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ESTISVKRĀSL AVAS NOVADA DOMES INFORMATĪVAIS IZDEVUMS

No Valsts galvenā pārti-
kas un veterinārā inspekto-
ra M.Baloža rīkojuma par 
karantīnas noteikšanu,  ie-
robežojumiem un kontroles 
pasākumiem

1.Noteikt Karantīnu ar aizsar-
dzības zonu ne mazāk kā 3 km 
rādiusā ap ĀCM skarto novietni 
(Krāslavas novada Robežnieku 
pagasts un Dagdas novada Asūnes 
pagasts) un uzraudzības zonu ne 
mazāk kā 10 km rādiusā ap ĀCM 
skarto novietni (Krāslavas novada 
Indras, Kalniešu un Skaistas pa-
gasti, Dagdas novada Konstanti-
novas, Dagdas, Svariņu, Bērziņu 
un Ķepovas pagasti, Dagdas pil-
sēta). 

2.Pārtikas un veterinārā dienes-
ta (turpmāk – PVD) Dienvidlat-
gales pārvaldes valsts vecākajam 
veterinārajam inspektoram veikt 
uzraudzības un koordinācijas dar-
bības aizsardzības zonā, nodroši-
not, ka:

2.1. nekavējoties tiek uzskaitī-
tas visas aizsardzības zonā iekļau-
tās dzīvnieku novietnes;

2.2 ne vēlāk kā 7 dienu laikā 
veterinārie inspektori apmeklē 
uzskaitītās novietnes, veic cūku 
reģistra un identifi kācijas pārbau-
di (pārbaudes protokolā norādot 
cūku skaitu pa grupām – sivēnus 
līdz 30 kg dzīvsvarā, cūkas virs 
30 kg dzīvsvarā, sivēnmātes un 
kuiļus), cūku klīnisko izmeklēša-
nu, tai skaitā - temperatūras mē-
rījumus katrai cūkai, un paraugu 
noņemšanu laboratoriskai izmek-
lēšanai;

2.3. tiek kontrolēts, lai mājas 
cūkas turētu telpās un nebūtu ie-
spēja tām kontaktēties ar meža 
cūkām;

2.4. tiek informēti cūku īpaš-
nieki/turētāji par ierobežojumiem 
cūku un cūkgaļas apritē;

2.5. tiek informēti cūku īpaš-
nieki/turētāji, lai pie novietnes vai 
teritorijas ieejas/izejas novietotu 
dezinfekcijas paklājus un paaug-
stinātu vispārējo biodrošības lī-
meni.

3.Karantīnas laikā aizsardzības 
zonā:

3.1. personām aizliegt veikt 
cūku kustību un pārvietošanu ar 
transportlīdzekļiem pa valsts un 
privātiem ceļiem, izņemot:

3.1.1.cūku pārvietošanu noviet-
nes robežās pa novietņu palīgce-
ļiem, ja nepieciešams; 

3.1.2.tranzītā pa autoceļiem bez 
transportlīdzekļa apstāšanās un 

cūku kravas izkraušanas;
3.1.3.no ārpus aizsardzības zo-

nas esošas novietnes uz aizsardzī-
bas zonā esošu kautuvi tūlītējai 
nokaušanai ar PVD valsts veteri-
nārā inspektora izsniegtu atļauju;

3.2.kravas automašīnas un citus 
transportlīdzekļus un aprīkoju-
mu, kas tiek izmantoti cūku vai 
citu lauksaimniecības dzīvnieku 
vai iespējami infi cētu materiālu 
(dzīvnieku līķi, dzīvnieku barība, 
mēsli, virca, pakaiši) pārvešanai, 
transporta līdzekļa īpašniekiem 
jānodrošina to tīrīšana, dezinfi cē-
šana nekavējoties pēc katra pārva-
dājuma;

3.3.transporta līdzekļa īpašnie-
kiem nodrošināt, ka kravas auto-
mašīnas vai transportlīdzekļi, kas 
tiek izmantoti cūku pārvadāšanai, 
neizbrauc no aizsardzības zonas, 
ja tie nav iztīrīti un dezinfi cēti un 
to atļauj PVD veterinārais inspek-
tors;

3.4.personām nepārvietot citus 
lauksaimniecības dzīvniekus uz 
novietni vai no tās bez PVD vete-
rinārā inspektora atļaujas;

3.5.personām nekavējoties zi-
ņot PVD par visām mirušajām vai 
slimajām cūkām; 

3.6.personām aizliegts pārvie-
tot cūkas no novietnēm, kur tās 
tiek turētas, vismaz 40 dienas pēc 
ĀCM skartās novietnes pirmrei-
zējās mazgāšanas un dezinfekci-
jas;

3.7. personām aizliegts izvest 
kuiļu spermu no aizsardzības zonā 
esošas cūku novietnes;

3.8.jebkurai personai, kura ie-
rodas vai atstāj aizsardzības zonā 
esošu cūku novietni, jāveic atbil-
stoši bioloģiskās drošības pasāku-
mi, lai nepieļautu ĀCM ierosinā-
tāja izplatīšanos;

3.9.personām aizliegts rīkot 
dzīvnieku sacensības, izstādes un 
tirgu;

3.10. šajā rīkojumā un normatī-
vajos aktos noteiktos pasākumus 
aizsardzības zonā turpina piemē-
rot, līdz tiek veikta skartās noviet-
nes tīrīšana un dezinfekcija un vi-
sās zonā esošajās cūku novietnēs 
cūkām veikta klīniskā izmeklēša-
na, tai skaitā veikti temperatūras 
mērījumi, un paraugu noņemša-
nu laboratoriskai izmeklēšanai 
saskaņā ar ĀCM diagnostikas 
rokasgrāmatu. Atkārtoto izmek-
lēšanu veic ne ātrāk kā 40 dienas 
pēc skartās novietnes pirmreizējās 
tīrīšanas un dezinfekcijas pasāku-
mu pabeigšanas.

4. PVD Dienvidlatgales pārval-
des valsts vecākais veterinārais 
inspektors veic uzraudzības un 
koordinācijas darbības uzraudzī-
bas zonā, nodrošinot, ka:

4.1.nekavējoties tiek uzskaitī-
tas visas uzraudzības zonā esošās 
cūku novietnes;

4.2.ne vēlāk kā 14 dienu laikā 
veterinārie inspektori apmeklē 
uzskaitītās novietnes, veic cūku 
reģistra un identifi kācijas pārbau-
di (pārbaudes protokolā norādot 
cūku skaitu pa grupām – sivēnus 
līdz 30 kg dzīvsvarā, cūkas virs 
30 kg dzīvsvarā, sivēnmātes un 
kuiļus), cūku klīnisko izmeklēša-
nu, tai skaitā - temperatūras mē-
rījumus katrai cūkai, un paraugu 
noņemšanu laboratoriskai izmek-
lēšanai;

4.3. tiek kontrolēts, lai mājas 
cūkas turētu telpās un nebūtu ie-
spēja tām kontaktēties ar meža 
cūkām;

4.4. tiek informēti cūku īpaš-
nieki/turētāji par ierobežojumiem 
cūku un cūkgaļas apritē;

4.5.tiek informēti cūku īpašnie-
ki/turētāji, lai pie novietnes vai 
teritorijas ieejas/izejas novietotu 
dezinfekcijas paklājus un paaugsti-
nātu vispārējo biodrošības līmeni.

