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NOVADA PEDAGOGU SAIME GATAVA
JAUNAM DARBA CĒLIENAM
27. augustā uz novada pedagogu ikgadējo augusta konferenci Krāslavas Valsts
ģimnāzijā sapulcējās šā aroda pārstāvji
un aicinātie ciemiņi. Dienas pirmajā pusē
notika mācību priekšmetu metodisko apvienību vadītāju sanāksmes.
2019./2020. mācību gadā Krāslavas novadā durvis vērs visas septiņas skolas, divas pirmsskolas izglītības iestādes, četras
profesionālās ievirzes izglītības iestādes,
Krāslavas Bērnu un jauniešu centrs, kā arī
PIKC „Rīgas Valsts tehnikums” Krāslavas struktūrvienība.
Mācības uzsāks 1167 izglītojamie, tai
skaitā 86 pirmklasnieki. Diemžēl kopējais izglītojamo skaits sarucis par aptuveni 5%, bet pirmklasnieku skaits par aptuveni 25%. Lielākā skola ir Varavīksnes
vidusskola ar 424 skolēniem, mazākā –
Izvaltas pamatskola ar 18 skolēniem. PII
„Pienenīte” un „Pīlādzītis” pašlaik apmeklē attiecīgi 187 un 153 izglītojamie.
Četrās pamatskolās pirmsskolas grupas
apmeklē 39 izglītojamie.
Uzrunājot kolēģus, Krāslavas novada
Izglītības pārvaldes vadītāja Lidija Miglāne sacīja: „Prieks redzēt visus šajā zālē,
bet lielākais prieks laikam ir par to, ka
visi ir smaidoši, enerģiski un apņēmības
pārpilni sākt jauno 2019./2020. mācību
gadu! Lai jaunais mācību gads piedāvā
izvēlēties virzienu, kas ļauj realizēt svarīgākās ieceres un nodomus!”
Turpinājumā pārvaldes vadītāja klātesošos iepazīstināja ar pedagogiem, kuri
uzsāks darbu četrās mūsu novada skolās:
Izvaltas pamatskolā tā būs angļu valodas
skolotāja Valērija Ivanova; Krāslavas Gr.
Plāteru vārdā nosauktajā Poļu pamatskolā
- sākumskolas un poļu valodas skolotāja
Veslava Sobišeka; Krāslavas Valsts ģim-

nāzijā - angļu valodas skolotāja Olga Saričeva, kas piebiedrojās novada pedagogu
saimei jau pagājušā mācību gada laikā;
Krāslavas Varavīksnes vidusskolā - matemātikas un informātikas skolotāja Iveta
Maļinovska, kā arī sociālo un dabas zinību skolotāja Kristīna Milaševiča.
Izglītības pārvaldes vārdā L. Miglāne
īpašu paldies pateica metodisko apvienību vadītājām Viktorijai Naļivaiko, Lilijai Jasinskai, Ritai Andrejevai, Jeļenai
Japiņai un pedagoģēm - karjeras konsultantēm Olitai Truskovskai un Oksanai
Korčaginai par sadarbību, atsaucību un
nesavtīgu darbu.
Novada pedagogu saimi uzrunāja
Krāslavas novada domes priekšsēdētāja
vietnieks Viktors Moisejs: „Sirsnīgi sveicu ar jauno mācību gadu, novēlu jums
veselību, izturību, atvērtību jaunievedumiem un protams, pēc iespējas vairāk
čaklu, uzņēmīgu skolēnu! Jaunais mācību
gads ir dažādu pārmaiņu un jaunievedumu sākuma gads. Novēlu tiešām pieņemt
tās izmaiņas, jo, kā teicis kāds no gudrajiem, ja situāciju nevar mainīt, tad tai ir
labā nozīmē jāpielāgojas. Jums būs vajadzīga liela izturība, uzņemšanās, jāapgūst
kaut kādas jaunas lietas, bet, zinot jūsu
kolektīva darbu un līdzšinējos rezultātus, es personīgi nešaubos, ka tiksiet tam
pāri.”
Domes priekšsēdētāja vietnieks norādīja uz tuvākajos gados gaidāmajām pārmaiņām mācību iestāžu skaitā, proti, skolu novadā paliks mazāk, kas ir objektīvi
un neizbēgami, lai arī par tādiem nepopulāriem lēmumiem ir ļoti smagi balsot. Un
vienīgais, kas deputātiem liek to darīt, ir
krasi sarukušais skolēnu skaits. Tai pašā
laikā V. Moisejs uzsvēra, ka pašvaldībai

izglītības joma vienmēr ir prioritāšu saraksta augšgalā. Novadā ir labi organizēta
autobusu satiksme skolēnu pārvadāšanai.
Arī mācību bāze regulāri tiek remontēta
un atjaunota, viennozīmīgi tā tiks stiprināta un uzlabota arī turpmāk.
Skolotāju saimi sveikt ieradās arī
pirmsskolas izglītības iestādes „Pienenīte” bērnu kolektīvs, kas izpildīja jauku
dziesmu.
Turpinājumā vārds tika dots ciemiņiem
no Rīgas. Izglītības un zinātnes ministrijas (IZM) Izglītības departamenta direktora vietniece vispārējās izglītības jomā
Ilze Seipule informēja par 2019./2020.
mācību gada aktualitātēm izglītībā.
IKVD Kvalitātes novērtēšanas departamenta direktora p. i., direktora vietniece
Sarmīte Dīķe un IKVD Licencēšanas un
reģistru departamenta direktora vietnieks
Ivans Jānis Mihailovs stāstīja par izglītības kvalitātes vērtēšanu un akreditācijas
procesu izglītības iestādēs.
Par Eiropas Sociālā fonda projekta
„Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” īstenošanu informēja
Krāslavas novada projekta koordinatore
Ilga Stikute.
Par Eiropas Sociālā fonda projekta
„Karjeras atbalsts izglītojamajiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs”
īstenošanu pastāstīja Sņežana Petroviča,
Krāslavas novada projekta koordinatore.
Savukārt Krāslavas novada Izglītības
pārvaldes vadītāja Lidija Miglāne informēja skolotājus par 2019./2020. mācību
gada izaicinājumiem.
Juris Roga

Apspriede ar
Kaplavas pagasta
lauksaimniekiem
un uzņēmējiem

Krāslavas novada dome 2019. gada 12.
augustā Kaplavas pagastā organizēja apspriedi ar pagasta lauksaimniekiem un uzņēmējiem par Kaplavas pagasta pašvaldības grants ceļu infrastruktūras un to posmu
atjaunošanu.
Sanāksmes laikā tiks prezentēts lauku
ceļa „Grantiņi2 - Matulišķi” posms Kaplavas pagastā, kura attīstībai tiek plānots
novirzīt Eiropas Lauksaimniecības fonda
lauku attīstībai (ELFLA) ﬁnansējumu pēc
noteiktajiem ceļu atlases kritērijiem. Īpaši
uz apspriedi tika aicināti lauksaimnieki un
uzņēmēji, kuriem šis ceļš ir aktuāls uzņēmējdarbības attīstībai. Klātesošie varēja
izteikt viedokļus par ceļa stāvokli, nepieciešamo nobrauktuvju un caurteku ierīkošanu.
Kopējais visam Kaplavas pagastam pieejamais ELFLA ﬁnansējums pasākuma
„Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos” ietvaros ir 180 000 eiro.
Ceļa „Grantiņi2 – Matulišķi” posma pārbūvi paredzēts veikt 2020. gadā.
Krāslavas novada dome kopš 2015. gada
katrā novada pagastā īstenoja projektus
pasākuma „Pamatpakalpojumi un ciematu
atjaunošana lauku apvidos” ietvaros, lai
investētu ELFLA un pašvaldības ﬁnansējumu un veiktu pašvaldības grants ceļu
pārbūvi ar mērķi atbalstīt investīcijas publiskās ceļu infrastruktūras kvalitātes uzlabošanai lauku teritorijās, kā arī veicinātu
uzņēmējdarbību un saglabātu apdzīvotību.
Aina Dzalbe,
Krāslavas novada domes
Attīstības nodaļas projektu speciāliste
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PAR KARSTĀ ŪDENS CIRKULĀCIJU

aktuālā informācija

Portāla „Krāslavas Vēstis” lasītājs aktualizēja daudzdzīvokļu namu iemītniekiem būtisku jautājumu: „Spriežot pēc informācijas vienā no Daugavpils portāliem, vietējais dzīvojamo māju un
komunālo pakalpojumu apsaimniekotājs piedāvā iedzīvotājiem sagatavot iesniegumu un savākt
parakstus (vai piešķirt attiecīgās pilnvaras mājas vecākajam) par karstā ūdens piegādes pārtraukumu no plkst.00.00 līdz 05.00. Iedzīvotāju ietaupījums tādā gadījumā var sastādīt no 15 līdz 20
procentiem. Iespējams, ir vērts padomāt par to arī Krāslavā.”
SIA „Krāslavas nami” valdes priekšsēdētājs Valerijs Maslovs, uzsver, ka, vērtējot šo iniciatīvu, ir
jāņem vērā vairāki aspekti. Lūk, kādi tie ir.
MK noteikumi nosaka, ka „dzīvojamās mājas pārvaldītājam ir pienākums pastāvīgi nodrošināt karstā ūdens
temperatūru izejā no siltummaiņa ne zemāku par +55 oC”.
MK noteikumu anotācijā ir teikts, ka šāda prasība ļaus novērst situācijas, kad dzīvojamās mājas īpašnieki lemj par
zemākas temperatūras uzturēšanu sistēmā vai krasu karstā
ūdens temperatūras pazemināšanu nakts laikā. No minētā
secināms, ka viens no šis normas mērķiem bija tieši nepieļaut temperatūras samazināšanu nakts laikā. Turklāt jautājumā minētais apsaimniekošanas uzņēmums 2018. gada
septembrī lūdza Ekonomikas ministrijas skaidrojumu par
iespēju samazināt karstā ūdens temperatūru atsevišķās mājās, pamatojoties uz dzīvokļu īpašnieku lēmumiem, uz ko
tika saņemta ministrijas atbilde, ka šādi dzīvokļu īpašnieku
lēmumi ir pretrunā ar normatīvo aktu prasībām, un par MK
noteikumu izpildi šajā gadījumā ir atbildīgs mājas pārvaldnieks, pat ja dzīvokļu īpašnieki pieņēma citu lēmumu. Ekonomikas ministrijas skaidrojums ir pieejams publiski vienā
no Daugavpils pilsētas informācijas interneta vietnēm.
Nesamazinot temperatūru siltummezglā, bet pilnībā atslēdzot karstā ūdens cirkulāciju uz noteikto laika periodu,
temperatūra sistēmā tomēr samazināsies, kas radīs MK noteikumiem neatbilstošu situāciju, par ko, kā jau skaidrojām, atbild mājas pārvaldnieks.
SIA „Krāslavas nami” nevar precīzi izvērtēt jautājumā
minēto iespējamo ietaupījumu, jo atdzesētās sistēmas uzsildīšanai pēc atslēgšanas perioda tiks patērēts papildus
palielināts enerģijas apjoms, kas samazinās iegūto ietaupījumu. Turklāt jāsaprot, ka siltummaiņos jebkurā gadījumā
tiks uzturēta temperatūra +55 C, jo tiks atslēgta tikai cirkulācija karstā ūdens apgādes sistēmā, un enerģijas patēriņš,
lai arī mazāks, saglabāsies arī atslēgšanas periodā. Bet, ja
kādā dzīvoklī atslēgšanas laikā lietotājs atvērs karstā ūdens
krānu un notecinās ūdeni no sistēmas, papildus enerģija
tiks patērēta izlietotā ūdens apjoma uzsildīšanai, savukārt
lietotājs saņems karsto ūdeni, tikai notecinot visu līdz dzīvoklim sistēmā esošo ūdens apjomu.
Jāņem vērā arī tas, ka šobrīd tehniski individuālā siltummezgla sistēma nav paredzēta cirkulācijas atslēgšanas un
ieslēgšanas programmēšanai un, lai īstenotu šādu procedūru, ir jāveic sistēmas pārbūve, jo manuāli izslēgt un ieslēgt
cirkulāciju vairākas reizes diennaktī vairākās mājās nav
iespējams.
Jāatgādina arī, ka MK noteikumu mērķis ir samazināt iespējamos inﬁcēšanās riskus ar legionelozi. Vērtējot no šī
viedokļa, izpildīt dzīvokļu īpašnieku vairākuma lēmumu
un attiecināt to uz visiem dzīvokļu īpašniekiem, tādējādi,
iespējams, pakļaujot visus mājā dzīvojošus paaugstinātām
inﬁcēšanas riskam, SIA „Krāslavas nami” kā mājas pārvaldnieks neuzskata par iespējamu.
Varam secināt, ka dzīvokļu īpašnieku lēmums par karstā
ūdens cirkulācijas atslēgšanu uz noteiktu periodu diennakts
laikā var stāties spēkā un tikt paātrināti izpildīts, ja pirms
šāda lēmuma pieņemšanas dzīvokļu īpašnieki vienojas un
pārņem dzīvojamās mājas pārvaldīšanas tiesības. Koope-
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ratīvas sabiedrības vai dzīvokļu īpašnieku biedrības, kas
apsaimnieko dzīvojamās mājas pārvaldnieka statusā, patstāvīgi lemjot par minēto jautājumu, uzņemas arī atbildību
par MK noteikumu prasību ievērošanu, bet SIA „Krāslavas
nami” kā siltumapgādes pakalpojuma sniedzējs tikai tehniski var izpildīt šādu apsaimniekotāju izpildinstitūcijas
lēmumu. Līdz šim brīdim kooperatīvas sabiedrības, kas
apsaimnieko mājas Krāslavā, ar šādiem lēmumiem nav
griezušies.

