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FINANŠU MINISTRS JĀNIS REIRS VIESOJĀS KRĀSLAVĀ
15. jūlijā finanšu ministrs Jānis Reirs pēc
Krāslavas novada vadības uzaicinājuma ieradās
darba vizītē Krāslavā. Ministrs tikās ar domes
vadību un speciālistiem, apsprieda aktuālus uzņēmējdarbības jautājumus un apmeklēja dažus
novada attīstībai svarīgus objektus.
Vizīte sākās ar tikšanos novada domē, no pašvaldības sanāksmē piedalījās domes priekšsēdētājs Gunārs Upenieks, novada domes priekšsēdētāja 1.vietnieks, SIA „Krāslavas slimnīca”
galvenais ārsts Aleksandrs Jevtušoks, novada
domes ekonomiste Inese Vorslova, attīstības
nodaļas vadītāja Ināra Dzalbe, kā arī pašvaldības aģentūras „Krāslavas slimokase” direktore
Valentīna Leikuma.

Ināra Dzalbe informēja par projektiem, kurus pašvaldība
realizē, no tiem būtiskākie ir ceļu un ielu sakārtošanas projekti,
ražošanas zona Indras ielā, kā arī pierobežā plānotais ražošanas
zonas projekts jeb loģistikas centrs, kam ir sava speciﬁka, jo tas
būs saistīts ar robežkontroles punkta (RKP) teritoriju. Pašvaldība piedalās arī visās standarta programmās, pārrobežu programmās, tūrisma attīstības projektos un citos. Diemžēl valdības
nesenais lēmums atbalstīt augstas gatavības projektus var negatīvi ietekmēt Krāslavas novadam svarīgu projektu realizāciju.
Šīs bažas tika izklāstītas ﬁnanšu ministram.
Domes ekonomiste Inese Vorslova informēja par novada budžetu, kas ir diezgan ražens, salīdzinot ar iepriekšējiem gadiem,
un tas ir saistīts ar Eiropas fondu līdzekļiem.
Pašvaldības aģentūras direktore Valentīna Leikuma pastāstīja
PA „Krāslavas slimokase” vēsturi, pašreizējo darbību un iedzīvotāju ieguvumiem. Pēc pārvarētajām grūtībām gada sākumā,
kad tika pieliktas milzīgas pūles, lai saglabātu šo iedzīvotāju iecienīto un pieprasīto pakalpojumu, pašvaldības vadību uztrauc
PA „Krāslavas slimokase” nākotne novadu reformas kontekstā.
Pēc tikšanās domē ministrs apmeklēja robežšķērsošanas punktu Pāternieki, kur iepazinās ar pašvaldības iecerētajiem projektiem par loģistikas centra izveidi un autostāvvietas ierīkošanu.

No Pāterniekiem ministrs devās
uz pierobežas zemnieku saimniecību „VAICUĻEVAS”. Jaunais
lauksaimnieks Dmitrijs Zalbovičs
kodolīgi raksturoja vienu no novadā
lielākajām saimniecībām, pastāstīja
par ieguldītajām privātajām investīcijām un jaunbūvējamiem objektiem,
darbaspēka piesaisti un sadarbību ar
pašvaldību, lai piepildītu sapni par
asfaltētu ceļu uz saimniecību. Pašvaldība jau ir pārņēmusi šo ceļu savā
pārziņā no valsts ceļiem, lai varētu
pretendēt uz ES ﬁnansējumu ceļa
remontam, bet iecerētais projekts šobrīd ir apdraudēts, jo prioritāte tagad
tiek dota gataviem projektiem, ko tūlīt pat var realizēt. Dmitrijs Zalbovičs
akcentēja, ka viņa saimniecībai vislielākā problēma ir vājais grants ceļa segums. Pavasara šķīdonī
zīme „Masas ierobežojums” aizliedz braukt transportlīdzekļiem
(transportlīdzekļu sastāviem), kuru kopējā faktiskā masa pārsniedz zīmē norādīto un tas nozīmē, ka no saimniecības nevar
izvest ražu laikā, kad ir izdevīgākās iepirkuma cenas. Šajā laikā
uzņēmumi nevar piegādāt zemnieku saimniecībai nopirktās iekārtas un būvmateriālus.
Atgriežoties pilsētā, ministrs apmeklēja šūšanas cehu „IV
Plus”. Viņš tikās ar uzņēmuma vadītāju Irēnu Voicehoviču,
apskatīja ražotni, pārrunāja Covid-19 pandēmijas ietekmi uz
uzņēmējdarbību un citas problēmas, ar ko saskaras darbinieki
un uzņēmēja. Sarunā tika aktualizēta arī nodarbinātības tēma,
proti, uzņēmējiem ir grūtības atrast darbaspēku.
Vizītes noslēgumā ministrs Krāslavā apskatīja ražošanas
zonu Indras ielā, kur dažādus vārdus pārmija ar uzņēmējiem,
kuri gatavi šeit ierīkot savas ražotnes un nodrošināt darbavietas.
Preses konference, kurā ministrs atbildēja uz žurnālistu jautājumiem, tika sarīkota turpat ražošanas zonā.