5. Karantīnas laikā uzraudzības 
zonā: 

5.1.personām aizliegt veikt 
cūku kustību un pārvietošanu ar 
transportlīdzekļiem pa valsts un 
privātiem ceļiem, izņemot:

5.1.1.cūku pārvietošanu noviet-
nes robežās pa novietņu palīgce-
ļiem, ja nepieciešams;

5.1.2.tranzītā pa autoceļu un 
dzelzceļu bez apstāšanās un cūku 
kravas izkraušanas;

5.1.3.no ārpus uzraudzības zo-
nas esošas novietnes uz uzraudzī-
bas zonā esošu kautuvi tūlītējai 
nokaušanai ar PVD valsts veteri-
nārā inspektora izsniegtu atļauju;

5.2.kravas automašīnas un ci-
tus transportlīdzekļus, aprīkoju-
mu, kas tiek izmantots cūku vai 
citu lauksaimniecības dzīvnieku 
vai iespējami infi cētu materiālu 
(dzīvnieku līķi, dzīvnieku barība, 
mēsli, virca, pakaiši) pārvešanai, 
tīrīt, transporta līdzekļa īpašnie-
kam jānodrošina to trīšana, de-
zinfi cēšana nekavējoties pēc katra 
pārvadājuma;

5.3.transportlīdzekļa īpašnie-
kam nodrošināt, ka kravas auto-
mašīnas vai transportlīdzekļi, kas 
tiek izmantoti cūku pārvadāšanai, 
neizbrauc no uzraudzības zonas, 
ja tie nav iztīrīti un dezinfi cēti;

5.4.personām pirmo septiņu 
dienu laikā pēc zonas noteikšanas 
nepārvietot citus lauksaimniecī-
bas dzīvniekus uz novietni vai no 
tās bez PVD veterinārā inspektora 
atļaujas;

5.5.personām nekavējoties zi-
ņot PVD par visām mirušajām vai 
slimajām cūkām;

5.6.personām aizliegts pārvie-
tot cūkas no novietnēm, kur tās 

tiek turētas, vismaz 40 dienas pēc 
ĀCM skartās novietnes pirmreizē-
jās mazgāšanas un dezinfekcijas; 

5.7.aizliegts izvest kuiļu spermu 
no zonā esošas cūku novietnes;

5.8.jebkurai personai, kura ie-
rodas vai atstāj aizsardzības zonā 
esošu cūku novietni, jāveic atbil-
stoši bioloģiskās drošības pasāku-
mi, lai nepieļautu ĀCM ierosinā-
tāja izplatīšanos;

5.9.pasākumus uzraudzības zonā 
turpina piemērot, līdz tiek veikta 
skartās novietnes tīrīšana un dezin-
fekcija un visās uzraudzības zonā 
esošajās novietnēs cūkām veikta 
klīniskā izmeklēšana, tai skaitā 
temperatūras mērījumi, un parau-
gu laboratoriskā izmeklēšana cū-
kām, kurām konstatētas klīniskās 
pazīmes vai paaugstināta ķermeņa 
temperatūra, saskaņā ar ĀCM di-
agnostikas rokasgrāmatu. Atkārto-
to izmeklēšanu uzsāk ne ātrāk kā 
40 dienas pēc skartās novietnes 
pirmreizējās tīrīšanas un dezinfek-
cijas pasākumu pabeigšanas.

8. Aizliegts laist pārtikas apritē 
meža cūku gaļu, kas iegūta 1.pun-
ktā minētajā teritorijā. 

Ja jums ir jautājumi, kas 
saistīti ar ārkārtas situāciju no-
vadā, var vērsties pie Pārtikas 
un veterinārā dienesta galve-
nā inspektora Dzintara Juškus 
pa tālr. 29118820, kā arī pie 
Krāslavas novada domes civi-
lās aizsardzības speciālista Jāņa 
Skerškāna, tālr.: 29195745.

 KRĀSLAVAS NOVADĀ MEŽA UN MĀJAS CŪKĀM 
KONSTATĒTS ĀFRIKAS CŪKU MĒRA VĪRUSS

Pārtikas un veterinārais dienests (PVD), veicot pastipri-
nātas mājas un meža cūku laboratoriskās pārbaudes, ir 
konstatējis, ka Robežnieku pagastā vairākām meža cū-
kām un arī mājas cūkām apstiprināta Āfrikas cūku mēra 
(ĀCM) vīrusa klātbūtne.
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1.Vispārīgie jautājumi.
1.1. Saistošie noteikumi nosaka kār-

tību, kādā veicamas licencētās zemūdens 
medības Sīvera un Drīdža ezeros.

1.2. Krāslavas novada Skaistas un Au-
lejas pagastu administratīvajās teritorijās 
ietilpstošais Sīvera ezers (1759 ha) saskaņā 
ar Civillikuma 1102.panta I pielikumu ir 
publiskā ūdenstilpne.

1.3. Krāslavas novada Skaistas un 
Kombuļu pagastu administratīvajās terito-
rijās ietilpstošais Drīdža ezers (753,2 ha) 
saskaņā ar Civillikuma 1102.panta I pie-
likumu ir publiskā ūdenstilpne un atrodas 
īpaši aizsargājamā dabas teritorijā - dabas 
parkā „Drīdža ezers”, kas ir arī „Natura 
2000” teritorija. 

1.4. Licencētās zemūdens medības 
Sīvera un Drīdža ezeros tiek organizētas 
saskaņā ar LR MK 2003.gada 14.oktobra 
noteikumiem Nr.574 “Licencētās amatier-
zvejas – makšķerēšanas kārtība”, 2009.
gada 22.decembra  MK noteikumiem 
Nr.1498 “Makšķerēšanas noteikumi”, un 
1998. gada Valsts zivsaimniecības pārvaldē 
apstiprinātajiem Latvijas Zivsaimniecības 
pētniecības institūta Iekšējo ūdeņu prob-
lēmu laboratorijas izstrādātajiem Sīvera 
ezera un  Drīdža ezera zivsaimnieciskās 
ekspluatācijas noteikumiem ar nolūku dot 
iespēju nodarboties ar zemūdens medībām, 
kā arī papildināt zivju krājumus Sīvera un 
Drīdža ezeros, kurus izmanto zemūdens 
medībās un makšķerēšanā.