Informācijai

Diemžēl pirms dažiem gadiem Krāslavā bija konstatēts
saslimšanas gadījums ar legionelozi – slimība tika konstatēta cilvēkam, kas dzīvoja dzīvoklī daudzdzīvokļu mājā.
Pēc saslimšanas gadījuma konstatēšanas atbildīgas institūcijas veica pārbaudi pie mājas apsaimniekotāja, pārbaudot tieši karstā ūdens temperatūras režīmu un veicot ūdens
paraugu analīzes. Legionellas baktērija tika konstatēta uz
krāna uzgaļa dzīvoklī, pirms tam krāns ilgstoši netika lietots, bet, iespējams, baktērijas izplatība varēja būt saistīta
arī ar pazeminātu temperatūru ūdensapgādes sistēmā, jo
gadījums notika pirms MK noteikumu spēkā stāšanas.
Dzīvokļu īpašniekiem jāatceras, ka karstā ūdens temperatūras uzturēšana karstā ūdens apgādes sistēmā nav vienīgais proﬁlakses pasākums, kas ir jāveic saslimšanas riska
samazināšanai. Publicējam Slimību proﬁlakses un kontroles centra sagatavotu informāciju par individuāli veicamajiem proﬁlaktiskajiem pasākumiem dzīvokļu īpašumos Legionella spp. baktēriju izplatības ierobežošanai

Kas ir legioneloze?

Legioneloze jeb leģionāru slimība ir Legionella baktērijas izraisīta infekcijas slimība, kas izpaužas kā smaga
pneimonija (plaušu karsonis). Slimība sākas strauji, temperatūrai paaugstinoties līdz 39-40,5○C, ar galvassāpēm
un muskuļu sāpēm, kam pievienojas sauss klepus, sāpes
krūtīs, elpošanas traucējumi. Paaugstināts risks saslimt ar
legionelozi ir cilvēkiem ar hroniskām plaušu slimībām un
novājinātu imūnsistēmu (piemēram, emﬁzēmu, hronisku
obstruktīvu plaušu slimību, vēzi, diabētu, nieru slimībām),
tiem, kas lieto imūnsistēmu nomācošus medikamentus, kā
arī bijušiem vai esošiem smēķētājiem un cilvēkiem pēc
50 gadiem. Parasti simptomi parādās 2-10 dienu laikā pēc
inﬁcēšanās (visbiežāk 7 dienas), taču retos gadījumos infekcijas inkubācijas periods var ilgt līdz pat trim nedēļām.
Lielākajai daļai pacientu nepieciešama hospitalizācija un
ārstēšana ar piemērotām antibiotikām.

Kā iespējams inficēties ar legionelozi?

Ar legionelozi var saslimt, ieelpojot legionellas saturošus mikroskopiskus ūdens pilienus (aerosolus), kas veidojas, ar legionellām piesārņotajam ūdenim atsitoties pret
cietām virsmām. Legionellas saturoši aerosoli var veidoties
no tekoša ūdens krāna vai dušas, no burbuļvannām, gaisa
mitrinātājiem, gaisa kondicionēšanas iekārtām, iekštelpu
dekoratīvajās strūklakās u.c. izsmidzināšanas ierīcēs. Jo
sīkāki ir aerosolizētie ūdens pilieniņi, jo lielāks ir inﬁcēšanās risks. Dzerot ūdeni un parasti arī mazgājoties vannā, ar

legionelozi nav iespējams inﬁcēties.

Legioneloze neizplatās cilvēku kontakta rezultātā!

Dabā legionellas nelielā daudzumā atrodas ezeros un
upēs. Tās var ievērojami savairoties ūdens apgādes sistēmās, ja ūdens temperatūra ir robežās no +20○C līdz +45○C
un organisko vielu (bioloģiskā aplikuma, nosēdumu u.c.)
klātbūtnē. Legionellas īpaši vairojas siltā ūdenī, karstā un
aukstā ūdens tvertnēs, cauruļvados ar nelielu ūdens plūsmu vai stāvošā ūdenī (piemēram, dzīvokļos, kur reti tiek
izmantoti krāni vai dušas), cauruļvadu dušu, krānu vai
tvertņu (t. sk. boileru) virsmu organiskajā aplikumā, nosēdumos, mazgāšanas iekārtās, izlietņu un vannu aizbāžņos,
ūdenssildītājos. Bioloģiskā aplikuma veidošanos uz ūdensvadu un ūdenstilpņu iekšējām virsmām veicina piesārņojums, neaizsniedzamas vietas, kuras nevar iztīrīt, ūdens
stagnācija (zems spiediens, akli cauruļu gali vai piedēkļi,
liels ūdens apjoms), negludas virsmas, karstā ūdens temperatūra zem +50○C, korozija un citi faktori.

Kā sevi pasargāt no inficēšanās ar legionelozi?

Lai izvairītos no inﬁcēšanās, karstā un aukstā ūdens
sistēmās nepieciešams nodrošināt apstākļus, kas kavētu
legionellu savairošanos. Jāseko tam, lai aukstā ūdens temperatūra visās izplūdes vietās būtu zem +20○C, bet karstā
ūdens – virs +50○C (šāda temperatūra būtu jāsasniedz, notecinot ūdeni aptuveni vienu minūti ilgi), un tā cirkulācija
būtu nodrošināta visā karstā ūdens sistēmā. Karstā ūdens
cauruļvadus ieteicams aplikt ar izolācijas materiāliem, ja
tie atrodas pārāk tuvu aukstā ūdens cauruļvadiem. Nepieciešams regulāri veikt dušu uzgaļu tīrīšanu no organiskā un
neorganiskā aplikuma, kā arī tās dezinﬁcēt, izmantojot hloru saturošus sadzīves dezinfekcijas līdzekļus, vai ieliekot
verdošā ūdenī. Vismaz reizi nedēļā dažas minūtes jātecina
karstais un aukstais ūdens tajos krānos un dušās, kas tiek
reti izmantotas. Tā jārīkojas arī ikreiz pirms ūdens lietošanas pēc ilgstošākas prombūtnes. Ilgi nelietoti dušu un
krānu uzgaļi jāmazgā un jātīra, izmantojot hloru saturošus
dezinfekcijas līdzekļus. Vispārīgi jānovērš situācijas, kad
ūdens apgādes sistēmā rodas ūdens sastāvēšanās, kas veicina bioplēves augšanu. Telpās izmantotiem gaisa mitrinātājiem jābūt brīviem no organiskā un neorganiskā aplikuma,
un tajos jāizmanto tikai tīrs un ikdienas svaigi ieliets ūdens,
kas ir novārīts un atdzesēts. Vienreiz nedēļā vajadzētu rūpīgi iztīrīt mitrinātāja iekšpusi, izmantojot piemērotu tīrīšanas līdzekli saskaņā ar ražotāja norādījumiem. Atbilstoši
lietošanas instrukcijai, bet ne retāk kā divas reizes gadā,
jāiztīra un jādezinﬁcē gaisa kondicionēšanas sistēmas, bet
ūdens sildītāji (boileri) – ne retāk kā reizi gadā.

Kur var iegūt papildu informāciju?

Slimību proﬁlakses un kontroles centra mājaslapā un
Veselības inspekcijas mājaslapā ir pieejama plašāka informācija par legionelozes slimības simptomiem un par
proﬁlakses pasākumiem dzīvojamo un sabiedrisko ēku apsaimniekotājiem un ūdens lietotājiem legionella baktēriju
ierobežošanai.
https://www.spkc.gov.lv/lv/tavai-veselibai/infekcijas-slimibas/apraksti/legioneloze
http://www.vi.gov.lv/lv/sabiedribas-veseliba-1/dzerama/
legionellozes-proﬁlakses-pasakumi
P.S. Sekojam līdzi tam, kā situācija attīstīsies Daugavpilī, lai
varētu pieņemt attiecīgus lēmumus.

ŠĶIROJAM ATKRITUMUS PAREIZI!
Portāla
www.kraslavasvestis lasītāja Natālija
interesējas, kā pareizi šķirot atkritumus? Viņasprāt,
visgrūtāk ir ar plastmasu,
piemēram, vai drīkst mest
konteinerā cieto plastmasas iepakojumu ar marķējumu „PP”? Kundze arī jautā, vai Krāslavā norisinās
nodarbības par atkritumu
šķirošanu?

Sāksim ar to, ka Krāslavā neviens nerīko nodarbības par atkritumu šķirošanu, bet SIA „Krāslavas nami” atkritumsaimniecības
speciālists Jānis Muižnieks piekrita pastāstīt, ka Krāslavā pašlaik

tiek nodrošināta šādu atkritumu
veidu dalītās vākšanas iespēja.
- Zaļie zvanveida konteineri ir
paredzēti stikla tarai. Stikla konteineros drīkst izmest tikai stikla
taru - jebkāda veida pudeles un
burkas, kas var būt arī sasistas.
Stikla konteineros nedrīkst mest
logu stiklu, automašīnu stiklus,
stikla traukus un citus stikla izstrādājumus, jo tie nav derīgi
otrreizējai pārstrādei. Zaļos zvanveida konteineru iztukšošanu nodrošina specializētais transports,
un stikla taras atkritumi tālāk tiek
nodoti otrreizējai pārstrādei.
Konteineri ar dzelteniem vākiem ir paredzēti kartona iepako-

jumam, papīram, dzērienu skārda
bundžām, kā arī PET un plastmasas pudelēm. Nekādus citus atkritumu veidus šajos konteineros
nedrīkst izmest. Konteinerus ar
dzelteniem vākiem iztukšo SIA
„Krāslavas nami”, organizējot atsevišķus atkritumu vedēja reisus.
Šie visi atkritumi tālāk tiek sadalīti pa veidiem, sapresēti un nodoti
otrreizējai pārstrādei.
Lai šķirotie atkritumi būtu derīgi otrreizējai pārstrādei, atkritumiem jābūt tīriem un sausiem.
Piemēram, samircis kartons vairs
nav derīgs otrreizējai pārstrādei,
un tādu nedrīkst izmest konteinerā ar dzelteno vāku. Dzērie-

nu pudeles nav jāmazgā, taču
tās ir jāsaplacina. Kartona kastes pirms izmešanas konteinerā
ir jāizjauc un jāsaplacina.
Vissvarīgākais priekšnoteikums
pareizai atkritumu šķirošanai –
nemest šķiroto atkritumu konteineros jebkādus sadzīves atkritumus, tai skaitā ēdienu atliekas.
Diemžēl pie daudzdzīvokļu mājām novietoto šķiroto atkritumu
konteineru saturu mums bieži nākas izvest kā sadzīves atkritumus,
jo pietiek ar vienu maisu sadzīves
atkritumu, kas iemests pie šķirotajiem atkritumiem, lai viss konteinera saturs būtu sabojāts un nederīgs tālākai pārstrādei.
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LIAA PIESAKA 2019. GADA
RUDENS UZŅEMŠANU
15 BIZNESA INKUBATOROS
LIAA piesaka 2019. gada rudens
uzņemšanu 15 biznesa inkubatoros
Latvijas Investīciju un attīstības
aģentūras (LIAA) biznesa inkubatori
izziņo 2019. gada rudens uzņemšanu un aicina jaunos uzņēmējus
un biznesa ideju autorus pieteikties
pirmsinkubācijas vai inkubācijas
programmai.
No 2019. gada 30. augusta līdz 20.
septembrim tiks atvērta pieteikumu
pieņemšana dalībai pirmsinkubācijas un inkubācijas programmā piecpadsmit LIAA biznesa inkubatoros
visā Latvijā – Bauskā, Daugavpilī,
Jelgavā, Jēkabpilī, Jūrmalā, Kuldīgā,
Liepājā, Madonā, Ogrē Rēzeknē, Siguldā, Talsos, Valmierā, Ventspilī un
Radošo industriju inkubatorā Rīgā.
Atbalsta programmām aicināti pieteikties ﬁziskas personas un uzņēmumi, kuri nav reģistrēti ilgāk par
trim gadiem.
Pieteikumus varēs iesniegt klātienē jaunrades festivālā iNOVUSS
Biznesa inkubatoru koprades terasē, pēc festivāla - kādā no 15 LIAA
biznesa inkubatoriem, kā arī elektroniski, nosūtot elektroniski parakstītu pieteikumu uz liaa@liaa.gov.lv
līdz 2019. gada 20. septembra plkst.
23.59.
Pirmsinkubācijas programma ir
piemērota gan ﬁziskām, gan juridiskām personām, kuras vēlas izvērtēt
savas biznesa idejas dzīvotspēju.
Sešu mēnešu garumā tā sniedz dalībniekiem visu nepieciešamo savas

biznesa idejas attīstīšanai – aprīkotas
darba telpas, mentoru un citu uzņēmēju atbalstu, seminārus un mācības
par dažādām uzņēmējiem saistošām
tēmām, kas palīdz risināt viņu biznesa izaicinājumus, kā arī vērtīgus
kontaktus un dalību lielākajā jauno
uzņēmēju kopienā Latvijā.
Inkubācijas programmā papildus
pirmsinkubācijas atbalstam dalībnieks saņem 50% līdzﬁnansējumu
biznesa attīstībai nepieciešamo pakalpojumu iegādei, piemēram, grāmatvedībai, telpu nomai, dizainam,
mārketingam, tehnoloģiskajām konsultācijām un prototipu izstrādēm,
sertiﬁcēšanai, laboratoriju izmaksām u.c. Tāpat iespējams grantu līdz
EUR 10 000 pakalpojuma izmaksu
segšanai un līdz EUR 5 000 ražošanas iekārtu un izejmateriālu izmaksu
segšanai.
Visu augustu un septembri LIAA
Biznesa inkubatori visā Latvijā rīko
Info dienas, kurās stāsta par inkubatora sniegtajiem pakalpojumiem
un atbalsta iespējām biznesa idejas
vai uzņēmējdarbības attīstībai, kā
arī uzņemšanas kārtību inkubatorā.
Informācija par visiem biznesa inkubatoru pasākumiem pieejama: http://
www.liaa.gov.lv/lv/pieteiksanas-pasakumiem.
Pašlaik LIAA biznesa inkubatoros ir 749 dalībnieki - biznesa ideju
autori vai uzņēmumi. No tiem 296
pirmsinkubācijas programmā pārbauda savas biznesa idejas dzīvot-