Par projektiem kopumā

Ministrs žurnālistiem uzsvēra, ka valstī ir nepieciešams aktivizēt investīciju projektus, lai, no vienas puses, sildītu ekonomiku krīzes laikā, no otras puses, lai domātu par to, kā atjaunot
ekonomiku un radīt jaunas darba vietas ar pievienoto vērtību.
Viņš pozitīvi izteicās gan par loģistikas centra ideju, gan atzina,
ka nepieciešams uzbūvēt normālu ceļu uz lauku saimniecību
„VAICUĻEVAS”, gan augstu novērtēja degradētajā teritorijā
paveikto, kur būs jaunas darbavietas, labi apstākļi strādājošiem.
Ministru priecēja arī fakts, ka visi trīs objekti ir izīrēti.
Par ceļu uz lauku saimniecību „VAICUĻEVAS”
Jānis Reirs atbildēja, ka tiek palielinātās iespējas pašvaldībām
aizņemties un ﬁnansēt visu infrastruktūras būvniecību. Pašreiz
valdībā tiek izskatīts jautājums, lai šīs iespējas aizņemties attie-

cinātu uz pievadceļiem un infrastruktūru, kas nodrošinātu uzņēmējiem labāku pievienoto vērtību. Ministrs atzina, ka lauksaimniekam visas ražas izvešana tieši pavasarī, kad ir vislabākā
cena, ir apdraudēta.

Valsts un pašvaldības sadarbība

Runājot par autotransporta rindām pierobežā, ministrs uzsvēra, ka valsts iegulda caur Eiropas fondiem tieši muitas zonas
projektā, lai uzlabotu preču apgrozījumu ar Baltkrieviju, lai
būtu lielākas iespējas gan vienas, gan otras puses uzņēmējiem
piedalīties ražošanas un pārstrādes procesos, nekārtojot daudzas
formalitātes un vienkāršojot procedūras. Izdevīgums būšot gan
Latvijas valstij, gan pašvaldībai, gan Baltkrievijas uzņēmējiem.

Par PA „Krāslavas slimokase”

Pēc ministra domām, tajā ir daudz pozitīvu lietu. Viņš gan
piebilda, ka nav vēl runājis ar Finanšu un kapitāla tirgus komisiju, bet personīgi neredz problēmas aģentūrai turpināt strādāt, jo
ir bijuši atzinumi no citām valsts institūcijām, turklāt šajā modelī pašvaldība nedarbojas kā apdrošinātājs, bet kā koordinators
un nodrošina klientu apjomu apdrošināšanas kompānijai.

Par bezdarbniekiem un darbu

Jānis Reirs atzīmēja, ka bezdarbs pieaug, bet no otras puses
– lauksaimniecībā un ražošanā trūkst darbaspēka. Viņaprāt, ir
jāizvērtē viss, kas saistīts ar pabalstiem un pārkvaliﬁkāciju, jo
nevar būt tāda situācija, ka cilvēks ir bezdarbā un neko nedara.
Ir jāapgūst jauna specialitāte, vai jāmeklē darbs. Ja tas nenotiek, tad cilvēks nav bezdarbnieks, tad viņam praktiski nevajag
darbu, jo bezdarbnieks ir tas, kurš aktīvi meklē darba iespējas.
Latvijā tika ieviesta kārtība, ja bezdarbnieks atsaka trešo darba
piedāvājumu, bezdarbnieka statuss tiek pārtraukts. Ministrs arī
solīja pārbaudīt, vai šī kārtība darbojas. Jo investīciju apjoms
gan celtniecībā, gan lauksaimniecībā, gan citās jomās ir tiks
liels, ka darbaspēka trūkuma dēļ tās nevarēs apgūt.
Juris Roga, autora foto
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aktuālā informācija
SOSNOVSKA
LATVĀŅA
IZPLATĪBAS
IEROBEŽOŠANA
Valsts augu aizsardzības
dienesta Latgales reģionālā
nodaļa informē pašvaldību,
ka sakarā ar sūdzību par
invazīvo augu sugas - Sosnovska latvāņa - izplatības
ierobežošanas pasākumu
neveikšanu, pamatojoties
uz Augu aizsardzības likumu, dienests šogad veiks
invazīvo augu sugas - Sosnovska latvāņa - izplatības
valsts uzraudzību un kontroli Krāslavas novadā.

