piepildīts ar gaišām domām, radošām idejām
un labiem darbiem! Lai biežāk spējam saskatīt brīnumus!
Svetlana Rukmane,
Krāslavas novada PII „Pīlādzītis” vadītāja

 Veicam visa veida nepieciešamos iekšdarbus - darbi ar reģipsi,
siltināšana, špaktelēšana, durvju,
logu ailes montāža ar reģipsi, ka
arī demontāža, durvju montāža,
ﬂīzēšana, krāsošana, tapešu līmēšana, lamināta ieklāšana, kosmētiskie remonti. T. 28753676.
 Vēlos nopirkt māju Krāslavā
līdz 35000 eiro, ar radiatoriem.
T.20067592.
 Dīzeļa dzinēja „common rail”

Redaktore - Elvīra Škutāne
Tālr. 28368537
elvira.skutane@kraslava.lv

degvielas sistēmas remonts, nolauzto kvēlsveču izurbšana ar specinstrumentu, sprauslu sēžas vietu
atjaunošana, dzinēju kapitālais
remonts, automobiļu ritošās daļas un bremžu sistēmas remonts,
elektrosistēmas diagnostika un remonts. T.29413904.
 Jebkuru turbīnu (turbokompresoru) remonts (kravas automobiļi, vieglie auto, traktori). T.
29413904.
 Jebkuras sarežģītības automobiļu ritošās daļas remonts.
T. 29413904.
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