spēju un 453 dalībnieki ir uzņemti
inkubācijas programmā. Kopš LIAA
biznesa inkubatoru izveides pirmsinkubācijas programmu sešu mēnešu
garumā ir izgājuši 809 biznesa ideju
autori.
LIAA Biznesa inkubatoru mērķis
ir atbalstīt jaunu, dzīvotspējīgu un
konkurētspējīgu uzņēmumu izveidi
un attīstību, nodrošināt ﬁziskas personas un uzņēmumus ar uzņēmējdarbības uzsākšanai vai idejas attīstīšanai nepieciešamo vidi, koprades
telpu, jauno uzņēmēju kopienu,
konsultācijām, mācībām, tīklošanās
pasākumiem par vispārīgiem uzņēmējdarbības jautājumiem, mentoru
atbalstu un līdzﬁnansējumu biznesa
attīstībai. LIAA Biznesa inkubatori ir
ﬁnansēti ERAF projekta „Reģionālie
biznesa inkubatori un radošo industriju inkubators” ietvaros.
Vairāk par LIAA biznesa inkubatoriem: http://inkubatori.magneticlatvia.lv
Par pirmsinkubācijas programmu:
https://youtu.be/sfsxK-CVCJQ
Par inkubācijas programmu: https://youtu.be/jTis0NTX_A0
Papildu informācija:
LIAA Sabiedrisko attiecību
nodaļa,
Pērses iela 2, Rīga,
prese@liaa.gov.lv.
Tālrunis: +371 67039405
Inkubatori.magneticlatvia.lv

PASĀKUMA „ATBALSTS LAUKU JAUNIEŠIEM
UZŅĒMĒJDARBĪBAS VEICINĀŠANAI”
INFORMATĪVĀ DIENA KRĀSLAVĀ
SIA „Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs” Krāslavas nodaļa aicina jauniešus iesaistīties Valsts Lauku tīkla pasākumā
„Atbalsts lauku jauniešiem uzņēmējdarbības veicināšanai.”
Jaunieti! Ja esi vecumā no 18
līdz 40 gadiem, nāc uz Informatīvo dienu 4. oktobrī plkst. 10.00
Krāslavā, Skolas ielā 9 (LLKC
2.stāva zālē).
Informatīvajā dienā iegūsi informāciju par aktivitātes „Atbalsts
lauku jauniešiem uzņēmējdarbības veicināšanai” būtību un mērķiem, iepriekšējo gadu pieredzi
šajā pasākumā un plānoto darbu
2019. gadā. Ar uzņēmējdarbības
uzsākšanas pieredzi dalīsies 1 jau-

nietis, kas 2014. gadā piedalījies
mācībās „Atbalsts lauku jauniešiem uzņēmējdarbības veicināšanai.”
Pēc informatīvās dienas varēsi pieteikties 5 dienu apmācībām
par uzņēmējdarbības pamatiem,
biznesa plānu izstrādi, par uzņēmuma dibināšanas procesu, par
savas idejas attīstīšanu, tirgus segmentēšanu, konkurentu un klientu
proﬁliem, mārketinga pamatiem,
grāmatvedības kārtošanu un ﬁnanšu plānošanu.
Jaunieti! Mācībās vari piedalīties:
• ar esošu uzņēmējdarbības ideju,
• ja esi idejas meklējumos un
vēlies iegūt praktiskas iemaņas

biznesa plāna izstrādē,
• ja vēl nav savas idejas, bet ir
padziļinātas zināšanas par kādu
tēmu (mārketinga speciālisti, IT
speciālisti, grāmatveži u.c.) un
vēlies papildināt kāda uzņēmēja
komandu.
Dalība mācībās ir bez maksas!
Jaunieti! Aicinām izmantot šo
iespēju un papildināt savas zināšanas par uzņēmējdarbības uzsākšanu. Pēc mācībām saņemsi sertiﬁkātu, kurš Tev noderēs.
Pieteikšanās līdz 2019. gada 4.
oktobrim, zvanot 26320141 vai
rakstot uz e-pastu: tereze.brazevica@llkc.lv.

IEDZĪVOTĀJU IEVĒRĪBAI!
PA „Krāslavas Slimokase” atgādina, ka pacienta līdzmaksājumu par 2019.gada
IV ceturksni, kas sastāda 21.34 EUR, jānomaksā līdz 30.09.2019.g. (ieskaitot). Nomaksājot pēc norādītā termiņa, pacienta līdzmaksājuma grāmatiņa stāsies spēkā pēc 10
dienām, skaitot no pēdējā nomaksas datuma.

NOVADA TERITORIJĀ TIEK VEIKTI
CEĻU POSMU PĀRBŪVES DARBI

Eiropas Reģionālās attīstības
fonda projekta „Krāslavas un
Dagdas novadu ceļu tīkla rekonstrukcija uzņēmējdarbības veicināšanai degradētajās teritorijās”
5.6.2.0/18/I/001 ietvaros Krāslavas novada teritorijā tiek veikti

ceļu posmu pārbūves darbi.
Robežnieku pagasta Pleiku ciemā tiek veikta pašvaldības ceļa
„Pleiku apbraucamais ceļš” posma pārbūve, izbūvējot asfalta segumu (336 m). Darbus veic SIA
„DSM Meistari”, un to kopējās iz-

maksas sastāda EUR 143 503.37.
Kalniešu pagastā tiek veikta
pašvaldības ceļa „Dauguļi – Raudovišķi” posma pārbūve, izbūvējot asfalta segumu (2000 m).
Darbus veic SIA „Ošukalns”, un
to kopējas izmaksas sastāda EUR

aktuālā informācija

PAR VAS „LATVIJAS PASTS”
NEKUSTAMO ĪPAŠUMU IZSOLĒM
VAS „Latvijas Pasts” informē, ka pieņemti lēmumi par trīs Krāslavas
novada teritorijā esošu nekustamo īpašumu atsavināšanu izsoles kārtībā. Īpašumu izsoles notiks Ziemeļu ielā 10, Lidostā „Rīga”, Mārupes
novadā:
20.09.2019. plkst.13.00 izsole ar lejupejošu soli īpašumam Miera iela
4, Skaista, Skaistas pagasts, Krāslavas novads, īpašuma sastāvs – zemes
gabals 714 m2 platībā, ēka (kadastra Nr.6088 006 0181), nosacītā (sākotnējā) pārdošanas cena – 3 600 EUR.
20.09.2019. plkst.13.30 izsole ar lejupejošu soli īpašumam „Pastnieki”, Robežnieki, Robežnieku pagasts, Krāslavas novads, īpašuma sastāvs – zemes gabals 986 m2 platībā, ēka (kadastra Nr.6086 004 0214),
nosacītā (sākotnējā) pārdošanas cena – 3 800 EUR.
20.09.2019. plkst.14.00 izsole ar lejupejošu soli īpašumiem
Sv.Ludvika laukums 3 un 1, Krāslava, Krāslavas novads, īpašuma
sastāvs – zemes gabals 3573 m2 platībā, ēkas (kadastra Nr.6001 001
0151) un saimniecības ēkas (kadastra Nr.6001 501 0373), nosacītā (sākotnējā) pārdošanas cena – 85 700 EUR.
Detalizētāku informāciju par izsolēm var saņemt pie izsoles rīkotāja
darba laikā no 12.08.2019. pa tālruņiem 27891900 un 29420864. Informācija par izsoli publicēta laikrakstos „Latvijas Vēstnesis” un „Ezerzeme”, Latvijas Pasta mājas lapā www.pasts.lv.

JAUNUMI KRĀSLAVAS NOVADA
TŪRISMA NOZARĒ

Krāslavas novada Tūrisma informācijas centrs ik gadu apkopo informāciju par jaunajiem tūrisma pakalpojumiem un objektiem Krāslavas
novadā. Ir patiess prieks, ka kopējais tūrisma piedāvājumu klāsts ik gadu
tiek papildināts ar jauniem piedāvājumiem, kas raisa interesi doties atpūtā
uz Krāslavas novadu.
Gandrīz visi šīs sezonas jaunumi būs saistoši aktīvās atpūtas cienītājiem. Jau kopš pavasara var izzināt Krāslavu, dodoties izbraucienā ar
elektroskūteri (Edgars Šilvāns, tālr. +371 26986599). Tas ir ātrs un ērts
veids, kā aktīvi iepazīt Krāslavas grāfu Plāteru pils kompleksu, vēsturisko centru, katoļu baznīcu un citus Krāslavas ievērojamākos tūrisma
objektus, kā arī apciemot citas mazās ieliņas Daugavas krastos.
Draugu kompānijām, darba kolektīviem, vecpuišu ballītēm vai citiem
pasākumiem brīvdienu māja „Skerškāni” piedāvā aktīvu un jautru spēli –
zorbfutbols (tālr. +371 28285149, iespējama spēles inventāra piegāde uz
jums ērtu vietu). Pagājušajā sezonā aktīvās atpūtas cienītājus iepriecināja
sporta atrakciju parks „Starp debesīm un zemi”, atklājot jaunu šķēršļu trasi un baskāju taku. Šogad sporta parks savu piedāvājumu ir papildinājuši
ar „tīmbildingu”. Tā ir dzimšanas dienu svinēšana, iesaistoties dažādās
komandu sporta aktivitātēs (tālr. +371 29168156, +371 26172091).
Latgale ir zināma kā Zilo ezeru zeme, arī Krāslavas novads ir bagāts
ar skaistiem, dzidriem ezeriem. Ainavas ezeru krastos ir elpu aizraujošas,
saules staru vizuļošana un liegais vējiņš aicina izbaudīt dabu visā tās krāšņumā. „Lost in Latgale” šajā sezonā ir nākuši klajā ar tūrisma produktu,
kas aizrauj ne tikai aktīvā tūrisma piekritējus, bet arī dabas mīļotājus.
Tas ir autentisks ekotūrisma piedzīvojums jeb pārgājieni pa Sauleskalna
ezeru sistēmu (tālr. +371 26144293, +371 20080034). Ja laivu pārgājieni
jau ir izmēģināti, tad Krāslavas novada ezeru valdzinājumu var izbaudīt
atpūtā ar SUP dēli („SUP Latgale”, +371 25920082), ekstremālākām sajūtām - braucienā ar ūdens motociklu („PapaRent”, tālr. +371 26006992).
Pēc atpūtas pa ezeriem parasti kārojas kaut kas garšīgs. Z/S „Birztaliņas” laivotāju ērtībām Lejas ezera krastā ir ierīkojuši labiekārtotu piknika
vietu (tālr. +371 29944902), kuru aicināti izmantot arī citi atpūtnieki.
Starp daudziem aktīvās atpūtas piedāvājumiem ir arī tādi, kas tuvāki
būs mākslas un sajūtu cienītājiem. Krāslavas grāfu Plāteru pils kompleksā pašā vasaras vidū Krāslavas Vēstures un mākslas muzejs (tālr. +371
65623586) atklāja piemiņas istabu māksliniekam Valentīnam Zlidnim.
Telpas, kurās mākslinieks savulaik radījis savus mākslas darbus, pēc
mūsdienīgā remonta ir saglabājušas īpašu mākslinieka klātbūtni.
Indras pagasts jau ir zināms kā vieta, kurp doties pēc Laimes. Kā labs
papildinājums braucienam uz Indru ir nupat izveidotā laimes sajūtu un
dabas vērošanas taka, kas atrodas Tēvijas parkā pie Indras Laimes muzeja.
Palutināt savu ķermeni var, dodoties uz ajurvēdisko masāžu lauku mājā
„Upes dižvietas” (tālr. +371 20597233).
Vēlies piedzīvot neaizmirstamas brīvdienas? Dodies uz Krāslavas novadu! Te ikviens ir gaidīts viesis!
Krāslavas novada TIC kolektīvs

507 884.04.
Projekta mērķis ir Krāslavas un
Dagdas novadu ceļu un ielu infrastruktūras pārbūve, tādā veidā reģenerējot tām pieguļošās degradētās teritorijas, nodrošinot ilgtspēju
veicinošu teritoriālo izaugsmi un
jaunu darba vietu radīšanu.
Projekta īstenošana turpināsies
līdz 2020. gada septembrim.