1.5. Licencētās zemūdens medības 
Sīvera un Drīdža ezeros,  pamatojoties 
uz LR MK 2003.gada 14.oktobra notei-
kumiem Nr.574 “Licencētās amatierzve-
jas – makšķerēšanas kārtība”, organizē 
Krāslavas novada dome (Rīgas iela 51, 
Krāslava, Krāslavas novads, LV-5601,  
reģ. Nr.90001267487, tālr. 65624383 
tālr.27869294), turpmāk – zemūdens medī-
bu  organizētājs.

2.Licencēto zemūdens medību noteikumi
2.1. Licencētās zemūdens medības 

paredzētas visā Sīvera un Drīdža ezeru pla-
tībā, Krāslavas novada Skaistas, Kombuļu 
un Aulejas pagastu teritorijā. 

2.2. Licencētās zemūdens medības no-
tiek saskaņā ar MK 2009.gada 22.decembra 
noteikumiem Nr.1498 “Makšķerēšanas no-
teikumi” ar šādiem papildus nosacījumiem, 
atļautā loma lielumam līdakām, zandartiem 
, zušiem un plaužiem :

2.2.1. vienā medību reizē  vienam zem-
ūdens medniekam lomā atļauts uzglābāt un 
paturēt: līdakas, zandartus un zušus – ne 
vairāk kā 3 (trīs) gabalus no katras sugas, 
pārējās zivis-  atbilstoši noteikumiem.

2.2.2. laikā no 1.maija līdz 31.maijam 
vienā medību reizē vienam zemūdens med-
niekam lomā atļauts paturēt:plaužus- ne 
vairāk kā 5 (piecus) gabalus, bet pārējā lai-
kā bez ierobežojumiem

2.2.3.Zemūdens mednieks iegūtās zivis 
līdz zemūdens medību beigām uzglabā pie 
zemūdens mednieka aprīkojuma jostas.

2.3. Zemūdens medību sacensību or-
ganizatori saskaņo sacensību nolikumu ar  
zemūdens medību organizētāju.

3.Zemūdens mednieka pienākumi
3.1. Zemūdens medniekam pēc šo no-

teikumu 10.punktā norādīto personu pie-
prasījuma ir jāuzrāda personu apliecinošs 
dokuments un zemūdens medību licence, 
bet personām vecumā no 16 līdz 65 ga-
diem, izņemot invalīdus, arī attiecīgā derī-
guma termiņa makšķerēšanas karte.

3.2. Zemūdens medniekam katru reizi 
pirms licencēto zemūdens medību uzsāk-
šanas ir jāpiesākas pie zemūdens medību 

organizētāja, iepriekš pa tālruni 27869294, 
jānorāda vieta, kur zemūdens medības tiks 
uzsāktas.

3.3.  Zemūdens medniekiem jāievē-
ro MK 2009.gada 22.decembra noteikumi 
Nr.1498 “Makšķerēšanas noteikumi”, kā 
arī Drīdža ezerā, Ministru kabineta 2010.
gada 16.marta noteikumi Nr. 264 „Īpaši 
aizsargājamo dabas teritoriju vispārējie aiz-
sardzības un izmantošanas noteikumi”, da-
bas parka „Drīdža ezers” dabas aizsardzī-
bas plāns 2009-2019 gadam un šī nolikuma 
prasības. 

4.Licencēto zemūdens medību licenču 
veidi, skaits un maksa par zemūdens me-
dību licencēm

4.1. Ir paredzētas četru veidu zem-
ūdens medību licences:

4.1.1. vienas diennakts  licence zem-
ūdens medībām Sīvera un Drīdža ezeros 
(300 gab.gadā), kuras cena ir 9, 00 Euro ar 
PVN (6,32Ls); 

4.1.2. divu diennakšu licence zemūdens 
medībām Sīvera un Drīdža ezeros (200 gab.
gadā), kuras cena ir 14,00 Euro ar PVN( 
9,84Ls);

4.1.3.  mēneša licence zemūdens me-
dībām Sīvera un Drīdža ezeros (150 gab.
gadā), kuras cena ir 43,00 Euro ar PVN( 
30,22Ls);

4.1.4.   sezonas  licence (no1. maija līdz 
31. decembrim) zemūdens medībām Sīve-
ra un Drīdža ezeros (100 gab. gadā), kuras 
cena ir 100,00 Euro ar PVN(70,28Ls).

4.2.Organizējot zemūdens medību sacen-
sības, to dalībniekiem obligāti jāiegādājas 
viena no 4.1.punktā minētajām licencēm.

5.Zemūdens medību licences saturs un 
noformējums

5.1. Zemūdens medību licencē tiek no-
rādīts licences nosaukums (veids), licences 
numurs, licences derīguma laiks, licences 
cena, ziņas par zemūdens medību organi-
zētāju, zemūdens mednieka vārds, uzvārds, 
personas kods, licences izsniedzēja pa-
raksts, licences saņēmēja paraksts. Licen-
ces otrā pusē atrodas lomu uzskaites tabula.

5.2. Licences pasaknī zemūdens med-
nieks parakstās par iepazīšanos ar licencēto 
zemūdens medību nolikumu.

5.3. Interneta vietnē www.epakalpoju-
mi.lv iegādātajās licencēs tiek norādīts:

5.3.1. makšķernieka vārds, uzvārds (mi-
nēto apliecina autorizējoties caur internet-
banku vai ar elektronisko parakstu);

 5.3.2. e-pasta adrese;
 5.3.3. licences derīguma datums;
 5.3.4. licences veids;
 5.3.5. licences cena;
 5.3.6. ūdenstilpes nosaukums.
6.Zemūdens medību licenču realizācijas 

kārtība
Licenču izplatīšanu veic Krāslavas nova-

da dome (Rīgas iela 51, Krāslava, Krāslavas 
novads, LV-5601,  reģ. Nr.90001267487, tālr. 
65624383)  darbadienās 15. kabinetā no plkst. 
8 līdz 17,brīvdienās, www.epakalpojumi.lv un 
svētku dienās pie Sīvera ezera no plkst. 8 līdz 
17,  iepriekš zvanot pa tālr. 27869294 un vie-
nojoties par licences iegādes vietu. 

7.Zemūdens medību licenču realizācijā 
iegūto līdzekļu izlietojums

7.1. No licenču realizācijā iegūtās 
kopējās summas, 30% reizi pusgadā (līdz 
10.jūlijam par pirmo pusgadu un līdz 
10.janvārim par otro pusgadu) pārskaitāmi 
valsts pamatbudžetā Zivju fonda ieņēmumu 
veidošanai.

7.2. 70% no iegūtās summas paliek  
zemūdens medību organizētāja rīcībā, zivju 
resursu papildināšanai.