Ik gadu pašvaldība atgādina iedzīvotājiem par obligāti veicamajiem pasākumiem latvāņa izplatības ierobežošanai.
Augu aizsardzības likuma 181.
panta trešā daļa:
(3) Latvijā aizliegts audzēt invazīvo augu sugu sarakstā iekļautās
augu sugas. Zemes īpašnieka vai
valdītāja pienākums ir šīs invazīvās augu sugas iznīcināt, ja tās
izplatījušās zemē, kas atrodas viņa
īpašumā vai valdījumā.
Ministru kabineta 2008. gada
14. jūlija noteikumu Nr. 559 „Invazīvo augu sugas - Sosnovska
latvāņa izplatības ierobežošanas noteikumi” 22., 23.1. un 26.
punkts:
22. Latvāņa izplatības ierobežošanas pasākumus plāno un veic
līdz pilnīgai audzes iznīcināšanai.
23.1. Persona nepieļauj latvāņa
sēklu izplatīšanos, attīstītās ziedkopas ar sēklām novāc, neļaujot
tām izbirt, un sadedzina.
26. Ja ar latvāni invadētajā teritorijā personai piederošajā zemes vienībā ir konstatēts latvāņa augs ar izveidojušos ziedkopu, tiek uzskatīts,
ka latvāņa izplatības ierobežošanas
pasākumi nav veikti.

No 1. augusta
palielināts
kultūras
pasākumu
apmeklētāju
skaits
No 1. augusta palielināts apmeklētāju skaits, kas vienlaikus
var piedalīties kultūras pasākumos
- laika posmā no 1. līdz 31. augustam telpās ar kopējo platību līdz
1000 m2 pasākuma apmeklētāju
skaits nedrīkstēs pārsniegt 250
personas; telpās, kuru platība ir
lielāka par 1000 m2, tāpat kā līdz
šim, drīkstēs pulcēties līdz 500
cilvēku. Savukārt ārpus telpām
notiekošos pasākumus vienlaikus
drīkst apmeklēt līdz 3000 personu līdzšinējo 1000 vietā, protams,
ievērojot savstarpēju 2 metru distanci.
Kā obligāts nosacījums gan kultūras pasākumu norisē, gan kultūras iestāžu un izstāžu zāļu darbībā

ATGĀDINĀJUMS - NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA
NODOKĻA KĀRTĒJAIS MAKSĀJUMS

Atgādinām, ka 2020. gada III
ceturkšņa nekustamā īpašuma
nodokļa samaksas termiņš ir 17.
augusts. Saskaņā ar likumu „Par
nekustamā īpašuma nodokli” nekustamā īpašuma nodokļa maksājumi veicami vienu reizi ceturksnī
ne vēlāk kā 31. martā, 15. maijā, 15.
augustā un 15. novembrī – vienas
ceturtdaļas apmērā no nodokļa gada
summas vai arī reizi gadā – avansa
veidā.
Nomaksāt nodokli iespējams
Krāslavas novada domē (18. kabinets), Krāslavas novada pagastu
pārvaldēs, bankā, internetbankā,
portālos
www.epakalpojumi.lv,
www.latvija.lv. Veicot maksājumus
caur internetbanku, maksājuma

mērķī lūgums precīzi norādīt nekustamā īpašuma nodokļa maksāšanas paziņojuma numuru vai nodokļa maksātāja personīgo kontu
numurus, īpašumu adreses, vai kadastra numurus, par kuriem veikts
maksājums.
Aicinām nodokli samaksāt laicīgi, jo saskaņā ar likumu par laikā
neveiktu maksājumu tiek aprēķināta nokavējuma nauda 0,05% apmērā no nesamaksātās summas.
Aicinām nodokļu maksātājus
aktīvāk izmantot iespēju saņemt
maksāšanas paziņojumu e-pastā!
Elektroniskajam maksāšanas paziņojumam iespējams pieteikties portālā www.epakalpojumi.lv.
E-pasta adresi var piereģistrēt