Projekta kopējās attiecināmās
izmaksas sastāda EUR 4 030
941,85; Eiropas Reģionālās attīstības fonda ﬁnansējums – EUR
2 819 138,15; Valsts budžeta dotācija pašvaldībām – EUR 363
541,11; pašvaldību līdzﬁnansējums – EUR 848 262,59.
Andris Rukmans
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PĒC IEDZĪVOTĀJU INICIATĪVAS
TAPIS BĒRNU SPĒĻU LAUKUMS

Pateicoties Krāslavas novada domes rīkotajam projektu konkursam „Iedzīvotāji veido savu vidi 2019”,
aktīviem iedzīvotājiem ir radītas iespējas pašu spēkiem realizēt dažādas ieceres, saņemot pašvaldības
ﬁnansējumu projekta realizācijai. Šādu iespēju izmantoja nereģistrēta desmit iedzīvotāju grupa „Bērnība”,
lai realizētu projektu par bērnu rotaļu laukuma ierīkošanu Rēzeknes ielas 16 pagalmā, kas ir pieejams
apkārtējo daudzdzīvokļu namu bērniem, kur tie tagad
varēs droši un interesanti pavadīt savu brīvo laiku.
Jaunizveidotajā spēļu laukumā ierīkots soliņš, smilšu
kaste vismazākajiem bērniem, šūpoles un bērnu rotaļu
namiņš no koka ar trepēm, slidkalniņu un šūpolēm.
Nereģistrētas iedzīvotāju grupas „Bērnība” projektu
„Bērnu rotaļu laukums Rēzeknes ielā 16” pašvaldība
atbalstīja, piešķirot tā realizācijai 597,59 eiro, šai naudai grupas dalībnieki pielika klāt arī savus personiskos
līdzekļus un ieguldīja savu darbu.
Laukuma atklāšana pirmsskolniekiem un bērniem
jaunākajā skolas vecumā bija liels notikums, jo pie
viņiem jautras mūzikas pavadījumā ieradās divi pokemoni un visi notikumi risinajās ap abiem bērnu galvenajiem varoņiem. Pēc viņu aicinājuma, bērni un vecāki paņēma rokās sev tīkamākas krāsas karogus, un
spēļu laukumu atklāšana notika, bērnu un pieaugušo
kolonnai maršējot pa laukumu ar karogiem rokās. Pokemoni populāri izskaidroja bērniem, kā jārīkojas, lai
laukums nokalpotu ilgu laiku un vienmēr būtu kā jauns un skaists. Atklāšanas dienā tas tika padarīts īpaši
skaists, kopīgiem spēkiem izrotājot laukumu ar dažā-

du krāsu karodziņiem. Turpinājumā pokemoni piedāvāja uzspēlēt spēles, kā arī katram interesentam nobildēties improvizētā pokemonu tērpā. Svētkus saldākus
darīja cukurvate, kas tika pagatavota turpat laukumā.
Projekta koordinatore Oļesja Kucina saka lielu paldies grupas dalībniekiem, kuri ir čakli pastrādājuši, kā
arī īpašs paldies atbalstītājiem: Tatjanai Azamatovai,
Jeļenai Vorošilovai, Ilonai Eisakai un Andrim Sergejevam.
Juris Roga, autora foto

projekti

PAMATS IR IELIKTS
Jau 11 gadu garumā, pateicoties Krāslavas novada domes atbalstam,
tiek īstenoti projekti programmā „Iedzīvotāji veido savu vidi”. To mērķis
ir iesaistīt novada iedzīvotājus, pašvaldības, biedrības un citus aktīvistus
savu mazo projektiņu realizācijā. Tāpēc arī šogad mēs, Izvaltas pagasta
iedzīvotāju grupa „Es, Tu, Mēs kopā – Izvaltai”, realizējām teritorijas labiekārtošanas projektu – „Sveicināti Izvaltā”. Visi grupas dalībnieki esam
sava pagasta un novada ilglaicīgi iedzīvotāji – šeit dzimuši un auguši, gājuši skolā, audzinājuši savus bērnus, bet tagad darbojamies pagasta labā,
tāpēc ar katru sakoptu ciemata stūrīti mums ir lielāks prieks dzīvot šeit.
Projekta mērķis bija izveidot nelielu akmensdārzu, kurā būtu uzstādīts
uzraksts – IZVALTA, apzaļumojot to ar ilggadīgiem krāšņumkrūmiem,
bet vasaras periodā papildināt ar krāsainām vasaras puķēm, ar domu saglabāt to ilgu gadu garumā kā sveicienu visiem pagasta, novada, Latvijas iedzīvotājiem un ciemiņiem no tālākām zemēm, iebraucot ciematā no
Krāslavas novada centra puses.
Doma par šīs pašvaldībai piekritīgās teritorijas sakārtošanu radās jau
pirms pāris gadiem, jo, iebraucot Izvaltā, pavērās ne visai tīkams skats uz
krūmiem un nezālēm noaugušu kalniņu. Labiekārtošanas darbi sākās jau
2018. gada rudenī, kad tika veikta teritorijas attīrīšana un miglošana pret
nezālēm, bet jau šā gada pavasarī iesākām intensīvus darbus. Teritorijas
mehanizētu nogludināšanu, laukakmeņu transportēšanu un uzstādīšanu,
pakāpenisku košumkrūmu un vasaras puķu stādīšanu.

IEDZĪVOTĀJI VEIDO SAVU VIDI
Robežnieku pamatskolā ir sena tradīcija - katru
gadu oktobra otrajā sestdienā rīkot abiturientu vakaru. Šajā dienā no daudzām Latvijas vietām, no ārzemēm uz satikšanos sabrauc mūsu bijušie skolēni.
Pēc tradīcijas svinīgais pasākums sākas aktu zālē,
kur visi var dalīties savās skolas laiku atmiņās. Daudzi atved līdzi skolas laika fotogrāﬁjas, personīgās
mantas, skolotāji pensionāri dāvina skolai vēsturiskos materiālus. Sakarā ar to skolotāju grupai radās
ideja organizēt skolas muzeju.
Pateicoties Krāslavas novada projektu konkursam
„Iedzīvotāji veido savu vidi”, sākās šīs idejas realizēšana. Jau ir sagatavota telpa, veikts kosmētiskais remonts, iegādātas muzeja vitrīnas. Skolotāji gatavojas
noformēt muzeju.

KLASES
APRĪKOJUMS
INDRAS MĀKSLAS
UN MŪZIKAS
SKOLĀ

Maija Šemele,
projekta koordinatore

PABEIGTA BAZNĪCAS
ZVANU TORŅA KRĀSOŠANA
Kalniešos ir pabeigta projekta „Indricas
Svētā Jāņa Kristītāja Romas katoļu draudzes zvanu torņa krāsošana” realizācija,
kuru īstenoja nereģistrēta iedzīvotāju grupa „Kalniešu entuziasti” projektu konkursa „Iedzīvotāji veido savu vidi” ietvaros.
Projekta mērķis bija veikt zvana torņa
fasādes atjaunošanu, jumta un krusta nokrāsošanu un durvju remontu. Īstenošanas
laikā gan darba atmosfēra, gan laika apstākļi sekmēja produktīvu darba procesa
norisi, un visi darbi tika veikti laicīgi un
kvalitatīvi.
Izsakām pateicību visiem, kas piedalījās projekta īstenošanā, īpaša pateicība
darba organizatorei Leonorai Prikņai un
Andrejam Ļahovskim par pamatdarba
veikšanu, kā arī liels paldies novada domei par piešķirto ﬁnansējumu.

Pateicoties VKKF mērķprogrammām „Vizuālās mākslas izglītības iestāžu materiāli tehniskās bāzes uzlabošana” un „Mūzikas un dejas mākslas
izglītības iestāžu materiāli tehniskās
bāzes uzlabošana” Latvijas profesionālās ievirzes izglītības iestādēm, katru gadu ir iespēja piedalīties projektu
konkursos un saņemt ﬁnansējumu. Indras Mākslas un mūzikas skola regulāri
un veiksmīgi piedalās projektu konkursos. Pateicoties mērķprogrammas ﬁnansējumam tiek būtiski uzlabota skolas materiāli tehniskā bāze un iegādāts
nepieciešamais aprīkojums kvalitatīva
un mūsdienīga mācību procesa nodrošināšanai izglītības iestādē. Šī iespēja
ir ļoti svarīga ikvienai skolai, jo lielākā daļa skolu uzturēšanas ﬁnansiālā sloga gulstas uz pašvaldību pleciem.
Šogad, pateicoties Valsts Kultūrkapitāla fonda ﬁnansiālajam atbalstam tika īstenots projekts „Indras Mākslas
un mūzikas skolas teorētisko mācību priekšmetu klases aprīkojums”. Kvalitatīva mācību procesa nodrošināšanai tika iegādāts projektors un ekrāns. Aprīkojums ir nepieciešams, jo mācību priekšmetu dejas vēsture,
mūzikas vēsture un mākslas valodas pamati apguve nav iedomājama bez vizuālo materiālu iepazīšanas, izpētes un analīzes. Lai mācību process būtu ērts un mācību vide estētiski pievilcīga, ar Indras pagasta pārvaldes
ﬁnansiālo atbalstu teorētisko priekšmetu mācību klasei tika iegādāti arī jauni mācību galdi. Indras Mākslas un
mūzikas skola gaida savus audzēkņus ar sakārtotām telpām un radošiem pedagogiem.
Ērika Zarovska,
projekta vadītāja, Indras Mākslas un mūzikas skolas direktore

Paldies Krāslavas novada domei par iespēju realizēt šo ideju ar piešķirto ﬁnansējumu 400 EUR apmērā, SIA „Leven” par sniegto tehnisko nodrošinājumu, pagasta pārvaldes vadītājam Jānim Stivriņam par sadarbību,
pārvaldes darbiniekiem un visiem iesaistītajiem labiekārtošanas darbu
procesā – pagaidu sabiedrisko algoto darbu nodarbinātajiem un pagasta jauniešiem, kuri piedalījās darbos visas vasaras garumā. Ar projekta
realizāciju ir ielikts pamats ilglaicīgākai šīs vietas sakopšanai, jo Izvaltas
pagasta pārvalde turpinās šeit darbus arī nākamajos gados.
Anita Kriviņa,
projekta koordinatore

TRADICIONĀLO AMATA PRASMJU
ATTĪSTĪŠANA UN INTEGRĒŠANA
TŪRISMA NOZARĒ INDRĀ

Pateicoties AS „Latvijas valsts meži” un Valsts Kultūrkapitāla fonda
atbalstītajai „Latgales kultūras programmai” un tās piešķirtajam ﬁnansējumam, Krāslavas novada biedrība „Laimīgi Indrā” jūlijā uzsāka īstenot
projektu „Tradicionālo amata prasmju attīstīšana un integrēšana tūrisma
nozarē Krāslavas novada Indrā”. Projekta īstenošanas mērķis ir apmācīt
Indras pagasta rokdarbniekus un amatniekus jaunām prasmēm, iedrošināt
un iedvesmot tos patstāvīgam darbam un jaunu produktu radīšanai.
2019. gada jūlijā projekta īstenošanas ietvaros Indras aušanas darbnīcā tika organizētas nodarbības „Rokdarbu un aušanas prasmes”. Ar Indras
aušanas darbnīcas vadītājas Olga Jokstes palīdzību nodarbību dalībnieki
apguva jaunas prasmes - aušanas pamatus un mauču izgatavošanu. Īpaši
aizraujošs bija pērļoto mauču izgatavošanas process. Ļoti ceram, ka projekta dalībnieku iedvesma nenoplaks, darbs turpināsies un nākamajā tūrisma
sezonā Indras Laimes muzeja apmeklētāji varēs apskatīt un arī iegādāties
noderīgus, gaumīgus un stilīgus suvenīrus.
Projekta aktivitātes turpinās. No 2019. gada 12. septembra līdz novembra
beigām Indras Kultūras namā būs iespējams apmeklēt nodarbību ciklu „Dizaina produktu izstrāde un keramikas pamati”. Laipni lūdzam!
Biedrība „Laimīgi Indrā”
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Krāslavas pilsētu un novadu darba vizītē apmeklēja Krievijas Federācijas Ārkārtējais un pilnvarotais
vēstnieks Latvijā Jevgeņijs Lukjanovs un Kingisepas municipālā
rajona pašvaldības administrācijas
delegācija (Krievijas Federācija).
Šīs vizītes laikā svinīgā atmosfērā
Krāslavas novada domes priekšsēdētājs Gunārs Upenieks un Pašvaldības administrācijas „Kingisepas
municipālais rajons” vadītāja pienākumu izpildītājs Jurijs Zapalatskis
parakstīja nodomu protokolu, kas ir
konceptuāla vienošanās, par sadarbības uzsākšanu starp Krāslavas novada domi (Latvijas Republika) un
Pašvaldības administrāciju „Kingisepas municipālais rajons” (Krievijas Federācija), veicinot sadarbību

darbi, notikumi, cilvēki

tirdzniecības, ekonomikas, tūrisma,
kultūras jomā, kā arī savstarpējo
sakaru un kaimiņattiecību attīstīšanu. Dokumentu parakstījušās puses
nodibina un attīsta savas attiecības,
sekmējot savstarpējo sadraudzību,
uzticību un cieņu, pamatojoties uz
vienlīdzības, partnerības un abpusēja izdevīguma principiem, saskaņā
ar Latvijas Republikas likumiem
un citiem tiesību aktiem, saskaņā ar
Krievijas Federācijas likumiem un
citiem tiesību aktiem. Vienošanās
darbības termiņš ir pieci gadi, tā stājas spēkā ar tās parakstīšanas dienu.
Mūsu ciemiņi apmeklēja Krāslavas Vēstures un mākslas muzeju un
Krāslavas novada Tūrisma informācijas centru, iepazinās ar Latgales kulināro mantojumu, apskatīja

Krāslavas piena rūpnīcu, zemnieku
saimniecību „Raudovišķi”, ražotni
„Krāslavas alus”, Krāslavas šūšanas uzņēmumu „IV Plus”, viesu
māju „Lejasmalas”, kā arī tikās ar
Krāslavas novada domes vadību,