8.Zemūdens mednieku lomu uzskaites 

kārtība

8.1. Zemūdens mednieks pēc katrām 
medībām lomu ieraksta licences otrajā pusē 
norādītajā uzskaites tabulā, norādot lomu 
kilogramos pa atsevišķām sugām, vajadzī-
bas gadījumā pārnesot ierakstus uz atseviš-
ķas lapas.

8.2.  Ja loma nav, tad arī  tas ir jāatzīmē 
zemūdens medību licences otrajā pusē. 

8.3. Ar loma uzskaites datiem aiz-
pildītā vienas diennaktsas vai divu dien-
nakšu licence trīs darba dienu laikā pēc 
zemūdens medībām jāiesniedz zemūdens 
medību organizētājiem Krāslavas novada 
domē (Rīgas iela 51, Krāslava, Krāslavas 
novads, LV-5601,  reģ. Nr.90001267487, 
tālr. 65624383), mēneša vai  sezonas licen-
ce pēc licences derīguma termiņa beigām 
trīs darba dienu laikā jānosūta zemūdens 
medību organizētājam uz  licencē norādīto 
adresi.

8.4. Ja nav ievērotas šo noteikumu 8.2. 
un 8.3.punktā minētās prasības, tad nākamā 
zemūdens medības licence netiek izsniegta 
kārtējā un nākošajā gadā.

8.5. Ar loma uzskaites datiem aizpil-
dītās licences zemūdens medību organizē-
tājs iesniedz „Pārtikas drošības, dzīvnieku 
veselības un vides zinātniskajā institūtā 
„BIOR”  ne vēlāk kā nākamā gada 1. febru-
ārim.

9.Licencēto zemūdens medību organizē-
tāja sniegtie pakalpojumi un pienākumi

9.1. Licencēto zemūdens medību orga-
nizētājam ir šādi pienākumi:

9.1.1. sniegt informāciju laikrakstā „Lat-
vijas Vēstnesis” un Krāslavas novada pre-
ses izdevumos par pašvaldības saistošiem 
noteikumiem par licencēto zemūdens me-
dību ieviešanu Sīvera un Drīdža ezeros un 
nodrošināt attiecīgu norādes zīmju izvieto-
šanu ūdenstilpju piekrastē;

9.1.2. nodrošināt zemūdens medību li-
cenču pieejamību, kā arī zemūdens medību 
licenču realizāciju saskaņā ar šī nolikuma 
6.punktu;

9.1.3. nodrošināt no licenču realizācijas 
iegūto naudas līdzekļu sadali atbilstoši šo 
noteikumu 7.punktā noteiktajām prasībām;

9.1.4. piedalīties vides un zivju resursu 
aizsardzības un uzraudzības pasākumos, kā  
arī zivju krājumu papildināšanā saskaņā ar 
1998.gada Sīvera ezera zivsaimnieciskās 
ekspluatācijas noteikumiem un zinātniska-
jām  rekomendācijām;                       

9.1.5. norīkot pārstāvi lomu uzskaites 
nodrošināšanai saskaņā ar šī nolikuma 8.2., 
8.3. un 8.4. apakšpunktā noteikto kārtību;

9.1.6. uzskaitīt un realizēt zemūdens me-
dību licences atbilstoši normatīvajos aktos 
noteiktajām prasībām, reģistrēt izsniegtās  
zemūdens medību licences īpašā licenču 
uzskaites žurnālā.

9.1.7. iesniegt Lauku atbalsta dienestā 
(Republikas laukums 2, Rīga, LV-1981) 
pārskatu par realizēto zemūdens medību li-
cenču skaitu un licenču veidiem, iegūtajiem 
naudas līdzekļiem un to izlietojumu divas 
reizes gadā – par katru iepriekšējo pusgadu 
– attiecīgi līdz 15.jūlijam un 15.janvārim;

9.1.8. norīkot atbildīgo personu par šo 
noteikumu prasību ievērošanu, kura pieda-
lās vides un zivju resursu aizsardzības un 
uzraudzības pasākumos, kā arī katru gadu 
līdz 31. decembrim iesniedz Valsts vides 
dienestā atskaiti par veiktajiem pasāku-
miem zivju resursu aizsardzības, zivju re-
sursu papildināšanā  un licencēto zemūdens 
medību organizēšanai nepieciešamās infra-
struktūras izveidošanā un uzturēšanā;

9.1.9. iepazīstināt zemūdens medniekus 

ar šajā nolikumā noteiktajām prasībām;
9.1.10. veikt citus pienākumus saskaņā ar 

šo  nolikumu
9.2.  Zemūdens medību organizētājs 

sniedz zemūdens medniekiem šādus papil-
dus pakalpojumus, kuri neietilpst licences 
cenā:

9.2.1. organizē laivu, apmešanās vietu un 
atpūtas līdzekļu īri;

9.2.2. sniedz konsultācijas par publiska-
jām atpūtas vietām Sīvera un Drīdža  ezeru 
tuvumā;

9.2.3. sniedz konsultācijas par zemūdens 
medību vietām.

10.Zemūdens medību un vides aizsardzī-
bas kontrole

 Zemūdens medību noteikumu ievēro-
šanu savas kompetences ietvaros kontrolē 
zemūdens medību organizētājs, Valsts poli-
cija, Krāslavas novada Pašvaldības policija, 
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības 
ministrijas Valsts vides dienests un Dabas 
aizsardzības pārvaldes inspektori, Valsts vi-
des dienests, kā arī pašvaldību pilnvarotas 
personas ar tiesībām savu pilnvaru ietvaros, 
pārkāpumu gadījumos sastādīt protokolu 
un nosūtīt to attiecīgai instancei.

11. Zivju resursu saglabāšana, papildinā-
šana un aizsardzība

Licencēto zemūdens medību organizētāja 
pasākumu plāns zivju resursu saglabāšanai, 
papildināšanai un aizsardzībai:

11.1 norīkot  vienu atbildīgo personu par 
šo noteikumu prasību ievērošanu, kura ir 
ieguvusi pašvaldības pilnvarotās personas 
statusu, vai sabiedriskā vides inspektora 
statusu un kuras pienākums ir piedalīties  
vides un zivju resursu aizsardzības un uz-
raudzības pasākumos;

11.2 veikt ne mazāk kā 5 reidu mēnesī, lai 
kontrolētu licencētās zemūdens medību no-
likuma un makšķerēšanas un rūpnieciskās 
zvejas noteikumu ievērošanu;

11.3. no līdzekļiem, kas saskaņā ar šī 
nolikuma 7.2 apakšpunktu iegūti no zem-
ūdens medībām Sīvera ezerā 2013. gadā, 
laikā līdz 2014. gada 1.oktobrim ielaist eze-
rā paaudzētus zušu mazuļus; 

11.4. no līdzekļiem kas iegūti no zem-
ūdens medībām Sīvera un Drīdža ezeros 
2014. gadā laikā līdz 2015. gada 1.oktob-
rim, ielaist ezerā paaudzētus zušu mazuļus;

11.5.no līdzekļiem kas iegūti no zem-
ūdens medībām Sīvera un Drīdža ezeros 
2015. gadā, laikā  līdz 2016. gada 1.oktob-
rim, ielaist ezerā paaudzētus zušu mazuļus;

  11.6.  Ielaižamo zušu skaits atkarīgs no 
pārdoto licenču daudzuma un paaudzētu 
zušu cenas.

11.7. operatīvi reaģēt uz informāciju par 
nelikumīgām zemūdens medībām, rūpnie-
cisko zveju un makšķerēšanas noteikumu 
neievērošanu, tāpat veikt citus pasākumus, 
kas nepieciešami, lai aizsargātu zivju resur-
sus.