LTRK AICINA UZŅĒMĒJUS DALĪBAI
JAUNĀ FORMĀTA IESPĒJU FESTIVĀLĀ
„UZŅĒMĒJU DIENAS LATGALĒ 2020”

Latvijas lielākā uzņēmēju biedrība Latvijas Tirdzniecības un
rūpniecības kamera (LTRK), sadarbojoties ar Rēzeknes pilsētas
domi un Latgales plānošanas reģionu, aicina uzņēmējus pieteikties dalībai Iespēju festivālam
„Uzņēmēju dienas Latgalē 2020”,
kas kombinētā klātienes – virtuālā
formātā norisināsies 25.-26. septembrī jaunuzceltajā Olimpiskajā
centrā „Rēzekne”.
Izstādē kā dalībniekus vienkopus plānots pulcēt uzņēmējus un
izglītības iestādes no Latgales un
visas Latvijas, lai apmeklētājiem
interaktīvā veidā būtu iespēja uzzināt par reģiona uzņēmumiem, to
vakancēm, pieprasītajām profesijām un apguves iespējām.
Šogad, pielāgojoties apstākļiem, pasākuma formāts ir kombinēts, dodot iespēju izstādes dalībniekiem izvēlēties dalību ņemt
klātienes vai neklātienes formātā
ar virtuāliem stendiem, tādējādi
piedāvājot apmeklētājiem savas
preces un pakalpojumus arī virtuālajā vidē. Šāda veida attālinātai
dalībai aicināsim arī starptautiskās tīklošanās interesentus.
Izmantojot digitālā formāta
priekšrocības, pasākuma abu dienu garumā izstādes dalībniekiem
būs iespēja veidot vebinārus, pre-

zentējot savu uzņēmumu piedāvātos produktus un pakalpojumus.
Vebināri būs pieejami tiešraidē
pasākuma tīmekļvietnē, dalībniekiem un apmeklētājiem piedāvājot
inovatīvu un ērtu formātu savstarpējai interaktīvai komunikācijai.
„Uzņēmēju dienas Latgalē”
sevi ir pierādījis kā populārs un
nozīmīgs pasākums, kas vietējiem
uzņēmējiem sniedz iedvesmu un
iespēju paplašināt kontaktu un
klientu loku. Šis gads uzņēmējdarbības jomai ir bijis smags, līdz
ar to festivāla platforma ir lieliska iespēja, kur uzrunāt auditoriju.
Esam priecīgi uzņemt Latgales
uzņēmējus tikko uzceltajā Olimpiskajā centrā „Rēzekne””, komentē Rēzeknes pilsētas domes
priekšsēdētājs Aleksandrs Bartaševičs.
„Uzņēmēju dienas Latgalē
2020” pirmā diena būs veltīta
uzņēmumu savstarpējās sadarbības veicināšanai. Pasākuma laikā
plānots rīkot dažādas aktivitātes,
tostarp biznesa forumu ar paneļdiskusijām, kur piedalīsies kā
uzņēmēji, tā arī pašvaldību pārstāvji. Forumu un visu pārējo festivāla programmu varēs vērot arī
tiešraidē , kura būs pieejama gan
„Uzņēmēju dienas” mājas lapā,
gan sociālajos tīklos.

arī turpmāk noteikta 2 metru distances ievērošana starp personām
jeb 4 m² platības uz vienu personu nodrošināšana (nepārsniedzot
50% no telpas ietilpības), kā arī
dezinfekcijas līdzekļu pieejamība
roku un virsmu higiēnas nodrošināšanai pasākuma norises vietās
un kultūras iestādēs. Ieteicama
biļešu iegāde tiešsaistē, izmantojot internetu, ja šāda iespēja tiek
nodrošināta.
No 1. augusta muzejos, bibliotēkās, kultūras centros, izstāžu
zālēs, brīvdabas estrādēs, teātru
ēkās, koncertzālēs, kinoteātros un
šo kultūrvietu ārtelpā notiekošo
pasākumu apmeklētāji, tikai atrodoties ﬁksētās, personalizētās sēdvietās, varēs sēdēt kopā pa divi, ja
personas nav vienas mājsaimnie-

cības pārstāvji; vienas mājsaimniecības locekļi varēs sēdēt ne
vairāk kā četru personu grupā.
Starp katrām divām aizpildītajām sēdvietu grupām pasākuma
rīkotājam būs jānodrošina 1 metra
distances ievērošana vai aizsargbarjeras uzstādīšana. Pametot
savu sēdvietu, pasākumu apmeklētājiem būs jāturpina ievērot savstarpēju 2 metru distanci.
Kultūras pasākumus joprojām
atļauts organizēt laikā no plkst.
06.00 līdz 24.00, izņemot brīvdabas kino demonstrācijas pasākumus, kuri var ilgt līdz plkst. 02.00.
Lita Kokale,
Kultūras ministrijas
Sabiedrisko attiecību
nodaļas vadītāja