KONSULTĀCIJAS PAR APVIENOTO
KRĀSLAVAS NOVADU

Krāslavas novada domes zālē
notika Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas (VARAM) organizētās konsultācijas
par piedāvāto administratīvi teritoriālās reformas (ATR) modeli
Krāslavas un Dagdas novada deputātiem. Ministrijas piedāvājumā
apvienoto Krāslavas novadu veidos tagadējais Krāslavas un Dagdas novads.
Plānotās administratīvi teritoriālās reformas vēsturisko gaitu,
mērķus un sociālekonomiskos ieguvumus prezentēja ministrs Juris
Pūce un ministrijas pieaicinātais
eksperts, ekonomģeogrāfs Jānis
Turlajs. Ministrs savu uzstāšanos
sāka ar vārdiem, ka faktiski visu
Latvijas atjaunotās neatkarības
posmu mēs esam dzīvojuši zem
ATR zīmes, un turpināja ar ieskatu,
kāpēc reforma atkal nepieciešama,
kāpēc ir tapis šāds piedāvājums
konkrētajā teritorijā, kas ir tie izaicinājumi, ka par reformu ir jādomā
un tā ir jāveic. Ministru papildināja
ekonomģeogrāfs, kurš ieskicēja,
kā izskatās šī teritorija, kur rodas
pievienotā vērtība, kas notiek ar
ekonomisko attīstību, skolu tīklu
un citām lietām. Pēc tam klātesošie
deputāti varēja izteikties par ierosinājumiem un diskusijai izvirzīto
administratīvi teritoriālās reformas
iedalījuma modeli, kā arī uzdot savus jautājumus, uz kuriem ministrs
atbildēja tikšanās noslēgumā.
Juris Pūce uzsvēra, ka nav tāda
objektīva izmēra, kādai jābūt pašvaldībai - katrā valstī tā situācija
ir citādāka. Latvijā likumos un
normatīvajos aktos pašvaldībām
noteiktas 111 funkcijas. Mums
ir relatīvi lielas un relatīvi mazas

pašvaldības, diemžēl lielākā no
mazākās atšķiras 34 reizes, un pie
tik lielas atšķirības nav iespējamas
vienādas funkcijas. Bet galvenā
problēma ir tā, ka Latvijā sarūk
iedzīvotāju skaits un sabiedrība
noveco. Vidēji raugoties, mazās
pašvaldībās šī tendence ir izteiktāka. Un faktiski katru gadu kāda
pašvaldība pievienojas tai grupai,
kur palicis mazāk par 4000 iedzīvotāju, un atšķirības starp pašvaldībām tikai pieaugs. Ja iedzīvotāju
skaits sarūk un sabiedrība kopumā
noveco, pašvaldība vairāk tērēs pakalpojumiem. Pieaugumu veidos
ne tikai administratīvās izmaksas,
bet kāps arī dažādi citi izdevumi,
kas nav saistīti ar pašvaldību funkciju attīstību.
Otrs svarīgs aspekts – diezgan
nozīmīgi mainās nodarbinātības
struktūra, un tradicionālās lauku
nodarbinātības jomās vairs nav
nepieciešams tik daudz strādājošo,
cik viņu vajadzēja kādreiz. Tagad
daudzus darbus efektīvi paveic
mašīnas, cilvēki meklē darbu pakalpojumu jomā un ražošanā, kas
galvenokārt koncentrējās pilsētās.
Zīmīgi, ka jau tagad cilvēki dodas
uz darbu pat 100 km tālu no dzīvesvietas, ja darba ienākumi ļauj
nosegt šādus izdevumus.
Juris Pūce: „Mūsu piedāvājums
ir veidot pašvaldību, kas apvieno
dzīvesvietas, darbavietas, privāto
un publisko pakalpojumu sniegšanas vietas, tādā veidā izveidojot
vienotu nodokļu bāzi pašvaldību
funkciju realizācijai.”
Arī Jānis Turlajs kā lielāko problēmu Krāslavā un Dagdā akcentēja
depopulāciju. Pēc prognozēm, no
2018. līdz 2030. gadam Krāsla-

vas un Dagdas novadā iedzīvotāju
skaits samazināsies vairāk nekā
par ceturtdaļu un visticamāk tā
arī notiks reālajā dzīvē, jo migrācija ir liela. Cilvēki aizbrauc, jo
nav darba, turklāt kopš valstiskās
neatkarības atgūšanas nelabvēlīgi
izmainījusies vecuma struktūra un
potenciālo mammu skaits samazinājies vairāk nekā divas reizes
- līdz ar to bērnu dzimst krietni
mazāk.
Ekonomģeogrāfs uzsver - ir jādomā, kā būt produktīvākiem, lai
cilvēki nebrauktu projām no Latvijas, respektīvi, kā mēs ar mazāku darba patēriņu varam saražot
vairāk vērtības. Privātajā sektorā
tas agri vai vēlu noregulēsies tirgus ekonomikas faktoru ietekmē,
bet Latvijas nelaime ir ārkārtīgi
neefektīvs publiskais sektors. Turklāt tērējot uzņēmēju samaksātos
nodokļus, mums vienmēr nepietiek naudas vitāli svarīgām lietām.
Kamēr nebūsim produktīvi, tikmēr
visas problēmas turpināsies.
Konsultāciju laikā deputāti aktīvi uzdeva jautājumus un izteica
dažādus priekšlikumus, kas tika
pieﬁksēti. Ļoti būtisku jautājumu
gaidāmās reformas sakarā uzdeva
Krāslavas novada domes priekšsēdētājs Gunārs Upenieks, proti, par
tagadējā Aglonas novada Kastuļinas, Grāveru un Šķeltovas pagastu
iespēju iekļauties Krāslavas novadā. Juris Pūce apliecināja, ka teorētiski tas ir iespējams un strādāt šajā
virzienā noteikti var. Jebkurā gadījumā likumā tiks paredzēta novadu
robežu precizēšanas iespēja arī pēc
2021. gada.
Juris Roga,
autora foto

13. Saeimas deputāti Ingu Goldbergu, uzņēmējiem, kā arī vecticībnieku konfesijas pārstāvjiem.
Juris Roga,
autora foto

LAIMES
SAJŪTU
UN DABAS
VĒROŠANAS
TAKA INDRĀ

Pateicoties Krāslavas novada
projektu konkursa „Iedzīvotāji
veido savu vidi 2019” ﬁnansējumam, Indrā tika īstenots projekts
„Laimes sajūtu un dabas vērošanas taka Indrā”.
2018. gadā Indra tika atvērts
pašizklaides centrs - Indras Laimes muzejs. Lai turpinātu attīstīt
Indru kā pievilcīgu tūrisma un
atpūtas vietu, Indras iedzīvotājiem radās doma Tēvijas parkā
pie Indras Laimes muzeja izveidot
dabas vērošanas un atpūtas objektu - pastaigu taku. Darbs pie takas
koncepcijas izveides sākās ziemā.
Bija skaidrs, ka, veidojot objektu,
ir jāakcentē divas tēmas - laimes
sajūtas (jo taka atrodas blakus
Indras Laimes muzejam) un dabas
vērošana. Ilgu pārdomu, diskusiju,
tekstu sastādīšanas un tulkošanas rezultātā tika izveidota takas
struktūra. Pavasarī tika uzsākts intensīvs darbs pie takas veidošanas,
tika vākti dabīgi materiāli „Laimīgo pēdiņu takai”, taisītas dārza
mēbeles un stādīti dažādi augi.
3. augustā notika takas svinīgā
atklāšana. Takas atklāšanas dalībnieki ar lielu interesi un aizrautību
izstaigāja taku un guva patīkamus
iespaidus. Pastaigu taka ļoti īsā
laikā ir kļuvusi par intensīvi apmeklētu objektu Indrā, kuru labprāt apmeklē gan Indras ciemata
iedzīvotāji, gan viesi. Tā ir ērta,
interesanta un izglītojoša pastaigas vieta jebkura vecuma cilvēkiem.
Projekts tika veiksmīgi īstenots,
pateicoties daudziem čakliem, izdomas bagātiem, prasmīgiem un
atjautīgiem cilvēkiem, kuri nav
vienaldzīgi pret to, kādā vidē viņi
dzīvo un kuri ar savu darbu veido
un maina šo vidi, padarot to labāku.
Sirsnīgs paldies visiem, kuri iesaistījās objekta izveidē – izstrādāja objekta koncepciju, sastādīja

IEVĒL
JAUNUS
VADĪTĀJUS
25. jūlija domes sēdē deputāti
nolēma ar šī gada 31. jūliju atbrīvot no amata Kalniešu pagasta pārvaldes vadītāju Gundegu
Grišāni un Piedrujas pagasta pārvaldes vadītāju Ēriku Gabrusāni.
Pirms mēneša, 27. jūnija domes
sēdē, pamatojoties uz Krāslavas
pagasta pārvaldes vadītājas Valentīnas Moisejas iesniegumu, arī
viņa tika atbrīvota no ieņemamā
amata ar šī gada 31. jūliju.
Līdz ar to kā nākamais tika skatīts jautājums par Krāslavas pagasta pārvaldes vadītāja, Piedrujas
pagasta pārvaldes vadītāja un Kalniešu pagasta pārvaldes vadītāja
iecelšanu amatā. Tika izveidota
balsu skaitīšanas komisija trīs cilvēku sastāvā.
Krāslavas novada domes priekšsēdētājs Gunārs Upenieks izvirzīja
Svetlanu Kozlovsku Piedrujas un
Kalniešu pagasta pārvaldes vadītāja amatam, bet Gundegu Grišāni
- Krāslavas pagasta pārvaldes vadītāja amatam. Citas kandidatūras
vairs netika piedāvātas, un minētās personas tika iekļautas vēlēšanu zīmēs. Balsošana ar vēlēšanu
zīmēm bija atklāta, pēc rezultātu
apkopošanas balsu skaitīšanas
komisijas priekšsēdētājs Viktors
Aišpurs paziņoja, ka gan Gundega
Grišāne, gan Svetlana Kozlovska
ir ievēlētas savos amatos.
Balsojumā par Gundegu Grišāni Krāslavas pagasta pārvaldes
vadītāja amatam deputātiem tika
izsniegtas 14 vēlēšanu zīmes, atpakaļ saņemtas 14 zīmes, tostarp
viena bija nederīga. Par jauno
Krāslavas pagasta pārvaldes vadītāju atdotas 13 balsis.
Balsojumā par Svetlanu Kozlovsku Piedrujas pagasta pārvaldes vadītāja amatam tika izsniegtas 14 vēlēšanu zīmes, atpakaļ
saņemtas 14 zīmes, tostarp viena
bija nederīga. Par jauno Piedrujas
pagasta pārvaldes vadītāju atdotas
12 balsis, pret - viena balss.
Balsojumā par Svetlanu Kozlovsku Kalniešu pagasta pārvaldes vadītāja amatam tika izsniegtas 14 vēlēšanu zīmes, atpakaļ tika
saņemtas 14 zīmes, tostarp viena
bija nederīga. Par jauno Piedrujas
pagasta pārvaldes vadītāju atdotas
12 balsis, pret - viena balss.
Juris Roga
un tulkoja tekstus, būvēja beņķus
un tiltiņus, stādīja augus, vāca čiekurus un ozolzīles.
Paldies Ilonai Kanģizerei, Valdim Šalajevam, Gunāram Svarinskim, Albertam Koļedam, Jekaterinai Petrusevičai, Nikolajam
Petrovam, Sergejam Petrovam,
Natālijai Grabovskai, Aivaram
Ļaksam – Timinskim un visiem
Indras iedzīvotajiem, kuri piedalījās takas izveidē.
Paldies Fainai Zalbovičai, Mihailam Petkevičam, Jūlijai Korovackai par atbalstu un palīdzību.
Ērika Zarovska,
projekta vadītāja
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TURPINĀS
CEĻU
PĀRBŪVES
DARBI
2019. gada laikā Krāslavas novada dome veica Aulejas pagasta ceļa
„Meža Doski – Žaunerāni” (0,00 –
1,90 km) posma un Ūdrīšu pagasta
ceļa „Stacija Krāslava – Vilmaņi”
(0,00 – 0,96 km) posma pārbūvi.
Ceļu pārbūves darbi tika veikti ar
Krāslavas novada domes un Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku
attīstībai (ELFLA) ﬁnansējumu
pasākuma „Pamatpakalpojumi un
ciematu atjaunošana lauku apvidos” ietvaros. Pasākuma mērķis ir
atbalstīt investīcijas publiskās ceļu
infrastruktūras kvalitātes uzlabošanai lauku teritorijās, lai veicinātu
uzņēmējdarbību un saglabātu apdzīvotību.
Pašvaldības grants ceļa „Meža
Doski – Žaunerāni” pārbūves rezultātā ceļam tika veikta divkārtu virsmas apstrāde, bet ceļa „St.
Krāslava – Vilmaņi” pārbūves darbi notiek divās kārtās, kur 1. kārtā
no projekta līdzekļiem jau izbūvēja pilnu seguma konstrukciju ar
grants segumu un sakārtoja ūdens
atvadi un komunikācijas, bet 2.
kārtā, investējot papildu pašvaldības līdzekļus, līdz augusta beigām
tiks izbūvēts šī ceļa posma asfalta
segums.
Darbs turpinās arī pie citu
Krāslavas novada pagastu pašvaldības grants ceļu pārbūves darbu
sagatavošanas. Šobrīd ir iesniegts
izvērtēšanai projekts par ceļu posmu pārbūvi Indras, Piedrujas un
Robežnieku pagastā, kā arī ir izstrādāti un saskaņoti tehniskie būvprojekti ceļu pārbūvei Kaplavas un
Skaistas pagastā. Ceļu pārbūves
darbi tiks uzsākti nākamgad.
Aina Dzalbe,
Attīstības nodaļas
projektu speciāliste

VĒSTURISKS BRĪDIS SKAISTĀ

Skaistas pagastā notika svinīgs
pasākums, kura laikā topošā jaunā sakaru masta pamatos iemūrēta
kapsula ar vēstījumu nākamajām
paaudzēm, kuru vēl šī gada jūnijā
svinīgi parakstīja satiksmes ministrs Tālis Linkaits, VAS Latvijas
Valsts radio un televīzijas centra (LVRTC) valdes priekšsēdētājs Ģirts Ozols un Krāslavas novada domes priekšsēdētājs Gunārs
Upenieks.
Uzrunājot pasākuma dalībniekus
Skaistā, LVRTC valdes priekšsēdētājs Ģirts Ozols atgādināja, ka
kopš projekta ieceres ir pagājuši
četri gadi, un nosauca šo brīdi par
vēsturisku. Jaunie simtmetrīgie
masti Skaistas pagastā un Viļakas
novadā palīdzēs nodrošināt pamatmērķus - informatīvo telpu, tās
drošību un pārskatāmību Latvijā,
Eiropas Savienības un NATO dalībvalstu ārējā robežā. Turpinot
par apraidi kā tādu, Ozola kungs
uzsvēra, ka pēdējos 10-15 gados
ir bijuši vairāki uzlabojumi, un
šobrīd virszemes bezmaksas apraides programmas pieejamas 99,7%
teritorijas, un vairāk nekā 98% iedzīvotājiem, līdzīgi rādītāji ir arī
sabiedriskajam radio. Uzlabojumi
apraides jomā tiks turpināti.
Krāslavas novada domes priekšsēdētāja vietnieks Viktors Moisejs
uzsvēra nepieciešamību stiprināt
pierobežas informatīvo telpu, jo
dabā tukšums parasti nepastāv – ja
kaut kur nav uztverama Latvijas
TV un radio, tad to vietā ir kaimiņvalsts radio vai televīzija.
Masta būvnieka SIA „EMPOWER” pārstāvis Aigars Kalniņš
pateicās par izrādīto uzticību un
doto iespēju pierādīt sevi ar darbiem valstiski svarīgā objekta būvniecībā.