12. Noteikumu stāšanās spēkā laiks un 
darbības ilgums

12.1. Saistošie noteikumi stājas spēkā li-
kuma ''Par pašvaldībām'' 45.pantā noteikta-
jā kārtībā.

12.2. Informāciju par licencēto zemūdens 
medību vietām, licencēto zemūdens medī-
bu organizētāju un zemūdens medību licen-
ču iegādes iespējām pašvaldība ne vēlāk kā 
mēnesi pirms licencēto zemūdens medību 
uzsākšanas publicē laikrakstā "Latvijas 
Vēstnesis" un  Krāslavas  novada preses 
izdevumā.

12.3. Saistošo noteikumu darbības il-
gums ir 3 gadi no spēkā stāšanās dienas.

(Turpinājums 3.lpp.)

Krāslavas novada pašvaldības saistošie noteikumi Nr. 2014/6 
„Noteikumi par licencētajām zemūdens medībām Sīvera un Drīdža ezeros”

 Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām" 43.panta pirmās daļas 13.punktu un 
Zvejniecības likuma 10.panta trešo daļu
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    Krāslavas novada dome (Rīgas iela 51, Krāslava, Krāslavas novads, LV-5601, 
 reģ. Nr.90001267487, tālr. 65624383 tālr.27869294).

Vienas diennakts zemūdens medību licence
 Sīvera un Drīdža ezeros

Nr. ____
Cena 9,00 Euro(6,32Ls)

Derīga no 201__.g. „___ „___________  plkst. ________

  līdz „___ „   ______________ plkst. ______________

__________________________________________________________________
vārds, uzvārds, personas kods

Licenci izsniedza      ____________                   _____________________
                                  paraksts,                                 paraksta atšifrējums
Licenci saņēma       _____________            
                                  Paraksts.

1. Licences paraugs:
1.3. Mēneša zemūdens medību licence.

    Krāslavas novada dome (Rīgas iela 51, Krāslava, Krāslavas novads, LV-5601, 
 reģ. Nr.90001267487, tālr. 65624383 tālr.27869294).

                                  Divu diennakšu zemūdens medību licence
Sīvera un Drīdža ezeros           

Nr. ____
                                                                             Cena 14,00Euro(9,84Ls)

Derīga no 201__.g. „___ „___________  plkst. ________

  līdz „___ „   ______________ plkst. ______________

_______________________________________________________________________
vārds, uzvārds, personas kods

Licenci izsniedza       ____________                  _____________________
                                  Paraksts,                                      paraksta atšifrējums
Licenci saņēma      _____________            
                                  Paraksts.

1.Licences paraugs:
1.2. Divu diennakšu zemūdens medību licence.

    Krāslavas novada dome (Rīgas iela 51, Krāslava, Krāslavas novads, LV-5601, 
 reģ. Nr.90001267487, tālr. 65624383 tālr.27869294).

Mēneša zemūdens medību licence
Sīvera un Drīdža ezeros

          Nr. ____
                                                                             Cena 43,00 Euro(30,22Ls)

Derīga no 201__.g.  ___   _________līdz  ____   ____________  
__________________________________________________________________

vārds, uzvārds, personas kods
Licenci izsniedza       ____________                  _____________________
                                  Paraksts,                                      paraksta atšifrējums
Licenci saņēma      _____________            
                                  Paraksts.

    Krāslavas novada dome (Rīgas iela 51, Krāslava, Krāslavas novads, LV-5601, 
 reģ. Nr.90001267487, tālr. 65624383 tālr.27869294).

Sezonas  zemūdens medību licence
Sīvera un Drīdža ezeros

Nr. ____
Cena 100,00 Euro(70,28Ls)

Derīga no 201__.g.  1.maija līdz 31.decembrim 
 _________________________________________________________________

vārds, uzvārds, personas kods
Licenci izsniedza      ____________                   _____________________
                                  paraksts,                                 paraksta atšifrējums
Licenci saņēma       _____________            
                                  Paraksts.

1.Licences paraugs:
1.1. Vienas diennakts zemūdens medību licence.

1. Licences paraugs:
1.4. Sezonas zemūdens medību licence.

Datums Zivju suga Kopējais svars Skaits
Loma uzskaites forma

Iesniedzēja paraksts                                         __________________________ 
                                                                                        paraksta atšifrējums

Izdarīt Krāslavas novada pašvaldības sais-
tošajos noteikumos Nr. 2014/6 „Noteikumi 
par licencētajām zemūdens medībām Sīvera 
un Drīdža ezeros” (turpmāk tekstā – Notei-
kumi) šādus grozījumus: 

1.Izteikt Noteikumu izdošanas tiesisko pa-
matojumu šādā redakcijā: „Izdoti saskaņā ar 
Zvejniecības likuma 10.panta trešo daļu un 
Ministru kabineta 2013.gada 14.oktobra no-
teikumu Nr.574 „Licencētās amatierzvejas – 
makšķerēšanas kārtība”13.punktu”. 

2.Aizstāt Noteikumu nodaļu numerācijā 
arābu ciparus ar attiecīgajiem romiešu cipa-
riem.

3.Papildināt Noteikumu 4.1.1.apakšpunktu 
ar iekavām un šādu skaitli un vārdu – „(1.

pielikums)”.
4.Papildināt Noteikumu 4.1.2.apakšpunktu 

ar iekavām un šādu skaitli un vārdu – „(2.
pielikums)”.

5.Papildināt Noteikumu 4.1.3.apakšpunktu 
ar iekavām un šādu skaitli un vārdu – „(3.
pielikums)”.

6.Papildināt Noteikumu 4.1.4.apakšpunktu 
ar iekavām un šādu skaitli un vārdu – „(4.
pielikums)”.