personīgi, ierodoties Krāslavas novada domē, Rīgas ielā 51, Krāslavā,
18. kabinetā, pagastu pārvaldēs vai
atsūtot iesniegumu (elektroniski
parakstītu) uz domes e-pasta adresi
dome@kraslava.lv.
Iesnieguma forma pieejama
Krāslavas novada pašvaldības tīmekļvietnē www.kraslava.lv
Atgādinām, ka saskaņā ar likumu nodokļa maksātāju pienākums
ir pašiem savlaicīgi interesēties par
NĪN nodokļa apmēru un to, vai nodoklis ir nomaksāts pilnā apmērā.
Jautājumus par NĪN nomaksu var
precizēt, sazinoties ar nekustamā
īpašuma nodokļa administratoriem
pa tālruni 65681766.

Pasākuma otrās dienas programma būs vairāk izklaidējoša,
piedāvājot virtuāli iepazīt Latgales tūrisma un atpūtas iespējas,
piedalīties reģiona kulinārā mantojuma meistarklasēs. Būs arī intervijas ar pasākuma dalībniekiem
un apmeklētājiem. Plānotas ir arī
dažādas loterijas ar vērtīgām balvām un pārsteigumiem.
Papildu informācija par dalības noteikumiem un izmaksām ir
pieejama tīmekļvietnē www.uznemejudienas.lv. Reģistrējot dalību
pasākumam līdz 2020. gada 31.
jūlijam, ir iespējams saņemt īpašo
piedāvājumu klātienes ekspozīcijas dalības maksai.
Aicinām uzņēmējus laikus pieteikties dalībai pasākumā, jo tā daļēji virtuālais formāts dod iespēju
aktīvi iesaistīties un reklamēt savu
uzņēmumu jau pirms pasākuma
norises.
„Uzņēmēju dienas Latgalē
2020” būs jau sestais šāds ikgadējs pasākums Latgales reģionā.
Pagājušajā gadā „Uzņēmēju dienas Latgalē” notika Daugavpils
Olimpiskajā centrā, pulcējot 180
dažādu nozaru dalībniekus. Pasākumu apmeklēja vairāki tūkstoši
apmeklētāju.
Inese Raiba,
Mārketinga un sabiedrisko
attiecību daļas vadītāja,
Latvijas Tirdzniecības un
rūpniecības kamera

DONORU DIENA

Krāslavas novada iedzīvotāji
ir ļoti gaidīti Valsts asinsdonoru
centra (VADC) izbraukumā, kas
notiks šī gada 12. augustā Sociālā
dienesta telpās, Grāfu Plāteru ielā
6, no plkst. 9.00 līdz 12.00. Iesaistoties asinsdonoru kustībā, ikvienam ir iespēja palīdzēt nelaimē
nonākušajiem, kam nepieciešamas asinis.
Ziedojot asinis, nepieciešama
pase, eID karte vai jebkurš cits
personas apliecinošs dokuments,
pēc kura var identiﬁcēt donoru
un kurš satur šādu informāciju
- vārds, uzvārds, personas kods,
foto. Viena ziedotā asins deva var
palīdzēt pat trīs cilvēkiem. Vasaras periodā donoru atbalsts ir īpaši
nepieciešams.