Ar būvnieka ķelli iemetot pāris
cementa pikučus kapsulai speciāli izveidotā vietā, tās iemūrēšanā
masta pamatos tika ļauts piedalīties praktiski ikvienam klātesošajam, kurš to vēlējās.
„Sakaru nozare un infrastruktūra ir kļuvusi par visaptverošu
tīklu, kas visdažādākajās tehnoloģiskajās platformās savieno informācijas radītājus un sniedzējus ar
informācijas saņēmējiem. Viena
no šī tīkla redzamākajām daļām
ir sakaru torņi un masti, kas cieši saistīti gan ar LVRTC, gan ar
valsts vēsturi kopumā. Divdesmitā
gadsimta trīsdesmitajos gados tieši
Latvijā bija augstākie koka radio
masti Eiropā, bet pusgadsimtu vēlāk galvaspilsētā tapa augstākais
tornis Eiropas Savienībā. 2019.
gadā Viļakas un Krāslavas novados tiek būvēti jauni sakaru masti.
To uzdevums vēl daudzkārt svarīgāks par pirmo vai augstāko torņu
uzdevumu. Jaunajiem sakaru mastiem jākalpo par pamatu informatīvās telpas stiprināšanai reģionā,”
akcentēts vēstījumā.
Uz jautājumu, ko tieši novada
ļaudīm dos jaunais masts, priekšsēdētāja vietnieks Viktors Moisejs
atbildēja: „Domāju, ļoti daudz. Tas
aizpildīs baltos plankumus, kas reģionā ir izveidojušies apraides un
sakaru jomā. Tas ir svarīgi, jo esam
Latvijas un visas ES priekšpostenis. Šis brīdis sen gaidīts, cerams,
ka viss ritēs, kā ir ieplānots un gadumiju sagaidīsim ar darbojošos
jauno mastu un iespēju reģiona cilvēkiem saņemt valsts nodrošinātos
pakalpojumus.”
„Vai iedzīvotāji, kas līdz šim
skatījās citu valstu kanālus, tagad
pievērsīsies Latvijas kanāliem?”
Viktors Moisejs: „Masts ir viens

reģionā, tieši pateicoties jaunajam
mastam. Vienlaikus tiks uzlabots
sabiedriskā radio signāla stiprums
Latvijas Radio 1, Latvijas Radio 4
programmai, kas šeit jau uztveramas, kā arī varēs sākt uztvert Latvijas Radio 2 programmu, kas būs
jauninājums.
Otrs ieguvums galapatērētājiem - iedzīvotājiem - būs no tā, ka
mobilo sakaru operatori mastā arī
izvietos savas iekārtas, līdz ar to
tiks veikts būtisks uzlabojums tieši
zonas aptveramībā mobilo sakaru
pakalpojumu lietotājiem. Šobrīd
visi trīs lielie operatori ir izteikuši
vēlmi izmantot šo infrastruktūru.
Trešā nozīmīgā lieta tiks realizēta uz pavasara vai vasaras pusi, kad
tornis tiks pieslēgts arī platjoslas
optiskajam tīklam, paverot iespējas reģionālajiem un nacionālajiem
elektronisko sakaru pakalpojumu
operatoriem pieslēgties platjoslas
tīklam un nodrošināt iedzīvotājiem
augstas kvalitātes interneta u.c. pakalpojumus.
Juris Roga,
autora foto

VALSTS PREZIDENTA VIZĪTE INDRĀ

26. jūlijā Valsts prezidents
Egils Levits savā pirmajā reģionālajā darba vizītē Latgalē ieradās Indrā, kur visupirms sarokojās ar Indras
iedzīvotājiem Tēvijas parkā
un apskatīja blakus esošo
Laimes muzeju, kas 2018.
gadā ieguvis Latvijas inovatīvākā muzeja balvu.

Vietējie ļaudis prezidentu sagaidīja ar ziediem un Latvijas karogiem.
Vizītes tālākā gaitā Robežsargu piemiņas vietā, Indras stacijā, Egils Levits nolika ziedus okupācijas laikā
bojā gājušajiem robežsargiem. Pēc
tam Valsts prezidents devās uz tikšanos ar iedzīvotājiem un pašvaldību vadītājiem Indras Kultūras namā,
kur piedalījās diskusijā par mediju
politikas un informatīvās telpas jautājumiem.
Uzrunājot pagasta ļaudis, Egils
Levits īpaši uzsvēra, ka Indra ir
Latvija un Latvija ir arī Indra. Pēc
prezidenta domām, ir ārkārtīgi svarīgi, ka mūsu valsts visas teritorijas,
visi pagasti, visu novadu iedzīvotāji
jūtas Latvijai piederīgi. Robeža lielā
mērā noteikusi Indras pagasta vēsturi, šodien Indra ir arī visas Eiropas
Savienības (ES) arējā robeža, kurai
pievērš uzmanību un kas ir svarīga

no faktoriem, lai tas notiktu, bet
otra svarīga lieta ir raidījumu kvalitāte. Proti, vai tā informācija,
kas tiek vai tiks pasniegta, iedzīvotājiem būs svarīga un interesanta? Turklāt nav noslēpums, ka
mums ir daudznacionāls novads,
ir daudz cilvēku, kas runā krieviski. Skaidrs, ka jaunajai paaudzei
būtu kauns nerunāt latviski, bet
ir vecāka gadagājuma cilvēki, un
būtu naivi domāt, ka šie cilvēki
vienkārši pārslēgsies no krievu valodas raidījumiem uz latviešu. Ar
to gribu pateikt, ka ziņu raidījumi
krievu valodā noteikti jāsaglabā
arī turpmāk – tāda mums ir reālā
situācija.”
Atbildot uz jautājumu, kādas iespējas kopumā nodrošinās jaunais
tornis, LVRTC valdes priekšsēdētājs Ģirts Ozols sacīja, ka pirmais
un svarīgais uzlabojums vērsts uz
virszemes bezmaksas televīzijas
apraidi, konkrēti runa ir par lielāku
signāla stiprumu. Šobrīd virszemes apraidē bez maksas Latvijā ir
skatāmi pieci televīzijas kanāli LTV1, LTV7, „Re:TV“, „RīgaTV
24” un „Sportcentrs.com TV”, kas
visi būs kvalitatīvi uztverami šajā

arī Portugālei, Itālijai, Dānijai - visām ES valstīm. Turpinot par pagasta vēsturi, Valsts prezidents akcentēja, ka šeit sadzīvo dažādu tautību
iedzīvotāji, kuri pārstāv dažādas
reliģijas, arī no kultūras socioloģijas viedokļa šī vieta ir neparasta, un
šeit ir daudz, ko pamācīties.
Pievēršoties informatīvās telpas
jautājumam, Egils Levits uzsvēra,
ka vairs nedrīkst turpināties šī brīža
situācija, kad 30 gadus pēc valstiskās neatkarības atjaunošanas ir vēl
dažas vietas Latvijas teritorijā, kur
Latvijas informatīvā telpa nav pieejama iedzīvotājiem. Tas ir ārkārtīgi

svarīgi tāpēc, ka informatīvā telpa
un līdz ar to saistītā valoda arī nosaka piederības izjūtu savai valstij
un lielā mērā arī veicina piederības
izjūtu valstij. Tieši pierobežas iedzīvotāji to izjūt skaudrāk un asāk
nekā tie, kas mīt tālāk no robežas.
Valsts prezidents pieminēja arī
Latgales speciﬁsko kultūru un latgaliešu valodu, aicināja iedzīvotājus arī turpmāk lietot un nodot
nākamajām paaudzēm latgaliešu
valodu, jo valsts viena pati to nevar
izdarīt, ja jaunā paaudze nerunā latgaliešu valodā.
Egils Levits: „Aicinu apzināties

savu latvisko identitāti kopumā,
savu latgalisko identitāti, savu piederību mazākumtautībām un visiem
kopā - savu piederību Latvijai!”
Par speciﬁsko apraides jautājumu
klātesošos informēja VAS Latvijas
Valsts radio un televīzijas centra
(LVRTC) pārstāvji, kuri detalizēti
un iespējami vienkāršākā valodā
pastāstīja par darbiem Latgalē, kas
tiek veikti, lai uzlabotu apraidi tieši
Latvijas pierobežā. Galvenā problēma – Latvijas TV un radio programmas Indrā ir uztveramas, bet signāls
no kaimiņvalsts ir spēcīgāks un tālab iedzīvotājiem pieejamāks. Apraidi reģionā drīzumā uzlabos divi
jauni torņi Skaistā un Viļakā. Prezentācijas gaitā Valsts radio un televīzijas centra apraides Viļakas torņa
vēstījumu nākamajām paaudzēm
parakstīja arī Valsts prezidents.
Viens no uzņēmējiem pauda bažas par augstajiem tariﬁem, kurus
pieprasa no sakaru operatoriem, kas
vēlas izmantot par Eiropas Savienības un LVRTC līdzekļiem izbūvētos komunikāciju tīklus. Šie tariﬁ ir
nesamērīgi augsti biznesa attīstībai
pierobežā.
Savukārt vietējie iedzīvotāji pauda bažas par ceļu slikto stāvokli,
kas praktiski katrā pašvaldībā ir
prioritāšu augšgalā. Krāslavas novada domes priekšsēdētājs Gunārs

Upenieks informēja prezidentu, ka
savulaik Krāslavas novads izstājās
no Latvijas Pašvaldību savienības,
kas kongresa rezolūcijā nevēlējās
aktualizēt lauku ceļu jautājumu.
„Lūdzam pievērst uzmanību atsevišķas programmas nepieciešamībai ceļiem līdz pagastu centriem,”
turpināja G. Upenieks. „Cilvēkiem
ir nepieciešama skaidrība – ceļš būs
pēc diviem vai trīs gadiem, bet vajag, lai skaidri zinātu, ka ieplānotajā
gadā ceļš tur būs!”
Pašvaldības vadītājs palūdza piecelties kājās cilvēkus, kam šis jautājums ir svarīgs, un kājās piecēlās
visi zālē esošie iedzīvotāji.
Valsts prezidents pauda viedokli,
ka nevar visu mērīt komerciālajās
kategorijās, pēc kā zālē izskanēja
lieli aplausi. Viņaprāt, visi Latvijas
cilvēki, visi reģioni, visi pagasti,
pilsētas ir vienvērtīgi. Valsts uzdevums ir šo vienvērtības principu
realizēt praksē - visai sabiedrībai
ļoti būtiskos jautājumos jāiestājas
kopējai valsts solidaritātei, un visiem sabiedrības locekļiem kopumā
solidāri jāpanāk, lai arī šo reģionu
cilvēki dabūtu tos pašus pakalpojumus, lai viņiem būtu tās pašas iespējas, kas ir pārējiem.
Juris Roga,
autora foto
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NĀKAMGAD LATVIJAS MUIŽNIEKI
DOSIES UZ KRĀSLAVU
Ik gadu Latvijas piļu un muižu asociācijas biedri
vasaras otrā pusē pulcējas uz tradicionālo pasākumu
„Muižnieku turnīrs”. Tas ir atraktīvs sporta pasākums,
kura laikā ir iespēja iepazīties ar Latvijas muižu un
piļu pārstāvjiem. „Muižnieku turnīrs” ik gadu norit
kādā citā vietā. Norises vieta tiek izraudzīta, apkopojot turnīra rezultātus. Gods uzņemt Latvijas muižniekus savās mājās tiek nodots turnīra uzvarētājiem.
Šogad turnīra saimnieki bija Varakļānu muižas pils,
kas sirsnīgi sagaidīja astoņas muižnieku komandas no
visas Latvijas, tostarp Krāslavas grāfu Plāteru pils komandu. Dalībnieku savstarpējā cīņa par uzvaru noritēja draudzīgā un pozitīvā gaisotnē. Varakļāniešu sarūpētie uzdevumi raisīja gan smieklus, gan pārsteigumu.
Lai tos paveiktu, muižniekiem bija jāprot skriet, lēkt,
stumt un mest, šaut un darīt vēl citas amizantas lietas.
Tikām vērtēti ne vien kā komanda, bet arī individuāli.
Punkts pie punkta, vilšanās par prasmju trūkumu un
neviltots prieks, kad tiesneši pasaka: „Malači! Jūs pagaidām esat labākie!”. Tas vieš cerības ikvienam sportisko svētku dalībniekam. Kamēr tiesneši apkopoja rezultātus, visi muižnieki devās ekskursijā pa Varakļānu
pilsētu un muižas kompleksu. Papildinājuši savas zināšanas, apskatījušies skaisto mazpilsētu un nedaudz
atvilkuši elpu pēc „Muižnieku turnīra” cīņām, devāmies uz pasākuma noslēgumu Varakļānu muižas pilī.
Mēs, Krāslavas komanda, uz rezultātu paziņošanu devāmies ar lielām cerībām, jo sporta aktivitātēs
mums veicās gana labi. Intuīcija teica priekšā, ka rezultāts būs labs. Bet vai uzvara? Gaidot saskaitījām,
ka Krāslavas pils „Muižnieku turnīrā” piedalījās jau
piekto reizi. Turklāt pirms četriem gadiem krāslavieši
jau bija izcīnījuši uzvaru un rīkoja muižnieku sporta
spēles, kas daudziem dalībniekiem joprojām ir palikušas atmiņā. Sarunu laikā ne viens vien ieminējās,
ka gribētu atkal atbraukt uz Plāteru pili. Laikam tas
mums deva papildus spēkus, jo apbalvošana izvērtās