7.Aizstāt Noteikumu 9.1.1.apakšpunktā un 
12.2. apakšpunktā vārdus „laikrakstā „Latvi-
jas Vēstnesis”” ar vārdiem „ofi ciālajā izde-
vumā „Latvijas Vēstnesis””. 

8.Noteikumi stājas spēkā likuma „Par paš-
valdībām” 45.pantā noteiktā kārtībā. 

Krāslavas novada pašvaldības saistošie noteikumi Nr. 2014/10 
„Grozījumi Krāslavas novada pašvaldības 

saistošajos noteikumos Nr.2014/6
 „Noteikumi par licencētajām zemūdens medībām 

Sīvera un Drīdža ezeros”
Izdoti saskaņā ar Zvejniecības likuma 10.panta trešo daļu un 

Ministru kabineta 2013.gada 14.oktobra noteikumu Nr.574 
„Licencētās amatierzvejas – makšķerēšanas kārtība”13.punktu

«Krāslavas novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr. 2014/10 
„Grozījumi Krāslavas novada pašvaldības saistošajos noteikumos

 Nr.2014/6 „Noteikumi par licencētajām zemūdens medībām
 Sīvera un Drīdža ezeros” paskaidrojuma raksts

Paskaidrojuma raksta sadaļas Norādāmā informācija
1. Projekta nepieciešamības pa-

matojums
Saistošo noteikumu projekts izstrādāts saskaņā ar 

Ministru kabineta 2003.gada 14.oktobra noteikumiem 
Nr.574 „Licencētās amatierzvejas - makšķerēšanas – 
kārtība” un Zvejniecības likuma 10.panta trešo daļu, 
ņemot vērā Vides aizsardzības un reģionālās attīstības 
ministrijas 08.05.2013. vēstuli Nr.18-6/4212. 

2. Īss projekta satura izklāsts Saistošie noteikumi precizē iepriekš pieņemto saisto-
šo noteikumu tekstu.

3. Informācija par plānoto projek-
ta ietekmi uz pašvaldības budžetu

Tiešas ietekmes nav.

4. Informācija par plānoto projek-
ta ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi 
pašvaldības teritorijā

Tiešas ietekmes nav.

5. Informācija par administratīva-
jām procedūrām

Saistošo noteikumu izpildi nodrošinās Krāslavas no-
vada pašvaldība. 

Nav nepieciešams veidot jaunas pašvaldības struk-
tūrvienības vai darba vietas. 

6. Informācija par konsultācijām 
ar privātpersonām

Konsultācijas nav notikušas. 

Divdesmitā gadsimta 40.gadu beigās 
un 50.gadu sākumā Sosnovska latvānis 
Latvijā ievests kā perspektīvs lopbarības 
augs. Par perspektīvu uzskatīts, jo, vai-
rākas reizes pļaujot, ražība Latvijā varēja 
sasniegt 800 – 900 c/ha. Zaļā masa satu-
rēja daudz ogļhidrātu un olbaltumvielu, 
bet maz kokšķiedru un tika izmantota, 
atjaucot ar rudzu salmiem, kas citādi ne-
tika izmantoti. Latvānis sēts arī bitēm kā 
medusaugs.

Latvijā Sosnovska latvānis ir plaši iz-
platījies pamestās zemēs, lauksaimniecībā 
izmantojamās zemēs, traucētos, antropo-
gēni ietekmētos biotopos, kā arī urbanizē-
tos apgabalos, atklātās platībās, krūmos, 
mežos, ceļmalās, grāvmalās un ap upēm 
un cita veida ūdenstilpēm, ar kuru palīdzī-
bu latvānis efektīvi spēj izplatīt sēklas pla-
šā teritorijā. Izņēmums varētu būt vienīgi 
platas, dziļas upes ar stāviem krastiem, 
kur latvāņa sēklām nebūtu iespēju aizķer-
ties un rast vietu augšanai. Strauju izplatī-
bu veicina latvāņa lielais sēklu daudzums, 
cilvēka darbība, arī satiksme, augsnes pār-
vietošana, dzīvnieku un putnu transports.

Ministru kabineta 2008. gada 9. augusta 
noteikumos Nr.559 „Invazīvās augu sugas 
– Sosnovska latvāņa – izplatības ierobe-
žošanas noteikumi” noteikta Sosnovska 
latvāņa izplatības ierobežošanas kārtība. 
Noteikumos ietverti ierobežošanas pasā-
kumi, informācijas saturs un tās sniegša-
nas kārtība par latvāņa izplatību, kā arī 
ierobežošanas plānošana, organizēšana 
un koordinēšana, kā arī informēšana par 
pasākumu veikšanu. Noteikumos norādī-
tas arī metodes un kārtība, kādā veicama 

latvāņa iznīcināšana un darba aizsardzī-
bas prasības. Tāpat noteikumi paredz, ka 
ar latvāni invadētās teritorijas tiesiskajam 
valdītājam iesnieguma veidā jāiesniedz 
VAAD informācija par ar latvāni invadē-
to teritoriju un izvēlētajām metodēm, ko 
paredzēts izmantot latvāņa ierobežošanai. 
Izvēloties metodi, jāņem vērā gan ar latvā-
ni invadētās audzes, gan apvidus īpašības, 
gan zemes lietošanas veids, gan augsnes 
īpašības, gan arī latvāņa attīstības stadija 
un vides aizsardzības ierobežojumi. Iero-
bežošanas pasākumi jāplāno līdz pilnīgai 
audzes iznīcināšanai. Pēc iznīcināšanas 
teritorija jānovēro vismaz piecus gadus, 
lai nepieļautu audzes atjaunošanos, tādēļ 
jāiekārto un jāpilda veikto latvāņu izpla-
tības ierobežošanas pasākumu uzskaites 
žurnāls, kas jāglabā 20 gadus.

Nepieciešams atgādināt, ka atbildība 
par invazīvo augu sugu izplatības iero-
bežošanas pasākumu neveikšanu ir pa-
redzēta Latvijas Administratīvo pārkā-
pumu kodeksa 51.2 pantā.  Tas nosaka, 
ka par invazīvo augu sugu izplatības ie-
robežošanas pasākumu neveikšanu var 
izteikt brīdinājumu var uzlikt naudas 
sodu fi ziskajām personām līdz trīssimt 
piecdesmit eiro, bet juridiskajām per-
sonām — no divsimt astoņdesmit līdz 
tūkstoš četrsimt auro, bet ja šāds pār-
kāpums izdarīts atkārtoti gada laikā, 
tad var tikt uzliks naudas sods fi ziska-
jām personām no 350 līdz 700 eiro, bet 
juridiskajām personām — no 570 līdz 
2900 eiro.