Par valsts nozīmes
pasākumu
starptautiskas
nozīmes svētvietā
Aglonā

Sagatavojoties
Vissvētākās
Jaunavas Marijas debesīs uzņemšanas svētkiem, 2020. gada 17.
jūlijā Aglonā norisinājās Aglonas rīcības komitejas izbraukuma
sēde, kurā piedalījās Ekonomikas
ministrijas, Tieslietu ministrijas,
Veselības ministrijas, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības
ministrijas, Aglonas novada pašvaldības, Latgales plānošanas reģiona, Neatliekamās medicīniskās
palīdzības dienesta, Slimību proﬁlakses un kontroles centra, Valsts
policijas, Valsts ugunsdzēsības un
glābšanas dienesta, VAS „Latvijas
Valsts ceļi”, Veselības inspekcijas,
Zemessardzes, kā arī Romas Katoļu Baznīcas Latvijā pārstāvji.
Lai šogad piedalītos svētku
dievkalpojumos 14. augustā plkst.
19.00 un 15. augustā dievkalpojumā plkst. 12.00, tika pieņemts
lēmums, ka uz tiem ir obligāta iepriekšēja pieteikšanās savā katoļu
draudzē, tādējādi nodrošinot dalību dievkalpojumā ne vairāk kā 3
000 cilvēkiem katrā, ieskaitot garīgo un kalpojošo personālu un atbildīgos dienestus. Attiecībā uz citiem dievkalpojumiem iepriekšēja
pieteikšanās nav nepieciešama,
tomēr jānorāda, ka tajos atļautais
cilvēku skaits būs ne vairāk kā 400
cilvēki (izņemot 15. augusta dievkalpojumu plkst. 7.00, kurā atļautais cilvēku skaits būs ne vairāk kā
500 cilvēki).
Informējam, ka, sasniedzot
atļauto apmeklētāju skaitu, citi
apmeklētāji netiks ielaisti. Apmeklētāju uzturēšanās Sakrālajā
laukumā tiks nodrošināta sadalītos
sektoros, lai nodrošinātu distanci
starp cilvēkiem.
Cilvēku plūsmas regulāciju gan
pirms dievkalpojumiem, gan to
laikā un pēc dievkalpojumiem, kā
arī sabiedriskās drošības un epidemioloģisko prasību ievērošanu un
kontroli, sevišķi pastiprināti nodrošinās Zemessardzes un Valsts
policijas pārstāvji.
Informējam, ka iepriekšēja
naktsmītņu pieteikšana ir obligāta,
ņemot vērā, ka šogad, lai ievērotu
epidemioloģiskos drošības pasākumus, naktsmītnes tiks nodrošinātas ne vairāk kā 500 ticīgajiem.
Ņemot vērā minēto, ticīgos, kas
Aglonā vēlēsies palikt pa nakti,
aicinām sazināties ar Aglonas Bazilikas draudzi par iespējām palikt
Baznīcas telpās.
Vēršam uzmanību, ka šogad
Aglonas bazilikas teritorijā netiks
veikta tirdzniecība un netiks piedāvāti ēdināšanas pakalpojumi, kā
tas noticis iepriekš. Svētavots būs
norobežots un atradīsies ārpus
svētkus norises teritorijas.
Precīzāka informācija par dievkalpojumiem un pieteikšanās
iespējām sekos drīzumā. Atgādinām, ka, mainoties epidemioloģiskajai situācijai, var tikt pieņemti
citi lēmumi.
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Krāslavas novada pašvaldības saistošie noteikumi Nr. 2020/4
„PAR KRĀSLAVAS NOVADA TERITORIJAS KOPŠANU UN BŪVJU UZTURĒŠANU”
I. Vispārīgie jautājumi
1. Saistošie noteikumi (turpmāk – noteikumi) nosaka kārtību, kādā kopjama Krāslavas
novada administratīvā teritorija un uzturamas tajā esošās būves, nodrošinot sanitāro
tīrību, teritorijas sakoptību un aizsardzību.
2. Noteikumos lietotie termini:
2.1. apstādījumi – iekoptas un mākslīgi
apaudzētas dabas teritorijas (piemēram, parki, dārzi, skvēri, alejas, koku rindas, ielu un
ceļu stādījumi);
2.2. pagalms – ārtelpa dzīvojamā apbūvē,
kuru iezīmē brīvstāvošu vai savienotu namu
izvietojums un kas paredzēta šo namu iedzīvotāju rekreācijas un saimniecisko funkciju
nodrošināšanai. Rekreācijas funkciju nodrošināšanai paredzētas iedzīvotāju pasīvās un
aktīvās atpūtas vietas (arī soliņi un bērnu
rotaļlaukumi), kā arī dzīvnieku pastaigu laukumi. Saimniecisko funkciju nodrošināšanai
paredzēti piebraucamie ceļi ar autostāvvietām, atkritumu konteineru novietnes, nojumes veļas žāvēšanai;
2.3.zāliens – ar zālaugiem apaugusi teritorija neatkarīgi no īpašumpiederības; 2.4.zaļā
zona - sabiedrības ērtību un veselības labā ar
stādījumiem vai zālāju apaudzētas un koptas
teritorijas;
2.5. brauktuve – ceļa (ielas) daļa, kas paredzēta transportlīdzekļu braukšanai;
2.6.piebrauktuve – attiecīgi aprīkots ceļa
(ielas) elements, kas paredzēts transportlīdzekļu piekļūšanai no ceļa (ielas) braucamās
daļas līdz ceļam (ielai) piegulošajai teritorijai un īpašumam;
2.7. Īpašumam piegulošā publiskā lietošanā esošā teritorija – publiskā lietošanā
esoša teritorija, t.sk. gājēju ietves (izņemot
sabiedriskā transporta pieturvietas, grāvjus,
caurtekas vai zālājus līdz brauktuves malai),
kas robežojas ar nekustamo īpašumu, līdz
ietves tuvākajai malai (uz ceļiem, kur ir īpaši atzīmēta gājēju zona) vai līdz brauktuves
tuvākajai malai (uz ceļiem, kur nav īpaši atzīmēta gājēju zona), bet ne tālāk kā 5 m no
zemesgabala robežas).
II. Īpašuma un tam piegulošo publiskā lietošanā esošo teritoriju uzturēšana
un kopšana
3. Nekustamā īpašuma un tam piegulošās
publiskā lietošanā esošās teritorijas – gājēju
ietvju, izņemot sabiedriskā transporta pieturvietas, grāvju, caurteku vai zālienu līdz
brauktuves malai (turpmāk – piegulošā teritorija) – uzturēšanu un kopšanu nodrošina:
3.1. nekustamā īpašuma īpašnieks vai faktiskais valdītājs;
3.2. zemes īpašnieks vai valdītājs, ja nekustamais īpašums sastāv no zemesgabala
un būves, kas pieder dažādām personām, un
ja saskaņā ar zemes nomas līgumu nav noteikta cita kārtība;
3.3. daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas pārvaldnieks vai dzīvokļu īpašnieki (gadījumā,
ja dzīvokļu īpašnieku kopība ir pieņēmusi
lēmumu par dzīvojamai mājai funkcionāli
nepieciešamā zemesgabala kopšanas nodrošināšanu bez pārvaldnieka starpniecības,
lēmumā nosakot darbu kārtību un dzīvokļu
īpašnieku atbildību), ja nekustamā īpašuma
sastāvā ir daudzdzīvokļu māja.
4. Šo noteikumu 3. punktā minētās personas nodrošina:
4.1. Zāliena nopļaušanu nekustamajos īpašumos un to piegulošajās teritorijās.
4.1.1. pilsētas teritorijā regulāra zāliena
nopļaušana nozīmē zāles pļaušanu, nepieļaujot, ka pie ielām piegulošajās teritorijās
zāles vidējais garums pārsniedz 10 centimetrus, pārējo kopjamo zemesgabalu teritorijās
zāles vidējais garums nedrīkst pārsniegt 20
centimetrus;
4.1.2. ciemu teritorijās zālienu pļaušana
nozīmē zāles pļaušanu un savākšanu ne retāk kā divas reizes gadā, pirmā reize veicama līdz 22. jūnijam, otrā reize veicama līdz