Krāslavas pilsētas svētku ietvaros 18. jūlijā Krāslavas pils kompleksa
Amatu mājā svinīgā un sirsnīgā noskaņā, kuplā pulkā daloties atmiņu
stāstos, atklāta jauna Krāslavas Vēstures un mākslas muzeja pastāvīgā
ekspozīcija „Gleznotāja Valentīna Zlidņa darbnīca”. Ekspozīcija - piemiņas istaba izveidota telpās, kur mākslinieks daudzus gadus ir dzīvojis
un radījis, un kas 2018. gadā ir atjaunotas ERAF projekta „Rīteiropas
vērtības” ietvaros.

mums ļoti patīkama. Sākumā saņēmām divus kausus
un diplomus individuālajā vērtējumā. Un… 2. vietas
kausu komandu kopvērtējumā, aiz sevis atstājot 3.vietas ieguvējus – jestro Rūmenes muižas komandu, bet
pa priekšu palaižot 1.vietas ieguvējus – Gulbenes novada muižniekus. Taču mums ir liels prieks paziņot,
ka Varakļānu muižas pilī tika pieņemts kolektīvs un
demokrātisks lēmums - 2020. gada „Muižnieku turnīru” rīkot Krāslavā. Paldies, gulbenieši, par šo iespēju!
Paldies par jauko pasākumu Latvijas Piļu un muižu
asociācijai, Varakļānu muižas pilij un Varakļānu pašvaldībai.
Paldies par piedalīšanos un godam pārstāvēto
Krāslavas grāfu Plāteru pili komandas pārstāvjiem –
Krāslavas novada TIC speciālistēm Edītei Lukšai un
Ingai Pudnikai, aktīvajiem un atsaucīgajiem krāslaviešiem – Sarmītei Subatovičai, Edgaram Šilvānam
un Edgaram Simaginam! Par ﬁnansiālu atbalstu un
nokļūšanu pasākuma norises vietā Varakļānos sakām
paldies Krāslavas novada domei!
Uz tikšanos nākamgad Krāslavas pils kompleksā!
Krāslavas novada TIC kolektīvs

ATTĪSTA ROBEŽŠĶĒRSOŠANAS
VIETU „PĀTERNIEKI”

Augusta nogalē Krāslavas novada robežšķērsošanas (RŠV) vietā
Pāternieki viesojās mediji saistībā
ar Latvijas, Lietuvas un Baltkrievijas pārrobežu sadarbības programmas Eiropas kaimiņattiecību
instrumenta ietvaros 2014.- 2020.
gadam projektu ENI-LLB-0-251
„Robežšķērsošanas vietu „Pāternieki” (Latvijas Republika) un
„Grigorovščina”
(Baltkrievijas
Republika) infrastruktūras uzlabošana”.
VAS „Valsts nekustamie īpašumi” (VNĪ) organizēja šo tikšanos,
lai iepazīstinātu medijus ar projekta realizācijas gaitu, sniegtu informāciju par projekta rezultātiem
un ieguvumiem. VNĪ RŠV „Pāternieki” attīstības projektu vadītājs
Aleksejs Šaforostovs pastāstīja,
ka VNĪ realizē daudzus projektus,
šobrīd realizācijas stadijā ir vairāk
nekā 30 projekti uz kopējo summu
apmēram 154 miljoni eiro. Pieci no
tiem saistīti tieši ar robežkontroles
punktiem. Aktīvi būvdarbi šobrīd
notiek robežšķērsošanas vietā „Urbani-Silene”, Terehovas robežkontroles punktā un RŠV „Pāternieki”.
„Esam Pāternieku projekta vadošais partneris,” turpina Aleksejs Šaforostovs. „Mūsu partneri
ir Baltkrievijas muitas komiteja
un Krāslavas novada dome, kura
realizē blakus esošā īpašumā stāvlaukuma attīstības projektu, kas
paredz kravas automašīnu stāvvietas izbūvi ar pieslēgšanu pie
robežpunkta teritorijas, lai nodrošinātu ērtāku transporta kustību un

ATKLĀTA GLEZNOTĀJA
VALENTĪNA ZLIDŅA
PIEMIŅAS ISTABA

paaugstinātu ērtības kravas mašīnu
šoferiem.”
VNĪ pārziņā esošās projekta aktivitātes - RŠV „Pāternieki” pārbūves darbi tika uzsākti 2019. gada
27. maijā, un tie norit pēc plāna –
paveikti aptuveni 20%. Pārbūves
darbus plānots pabeigt līdz 2019.
gada beigām. Tiks palielināts autotransporta joslu skaits no četrām
līdz sešām, izbūvēts gājēju celiņš
un iegādāts dažāds aprīkojums,
piemēram, informatīvas zīmes, kas
radīs lielākas ērtības tiem cilvēkiem, kas iebrauc no Baltkrievijas
vai izbrauc no Latvijas, lai varētu
viņi vieglāk orientēties, un nodrošinās arī ātrāku mašīnu apstrādi no
robežsardzes dienestu puses. Kā
papildus ieguldījums un kā jauna
inovācija būs trīs transporta apstādināšanas iekārtas, lai nodrošinātu
Latvijas ārējo un ES valstu robežas
drošību.
A. Šaforostovs: „Mūsu kolēģi no
Krāslavas un Baltkrievijas puses
darbus uzsāks šogad, un nākamgad plānots tos pabeigt. Projekta
kopsumma ir 3,93 miljoni eiro,
tai skaitā ES ﬁnansējums - 3,53
miljoni EUR; mūsu daļa - 914810

eiro, Krāslavai - 2,345 miljoni eiro,
Baltkrievu partneriem – 670000
eiro.”
Baltkrievijas pusē darbi vēl nav
uzsākti, tur aktivitātes būs līdzīgas, jo projekta kopējais mērķis
ir nodrošināt zonas paplašināšanu
un ērtāku transporta kustību, četru
joslu vietā izbūvējot sešas robežas
abās pusēs. Tāpat viens no lieliem
ieguvumiem un rezultatīviem rādītājiem būs nodrošinātā gājēju
un velobraucēji kustība. Līdz šim
ne Baltkrievijas, ne Latvijas pusē
šķērsot robežu kājām šajā vietā
nebija iespējams. Latvijas puse jau
šobrīd varētu atļaut gājēju kustību,
bet Baltkrievu puse nepieņem gājējus, jo pēc viņu normatīvajiem
dokumentiem kustība bez gājēju
ietves nav atļauta.
Krāslavas novada domes priekšsēdētāja vietnieks Viktors Moisejs
žurnālistiem akcentēja faktu, ka
Krāslavas novads ir pierobežas novads tālu no Rīgas, un pašvaldības
vadība prātoja, kā vērst par labu šo
ģeogrāﬁsko situāciju. Ideja radās
sen, sākumā tā uz priekšu virzījās
ļoti lēni, bet pakāpeniski, strādājot pareizā virzienā, tika sasniegti

Izstādes tapšanā ir iesaistījies viss Krāslavas Vēstures un mākslas
muzeja kolektīvs, koncepcijas autore Marta Folkmane, darbu īstenotāji Mairita un Ivo Folkmaņi. Piemiņas istabas izveides stratēģiskais atbalsts un ﬁnansējums - Krāslavas novada dome.
Krāslavas Vēstures un mākslas muzejs: „Krāslavas Vēstures un mākslas muzejā glabājas vērtīgs mākslinieka Valentīna Zlidņa mantojums vairāk nekā 30 mākslinieka gleznu, ap 200 skiču un zīmējumu, krāsu
tūbiņas, otas, kā arī fotogrāﬁjas un dokumenti no V. Zlidņa personīgā arhīva. Ar daļu no tā visa var iepazīties jaunajā ekspozīcijā „Mākslinieka
Valentīna Zlidņa darbnīca”. Ekspozīcija iekārtota, lielā mērā saglabājot
mākslinieka paša veidotu darbnīcas interjeru, parādot mākslinieka garīgo būtību un viņa radošo pasauli. Visiem interesentiem jaunās ekspozīcijas apskatei lūgums vērsties Krāslavas Vēstures un mākslas muzejā,
muzeja darba laikā”.
Dizaina koncepcijas autorei Martai Folkmanei šī ir pirmā ekspozīcija,
kuras izstrādē viņa ir iesaistījusies. Interesanti, ka tieši Valentīna Zlidņa
izstāde bija pirmā izstāde viņas dzīvē, kuru viņa apmeklēja divu nedēļu
vecumā. Marta aicina visus izbaudīt izstādi, pievērošot uzmanību mazām detaļām, istabas iekārtojumam, tās vizuālajam sadalījumam, kā arī
iepazīties ar printētajiem materiāliem. Viņasprāt, Valentīns ir bijis ļoti
aizrautīgs mākslinieks, kas Krāslavu ir piepildījis ar savu personību un
savu talantu. Šobrīd Marta Folkmane turpina darboties, veidojot animētu gleznu ar Valentīna Zlidņa gleznu motīviem, šo ideju ir atbalstījusi
Latgales kultūras programma.
Ināra Dzalbe,
Attīstības nodaļas vadītāja
konkrēti rezultāti un parakstīts līgums par stāvlaukuma būvniecību.
„Ar to mēs plānojam sakārtot
pierobežas teritoriju tā, kā tas pienāktos Eiropas Savienības robežai,
un nodrošināt civilizētus apstākļus
robežas šķērsotājiem, jo ik pa laikam šeit veidojas garas automašīnu
rindas un autovadītājiem nepieciešams normāli atpūsties,” sacīja V.
Moisejs.
Krāslavas novada domes Attīstības nodaļas vadītāja Ināra Dzalbe:
„27. augustā ir parakstīts lielais
būvniecības līgums. Būs saviļņojoši redzēt, kā tiek praksē uzsākta
pirms desmit gadiem dzimušās
idejas realizācija par to, ka pierobeža jāizmanto kā iespēja, nevis kā
tikai vājais posms. Jo viena lieta ir
dokumentācija, pavisam cita lieta
ir redzēt, kā ieceres materializējas.
Tiks izbūvēts stāvlaukums vairāk
nekā 100 kravas automašīnām un
26 vieglajām mašīnām, kā arī ēkas
modulis, kurā būs gan labierīcības,
gan uzgaidāmā telpa.”
Projekta eksperts Ivars Zālītis
uzsvēra, ka Krāslavas novada domes ideja par stāvlaukumu dod ļoti
svarīgu iespēju valsts pārvaldes

iestādēm civilizētā kārtībā regulēt
automašīnu rindu. Kad autotransports atradīsies stāvlaukumā, vairs
nebūs burzmas uz ceļa, nebūs satiksmes apdraudējuma, nebūs vides piesārņojuma.
„Pašvaldības vadība uzņemas
iniciatīvu un izveido apstākļus šo
problēmu novēršanai, kas nāk par
labu gan pašai pašvaldībai, gan robežas šķērsotājiem, gan valsts iestādēm,” tā I. Zālītis.
Vitebskas muitas priekšnieka
vietnieks Genādijs Kožarskis uzsvēra, ka, palielinot joslu skaitu,
vairs nepastāvēs pudeles kakliņa
efekts, kas apgrūtina braukšanu
abos virzienos. Samazināsies arī
robežas šķērsošanai nepieciešamais laiks. Savukārt jaunizbūvētais
trotuārs palīdzēs nodrošināt gājēju
kustību un veikt to droši.
G. Kožarskis arī sacīja, ka ar
Latvijas robežsargiem izveidojusies teicama sadarbība un lielu atšķirību starp abu valstu muitu un
robežsardzi neesot, jo šo dienestu
darbs ir saskanīgs pēc veicamajām
funkcijām.
Juris Roga,
autora foto
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KRĀSLAVAS NOVADA KAUSS – ROBEŽNIEKOS!
17. augustā Robežnieku pagasta
Kazinovas ciemā notika aizraujošas
rikšotāju darbspēju pārbaude - zirgu
rikšošanas sacensības „Krāslavas
novada kauss 2019”.
Sacensību organizatori varēja
berzēt rokas, jo šogad viss bija viņu
pusē – gan laiks kā pēc pasūtījuma
silts un saulains, gan dalībnieki ieradās gana kuplā pulkā, gan līdzjutēju bija pilnas tribīnes, un tie, kuri
nepaspēja ieņemt vietas zem nojumes, izvietojās garā rindā gar trasi.
Par skatītājiem, kā vienmēr tas ir
bijis Robežnieku sacensībās, tiek
padomāts īpaši. Šķietami vienkāršas lietas, bet cik ļoti tās var ietekmēt noskaņojumu uz vienu vai otru
pusi. Šeit bija padomāts par visu:
bija gan norādes uz sacensību vietu,
gan ierādīta vieta autotransportam
un vieta sacensību dalībniekiem, lai
viens otru netraucē, gan vecākiem
atgādināja par nepieciešamību rūpīgi pieskatīt savus bērnus.
Starp citu, visu sacensību laiku
bērni varēja izmantot iespēju pavizināties ponija mugurā. Dažiem
ķipariem milzu prieku sagādāja iespēja noplūkt turpat laukā izaugušo
zālīti un ar to pabarot mazo zirdziņu. Katru gadu ir arī kāds jauns
pārsteigums jaunatnei un pieaugušajiem. Šoreiz zinošākie, vērīgākie,
gudrākie un veiksmīgākie varēja
pacīnīties par „skatītāja kausu” –
pareizi un galvenais pirmajam atbildot uz jautājumu par rikšošanas
sacensību vēsturi un norisi Robež-