    

PAR SOSNOVSKA LATVĀŅA
 IZPLATĪBAS IEROBEŽOŠANU
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sludinājumi

SV. DONĀTA ATLAIDU 
DIEVKALPOJUMI

NO 3. LĪDZ 6. JŪLIJAM
3. jūlijs (ceturtdiena)
17:00 – Svētā stunda ( poliski)
18:00 – Sv. Mise (poliski). Euharistiskā procesija
4. jūlijs (piektdiena) 
8:00 – Sv. Mise (krieviski). Euharistiskā procesija. 
Visu svēto litānija (poliski) pie lielā altāra
9:30 – Sv. Mise (poliski)
11:30 – Sv. Mise (latviski)
Vissv. Sakramenta adorācija līdz plkst. 18:00
18:00 – Sv. Mise (latviski)
Dievkalpojums Vissv. Jēzus Sirds godam (latviski)
Euharistiskā procesija
5. jūlijs (sestdiena) 
8:00 – Sv. Mise (krieviski). Euharistiskā procesija.
Visu svēto litānija (latviski) pie lielā altāra
9:30 – Sv. Mise (latviski) sv. Donāta kapelā
11:30 – Sv. Mise (poliski)
Vissv. Sakramenta adorācija līdz plkst. 18:00
18:00 – Sv. Mise (poliski). Euharistiskā procesija 
(baznīcā) ar apstāšanos kapelā, litānija sv. Donāta
 godam
6. jūlijs (svētdiena)
8:00 – Sv. Mise (krieviski). Euharistiskā procesija.
Visu svēto litānija (latviski) pie lielā altāra
9:30 – Sv. Mise (poliski) sv. Donāta kapelā
11:45 – Bīskapa sagaidīšana
12:00 – Sv. Mise (latviski), celebrē V. E. bīskaps 
J. Bulis.
Iestiprināšana. Euharistiskā procesija (ārā) ar apstā-

šanos kapelā, litānija sv. Donāta godam, himna „Te 
Deum”

                                              

Valsts policijas Latgales reģiona pār-
valde brīdina, ka telefonu krāpnieki 
atsāka savas noziedzīgās darbības pret 
gados veciem cilvēkiem! 

Jau agrāk tika rakstīti vairāki brīdi-
nājumi par krāpnieku darbības shēmu. 
Policija vēlreiz atgādina: par upuriem 
parasti tiek izvēlēti gados veci cilvēki, 
pensionāri. Sazvanot upuri pa telefonu 
zvanītājs paziņo, ka radinieks (piem. 
dēls, mazdēls utt.) iekļuva nepatikšanās, 
piemēram, ceļu satiksmes negadījumā, 
un, lai izvairītos no soda, ir nepiecie-
šams samaksāt noteiktu naudas summu 
policijas darbiniekam vai cietušajam. 
Pēc upura piekrišanas pie viņa ierodas 

persona, kas dažreiz prezentē sevi kā 
policijas darbinieku un paņem naudu. 
Jāpiebilst, ka krāpnieks uztur telefonsa-
runu ar upuri tik ilgi, kamēr otra persona 
ierodas pēc nosauktas adreses pēc nau-
das.

Policija brīdina un lūdz visus, it īpaši 
gados vecākus cilvēkus un pensionārus, 
būt uzmanīgiem un neiekrist krāpnieku 
lamatās, saņemot līdzīga rakstura zvanus. 
Lūdzam jaunāko paaudzi brīdināt savus 
vecākus un vecvecākus par iespējamiem 
krāpšanas mēģinājumiem. Gadījumā, ja 
saņemat līdzīga rakstura telefona zvanu, 
lūdzam nekavējoties vērsties policijā pa 
tālr. 65403302 vai 110.

Šobrīd pret aizturētajiem par nar-
kotisko vielu neatļautu iegādāšanos, 
glabāšanu un tirdzniecību ir uzsākts 
kriminālprocess. Par šādu noziegu-
mu var piespriest brīvības atņemša-
nu uz laiku līdz astoņiem gadiem.
Atsavināto narkotiku kopējā vērtība 
melnajā tirgū sasniedz aptuveni 10 000 
eiro. Pārbaudes laikā policijas darbi-
nieki pārmeklēja 1979. gadā dzimuša 
vīrieša dzīvokli un tajā atrada aptuveni 
20 gramus heroīna un aptuveni 0.5 kg 
amfetamīna. Vīrietis ir aizturēts par nar-
kotiku glabāšanu un tirdzniecību lielos 
apmēros. 

Anastasija Laizāne,
VP Latgales reģiona pārvaldes
Kārtības policijas biroja
Prevencijas nodaļas inspektore

POLICIJA BRĪDINA!

Konferenču norises vieta un laiks:
17. jūlijā Latgalē – Dagdas tautas nams, 

Alejas iela 29, Dagda, Dagdas novads;
Konferences darba kārtība:
10.30-11.00  Konferences dalībnie-

ku reģistrācija.
11.00-11.15    Konferences atklāšana. 

Zemkopības ministra Jāņa Dūklava uzru-

na.
11.15-12.45    Tiešie maksājumi un 

jaunā sistēma no 2015. gada.
12.45-13.45    Kafi jas pauze.
13.45-14.45   Lauku attīstības prog-

rammas 2014.-2020. pasākumi un to ie-
viešana.

14.45-16.00    Zemkopības ministra Jāņa 

Dūklava atbildes uz jautājumiem. Diskusija.
 Lauksaimnieki interesējošos jautājumus 
zemkopības ministram ir aicināti uzdot 
www.laukutikls.lv tiešraides laikā no 
plkst. 10.30 līdz 13.00 vai rakstiski kon-
ferences laikā izvietotajā jautājumu kastē, 
vai arī mutiski konferences noslēguma 
sadaļā. 

 Konferencēm tiks nodrošināta translāci-
ja tīmeklī www.laukutikls.lv.

Informāciju sagatavoja:
Dagnija Muceniece,

Preses un sabiedrisko attiecību
nodaļas vadītāja

„ESI INFORMĒTS UN RAŽO LAUKOS”
Zemkopības ministrija sadarbībā ar SIA „Latvijas Lauku konsultāciju 

un izglītības centrs” Valsts Lauku tīkla aktivitāšu ietvaros 2014. gada 
vasarā organizē reģionālās konferences lauksaimniekiem „Esi infor-
mēts un ražo laukos”. Konferencē aicināti piedalīties visi interesenti. 
Dalība konferencē ir bez maksas.

17. jūnijā valdība piešķīra pa-
pildus 5,77 miljonus eiro zemes 
iegādes programmai lauksaim-
nieciskās produkcijas ražošanai. 
Tādējādi šim mērķim paredzētā 
kopsumma sasniegusi jau 30 
miljonus eiro.