Eiropas čempionātā klasiskajā spiešanā guļus izcilu sasniegumu un izcilu
rezultātu uzrādījis krāslavietis, viens no šo sacensību jaunākajiem dalībniekiem, 16 gadus vecais Aivis Plociņš.

niekos, varēja iegūt savā īpašumā
ekskluzīvu skaisti noformētu krūzi.
Ja arī nepaveicās, tad bez maksas
varēja nobaudīt pankūkas un dažnedažādus Valentīnas ievārījumus no
Indras. Nezinu, kas garšoja citiem,
bet vairāki krāslavieši bija sajūsmā
par gurķu ievārījumu. Kā tad citādi,
jo Krāslava izsens slavena kā gurķu
pilsēta…
Rikšotāju sacensības norisinājās
populārākajā jeb oriģinālajā distancē - zirdziņiem bija jānorikšo 1600
metri. Pasākuma vadīšana tika uzticēta zirgu sporta azartiskajam
līdzjutējam Anatolam Viškuram,
kurš vienlaikus bija arī sacensību
galvenais tiesnesis. Tiesnesim laiku
pa laikam nācās atgādināt sacensību dalībniekiem, ka zirgam trasē ir
jārikšo, nevis jāauļo. Lai kā smagi
dažam bija izpildīt šīs prasības, līdz
diskvaliﬁkācijai tomēr nenonāca.
Braucienu starplaikus aizpildīja
Robežnieku pagasta vokālais ansamblis „Viktorija” ar pasākumam
atbilstoša repertuāra dziesmām.
Kopumā zirgu rikšošanas sacen-

sību programmā tika iekļauti astoņi braucieni, kā arī noslēdzošais
brauciens, kas bija veltīts Krāslavas
novada kausa izcīņai. Finālbraucienā startēja četri braucēji: Sandra
Soikāne (rikšotājs Victory Boy) no
Ciblas novada, Evelīna Koleda (rikšotājs Delot Tooma) no Robežnieku
pagasta, Ilona Malahova (rikšotājs
Salamandra) no Ludzas novada un
Tatjana Avdejonoka (rikšotājs Higt
Sanna) no Dagdas novada.
Sīvā cīņā Krāslavas novada kausu izcīnīja Evelīna Koleda (laiks
- 2.09.11) – Robežniekos lieli svētki! Otrā ﬁniša līniju šķērsoja Ilona
Malahova (laiks - 2.09.15), trešā
- Sandra Soikāne (laiks – 2.10) un
braucienu noslēdza Tatjana Avdejonoka (laiks – 2.16).
Atliek vien piebilst, ka tikpat
kā nav iespējams organizēt šādas
sacensības bez atbalstītājiem. Šī
pasākuma sponsoru pulkā ir Regīna Hveckoviča, Krāslavas novada
dome un Robežnieku pagasta pārvalde.
Juris Roga, autora foto

LAI DZĪVO VASARA!
Vasara jau tuvojas beigām, tā atstāja tik daudz siltu atmiņu. Mūsu
skolas audzēkņiem projekta „Mana
sapņu pasaule” (Nr. 5.35/75) ietvaros tika nodrošināta brīnišķīga iespēja apmeklēt skolas vasaras lauciņu.
Skolotājiem palīdzēja jaunieši no 8.
a klases, kuriem šī brīvprātīgā darba
pieredze palīdzēs izvēlēties nākotnes
profesiju.
Divu nedēļu laikā jaunāko klašu
skolēni tika iesaistīti dažādu notikumu un aktivitāšu kaleidoskopā.
Katra nākamā diena nebija līdzīga
iepriekšējai, visas nodarbības bija
jaunu iespaidu un saskarsmes piepildītas. Pedagogu un vecāko klašu
skolēnu kolektīvs ļoti centās, lai bērni pavadītu laiku jautri un lietderīgi.
Liels paldies Krāslavas Varavīksnes vidusskolas skolotājiem:
N.Rusovai, I. Putānei, Ē. Zaikovskim, V. Bartkevičai, V. Plotkai, V.
Plociņai, V. Kavševičai, R. Kamolai,
V. Avotai, Ž. Boļšakovai, O. Zaikovskai.
Sporta skolotājas I. Bernātes va-

dībā bērniem bija iespēja atpūsties
un nostiprināt savu veselību. Skolas
medmāsa O. Karpova organizēja veselības piecminūtes.
Vecāko klašu skolotājus I.Solimu,
L.Jasinsku un P. Boločko mūsu bērni uzskatīja par īstiem burvjiem. Jo
mazuļiem patīk viss noslēpumainais,
mīklainais un neparastais. Interesanti eksperimenti praktiskajās nodarbībās veicināja zinātkāri un izraisīja
lielu interesi.
Īpaši sajūsmināti bērni bija pēc
robotikas nodarbībām I. Lukšas vadībā.
Šajās izraujošajās un neaizmirstamajās nodarbībās bērnus iesaistīja
8. a klases skolēni - A. Stigeviča,
L. Ņeverovska, K. Križanovskis, A.
Soročina, O. Metlovs, M. Hoduļevs
un O. Dubova. Jaunieši varēja pārliecināties, uz ko viņi ir spējīgi, vai
var panākt, lai viņus klausītos un lai
ar viņiem būtu interesanti.
Pēdējā diena vasaras lauciņā bija
veltīta spēļu programmai un koncertam, ko pedagogu N.Tadello un N.

Lasītāju ievērībai!
Informatīvais
izdevums
„Krāslavas Vēstis” pārtrauc komerciālu sludinājumu pieņemšanu.
Nākamajos
izdevuma
numuros tiks publicēti tikai tie
sludinājumi, par kuriem samaksa
tika veikta jau iepriekš.

KRĀSLAVIETIS AVIS PLOCIŅŠ
IZCĪNA ZELTU
EIROPAS ČEMPIONĀTĀ!

sludinājumi
 Meklē darbu (kapu kopšana). Ir
pieredze. T. 26290911.
 Auto datordiagnostika un remonts. T.27745005.
 Dīzeļa dzinēja „common rail”
degvielas sistēmas remonts, nolauzto kvēlsveču izurbšana ar spe-

Izdevējs - Krāslavas novada dome
Redakcijas apliecība Nr.1185
Tirāža - 6000
Iespiests SIA „Latgales druka”

Adamovičas vadībā sagatavoja paši
bērni. Svētkos piedalījās ciemiņi,
tostarp bērnu vecāki, kas ar īpašu siltumu un sajūsmu vēroja mūsu jauno
skatuves mākslinieku priekšnesumus.
Īpašu pateicību par šī projekta
atbalstu gribam izteikt Krāslavas
novada Izglītības pārvaldes vadītājai L. Miglānei, jauniešu projektu
koordinatorei J. Moisejenkovai,
skolas direktorei L. Senčenkovai,
direktores vietniecēm J. Bojarčukai,
I. Kozačukai, sākumklašu skolotāju
kolektīvam, 8. a klases skolēniem un
klases audzinātājai R. Jermakai.
Daina Strupiša,
projekta koordinatore
cinstrumentu, 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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Luksemburgā šonedēļ norisinās Eiropas čempionāts klasiskajā spiešanā
guļus visām grupām. Latviju pārstāv krāslavietis, 2003. gadā dzimušais
Aivis Plociņš jauniešu (U18) grupā svara kategorijā līdz 83 kg. Ar viņu
kopā uz Eiropas čempionātu devās treneris Jurijs Ivaņušins un tēvs Ilmārs
Plociņš.
Šīs nav viņa pirmās starptautiskās sacensības. Piemēram, pērn augustā
A.Plociņš startēja Eiropas čempionāts klasiskajā spiešanā guļus Francijā,
kur smagā cīņā ar Eiropas labākajiem sportistiem, pievarot 130 kilogramus
smagu svaru stieni, izcīnīja jauniešu sudrabu. Toreiz A.Plociņš bija ļoti priecīgs par sudraba medaļu, kas bija pirmā karjerā šāda augsta līmeņa sacensībās.
Šogad A.Plociņš, kurš ir Krāslavas Valsts ģimnāzijas audzēknis, bija viens
no līderiem un gatavs cīnīties tikai un vienīgi par uzvaru. Tas viņam arī izdevās! A.Plociņa tēvs pēc dēla starta stāsta, ka dēls veiksmīgi ticis galā ar
visiem trim piegājieniem. Pirmajā piegājienā viņš uzspieda 155 kilogramus
smagu svaru stieni, otrajā piegājienā jau tika galā ar 160 kilogramiem smagu svaru stieni, savukārt trešajā piegājienā spēja uzspiest 162,5 kg. Otrais
un trešais piegājiens ir Eiropas jauniešu pirmrekordi. A. Plociņam ir otrā
vieta arī starp visiem jauniešiem absolūtajā vērtējumā. A.Plociņš labojis arī
savu personīgo rekordu. I.Plociņš uzsver, ka dēla spēcīgākais konkurents francūzis, kurš bijis arī vecāks par A.Plociņu un smagāks, palika 2. vietā, un
sacensību gars starp abiem jauniešiem bijis sīvs un nervus kutinošs.
Pats A.Plociņš atzīst, ka ir ļoti priecīgs pat sasniegto! Tagad gatavošoties
Pasaules čempionātam, kas nākamgad notiks Lietuvā.
I.Plociņš saka lielu paldies Krāslavas novada pašvaldībai par iespēju
A.Plociņam startēt šajā čempionātā.
Latvijas Pauerliftinga federācija patiesi lepojas ar A.Plociņa sasniegumiem!
Inita Savicka, sabiedrisko attiecību speciāliste,
Latvijas Pauerliftinga federācija

VIEGLATLĒTU STARTI
LATVIJAS MĒROGA SACENSĪBĀS
Noslēdzies Latvijas čempionāts vieglatlētikā. Vislabākos rezultātus
uzrādīja U18 vecuma grupas jaunietes: Daniela Timma – 3.vieta tāllēkšanā – 5.32 m un 5.vieta 3-solī – 10,75 m, 4.vieta krāslavietēm 4x100
m stafetes skrējienā – 54,58 sek., Katrīnai Ļaksai 7.vieta augstlēkšanā
–– 1.50 m un Evelīnai Sitnikai 8.vieta 1500 m skriešanā – 5:26, 53 sek.
Maijā vidū Daniela Rīgas atklātajās jaunatnes meistarsacīkstēs, cīnoties
ar lielu pretvēju, izcīnīja vēl divas sudraba medaļas – tāllēkšanā – 5.11m
un 3-solī – 10,60 m.
Šķēpa (600 g) mešanā U20 vecuma grupā mūsu šā gada absolvente
Katrīne Tračuma ar jaunu personisko rekordu (39,56 m) izcīnīja 5.vietu.
Katrīne Krāslavas Sporta skolas visu laiku labāko jaunatnes vieglatlētu
sarakstā no piektās pozīcijas pārcēlās uz trešo. Pirmo vietu ieņem Ilze
Gribule – 54,46 m, kura tobrīd jau trenējas Murjāņu Sporta ģimnāzijā,
bet otrā vieta no 1985. gada pieder Oksanai Slastjunovai – 44,34 m.
Amīna Soskova 100 m skriešanā U16 vecuma grupā tika B ﬁnālā un
ieņēma 13.vietu ar jauno personisko rekordu – 13,34 sek., līdz ar ko
izpildīja 2.sporta klases normatīvu.
80 m skriešanā U14 vecuma grupā Terēza Podjava tika B ﬁnālā un
ieņēma 11.vietu, kur, izpildot normatīvus dalībai čempionātā, uz startu
izgāja vairāk nekā 70 dalībnieces. Terēzai vēl personiskais rekords 300
m skriešanā - 47.89 sek. un 14.vieta.
Anastasijai Apenko 80 metru barjerskriešanā13.vieta ar personisko
rekordu – 14.38 sek. Anetei Stašānei 14.vieta augstlēkšanā – 1.30 m.
Tikpat augstu uzlēca Santa Ostrovska, taču, ņemot vērā sekmīgos un
nesekmīgos mēģinājumus, viņai rezultātā 21.vieta.
Inese Umbraško, direktora vietniece
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