„2014. gada pirmajā pusgadā bija vē-
rojama lauksaimnieku intereses par ze-
mes iegādes programmu palielināšanās. 
Programma darbojas veiksmīgi, jo ar tās 
palīdzību lauksaimnieki savā īpašumā 
iegūst zemi, kas jau ir vai turpmāk būs 
iesaistīta lauksaimnieciskās produkci-
jas ražošanā. Šodien papildus piešķirtie 
5,77 miljoni eiro lauksaimniekiem ze-
mes iegādes programmā būs pieejami 
līdz 2020. gada 31. decembrim,” pa-
skaidro zemkopības ministrs Jānis Dūk-
lavs.

Lai uzlabotu kontroles un uzraudzības 
kārtību pār iegādāto zemes platību, ka 
tā tiek izmantota lauksaimniecības pro-
dukcijas ražošanai, grozījumi noteiku-

mos paredz, ka iegādātā zemes platība 
jāpiesaka tiešo maksājumu saņemšanai. 
Ņemot vērā nekopto, aizaugušu un da-
bīgi apmežoto zemes platību raksturo-
jumu, ir nepieciešams zināms laiks to 
rekultivācijai, tādēļ tiek paredzēts nosa-
cījums, ka tās tiek rekultivētas un pie-
teiktas tiešo maksājumu saņemšanai ne 
vēlāk kā divu gadu laikā pēc tās iegādes.

No līdz šim zemes kreditēšanas prog-
rammai kopumā pieejamajiem 24,2 
miljoniem eiro 2014. gada 15. jūnijā 
rezervēti bija 19,3 miljoni eiro. VAS 
„Lauku attīstības fonds” līdz 2014. gada 
15. jūnijam bija pieņēmis lēmumus par 
394 aizdevumu piešķiršanu zemniekiem 
19,3 miljonu eiro vērtībā lauksaimnie-
cībā izmantojamās zemes iegādei lauk-
saimnieciskās produkcijas ražošanai. 
Par apstiprināto aizdevumu summu plā-
nots iegādāties kopumā 10 565 hektārus 
lauksaimniecības zemes. Iegādājamo 
zemes platību vidējā tirgus vērtība ir 
1820 eiro par hektāru. Pārsvarā lauk-

saimnieki vēlas iegādāties savā īpašumā 
līdz šim nomāto zemi.

Līdz šim apstiprināto aizdevumu sum-
mas bija no 2846 eiro līdz 330 000 eiro. 
Aizdevumu termiņi ir robežās no 1,5 
līdz 20 gadiem, vidējais aizdevumu ter-
miņš – 16 gadi. Aizdevumu sadalījums 
pa reģioniem: Zemgale – 122, Kurze-
me – 117, Vidzeme – 72, Latgale – 50 
un Rīgas reģions – 33. Pamatā aizde-
vumiem piesakās nelielas saimniecības 
– atbilstoši mazo un vidējo uzņēmumu 
defi nīcijai – tās ir mikro saimniecības. 
289 saimniecībās (no 339) strādā viens 
līdz trīs darbinieki, kas ir ģimenes lo-
cekļi. Tikai 13 saimniecības ir tādas, 
kurās darbinieku skaits pārsniedz des-
mit cilvēkus un gada apgrozījums ir lie-
lāks par 2 miljoniem eiro, kas atbilstoši 
uzņēmumu defi nīcijai ir uzskatāmi par 
mazo uzņēmumu.

Informāciju sagatavoja
Viktorija Kalniņa,
ZM sabiedrisko attiecību speciāliste

TIKA PIEŠĶIRTS PAPILDUS FINANSĒJUMSKapusvētki prāvesta  Januša Bulaša
 draudžu kapsētās

Priedaines kapos  5. jūlijā plkst.11.00 
Janķišķu kapos               5. jūlijā plkst.14.00
Ragulišķu kapos 5. jūlijā plkst.16.00
Lielašu kapos  6. jūlijā plkst.16.00
Varnaviču kapos 13. jūlijā plkst.12.00
Bakšu kapos  19. jūlijā plkst.12.00
Salienu kapos  19. jūlijā plkst.14.00
Putranišķu kapos 26. jūlijā plkst.12.00
Jaunbornes kapos 27. jūlijā plkst.13.00
Elernes kapos  3. augustā plkst.14.00
Cibuļovkas kapos                     9. augustā plkst.18.00

Kapusvētki Krāslavas Romas katoļu 
draudzes kapsētās

Vecelišķu kapos                            13. jūlijā plkst. 14:00
Pastaru kapos                               13. jūlijā plkst. 15:30
Gribuļu kapos                               20. jūlijā plkst. 14:00
Naudišu kapos                              20. jūlijā plkst. 15:30
Kačānu kapos                               27. jūlijā plkst. 14:00

22.10.2014. - 30.10.2014. - Svētceļo-
jums uz Svēto Zemi. Grupu vadīs prieste-
ri. Pieteikties pa tālr.29524763 (Ināra), 
kā arī internetā: www.shalomisrael.lv .

  Pērk senlaicīgas dzintara krel-
les, apaļas, ovālas formas, un citas 
dzintara rotaslietas, lielus dzintara 
gabalus. T.28282963.

 Pērkam senlietas: svečturus, 
ikonas, krustus, svētbildes, orde-
ņus, medaļas, dunčus, zobenus, 
patvārus, Krievijas cara laika sud-
raba monētas. Т. 26986262.

 Pērkam dārgi  - kara laika fo-
togrāfi jas, munīciju, ķiveres, siks-
nas, uniformu (līdz 1945. g.), dzir-
nakmeņus, alus mucas, viengabala 
riteņus, pulksteņus. Т. 26277955.

 Gāzes balonu maiņa (50 l, 
propāns-butāns), 23 eiro. Atlai-
des invalīdiem un pensionāriem. 
Bezmaksas piegāde. Т.29575471, 
65625222.

Sveicam dzimšanas dienā
 Marinu Lapiņu!
Tūkstoš dzidru saules staru

Lai vēl ilgi dzīvē mirdz!
Prieku, laimi, veselību

Vēlam Tev no visas sirds!
Šī diena lai ir skaistāka par citām!

Šī diena tikai reizi gadā aust.
Lai pietiek spēka katram dzīves 

rītam,
Lai katrs rīts kā skaisti ziedi 

plaukst!
Invalīdu biedrība „Stariņš”

2014.gada Austrumu Latvijas futbola  
2.līgas čempionāta grafiks

Spēles notiks Krāslavā,
 Varavīksnes vidusskolas stadionā

Komandas
 nosaukums

Komandas
 nosaukums

Spēles datums Spēles
 laiks

FK Krāslava Balvu SC 10.augusts 14:00
FK Krāslava FB Gulbene-2 5.jūlijs 14:00
FK Krāslava Kvarcs/Madona 3.augusts 14:00
FK Krāslava Rēzeknes NBJSS 6.septembris 14:00
FK Krāslava Viesites SS 28.septembris 14:00