30. jūlijam, taču nepieciešamības gadījumā
arī biežāk, lai nepieļautu, ka zāles garums
pārsniedz 20 centimetrus;
4.1.3. citās pagastu teritorijās zāles pļaušana un savākšana veicama vismaz vienu reizi
gadā, ne vēlāk kā līdz 30. jūlijam.
4.2. Nokritušo lapu, nokaltušo augu un
zaru savākšanu pēc nepieciešamības.
4.3. Rudenī, ne vēlāk kā nedēļas laikā pēc
lapu nokrišanas, pilnīgu lapu savākšanu un
izvešanu. Sagrābtās un savāktās lapas no nekustamajiem īpašumiem ir jākompostē vai
jāizved uz izgāztuvi vai atkritumu poligonu,
aizliegts tās izmest ārpus teritorijas vai izvietot īpašumam piegulošās publiskā lietošanā
esošās teritorijās.
4.4. No īpašumam piegulošās publiskā
lietošanā esošās teritorijām sagrābto un kaudzēs salikto lapu izvešanu nodrošina pašvaldība. Lapu kaudzēs nedrīkst mest cita veida
atkritumus, un tās jāizvieto īpašumam piegulošās publiskā lietošanā esošās teritorijas
zaļajā zonā.
4.5. Koku un krūmu zaru apzāģēšanu, ja
tie traucē gājēju pārvietošanos pa ietvēm
(apzāģējot traucējošos zarus līdz 2 m augstumam) un, ja tie traucē autotransporta pārvietošanos pa brauktuvēm (apzāģējot traucējošos zarus līdz 4,5 m augstumam).
4.6. Pēc šo noteikumu 4.5.punktā minēto
darbu pabeigšanas, ne vēlāk kā 3 (trīs) dienu
laikā, īpašumam piegulošās publiskās lietošanā esošās teritorijas sakopšanu (jāaizvāc
zari, jāuzber auglīga augsne un jāiesēj zāle
vai jāatjauno stādījumi).
4.7. Nekustamā īpašuma, tam piegulošās
teritorijas un nekustamajā īpašumā esošu
piebrauktuvju sakopšanu. Teritorijas sakopšana nozīmē tīrības uzturēšanu, nepieļaujot
būvgružu, zaru, lapu vai atkritumu uzkrāšanos.
4.8. Krautnes, bērtnes, glabātuves, kas degradē vidi un bojā pilsētvides/ciema ainavu,
neveidošanos pieguļošajā teritorijā. Atvestais materiāls nekavējoties pārkraujams sava
īpašuma teritorijā.
4.9. Ziemas sezonā pagalma iekšējo ceļu,
ietvju un gājēju celiņu attīrīšanu no sniega
un ledus, un to kaisīšanu ar pretslīdes materiāliem.
4.9.1. Attīrīšana no sniega nozīmē sniega
un ledus kārtas notīrīšanu līdz cietajam segumam pēc nepieciešamības (katru dienu
līdz pulksten 7.30, bet, ja tas ir nepieciešams
– periodiski visas dienas garumā. Aizliegts
mest sniegu uz ielas brauktuvēm un kraut
sniegu sabiedriskā transporta un taksometru
pieturvietu zonās, kā arī bez saskaņošanas
mest sniegu cita īpašuma teritorijā).
4.9.2. Kaisīšana ar pretslīdes materiālu
nozīmē ielu, gājēju celiņus, ietves un automašīnu stāvvietas regulāru kaisīšanu ar granīta šķembām (frakcija 2–5 mm), smiltīm
vai smilts – sāls maisījumu. Aizliegts kaisīt
ar izdedžiem, pelniem, melnzemi un citiem
nepiemērotiem materiāliem.
4.10. Sniega un ledus (arī lāsteku) notīrīšanu no jumta, karnīzēm, balkoniem, lodžijām un dzegām, ūdens noteku caurulēm, kur
tas apdraud garāmgājēju dzīvību un veselību, norobežojot bīstamo vietu un notīrot vai
veicot citus atbilstošus drošības pasākumus,
kā arī ietves sakopšanu.
4.11. Ielu/ceļu komunikāciju un ielai/ceļam piekrītošo būvju un apstādījumu saudzēšanu, sniega un ledus tīrīšanas laikā.
4.12. Ziemā izkaisīto smilšu savākšanu un
izvešanu no brauktuvēm un gājēju celiņiem
pēc sniega nokušanas līdz 1. maijam.
III. Prasības būvju uzturēšanai
5. Namīpašumu, zemesgabalu u.c. teritoriju īpašniekiem, valdītājiem, pārvaldītājiempilnvarniekiem, lietotājiem, nomniekiem
un dzīvokļu īpašnieku sabiedrībām savos
objektos un tiem piegulošajās teritorijās jānodrošina:

5.1. namīpašumu fasāžu (tajā skaitā logu,
durvju, balkonu, izkārtņu, tekņu un notekcauruļu) žogu, vārtu, vārtiņu kārtīgs izskats
un tīrība, to savlaicīga krāsošana, nepieļaujot, ka krāsojumā ir bojājumi, plaisas, izdrupumi vai apdares materiāla atslāņojumi; žogi
un vārti ir laikus jāremontē, bet stipri bojātie
jāatjauno vai jānojauc;
5.2. ēku un būvju fasāžu un nesošo konstrukciju noturība un stabilitāte;
5.3. pašsējas koku un krūmu likvidācija uz
ēku (būvju) jumtiem, balkoniem un pie ēkas
(būvju) pamatiem, tekņu tīrīšana no apauguma, u.c.
6. Par ēkām (būvēm), kuras uz nenoteiktu laiku ir neapdzīvotas vai kurās nenotiek
saimnieciska darbība, ir atbildīgi to īpašnieki (valdītāji, lietotāji, apsaimniekotāji).
Ēkas ir jānoslēdz (ieejas un pagrabu durvis
aizslēgtas, logi aizvērti vai aiznagloti), lai
novērstu nepiederošu personu uzturēšanos
un iekļūšanu tajās. Minētajās ēkās (būvēs)
jāievēro sanitārās normas un ugunsdrošības
prasības noteikumi, nav pieļaujama atkritumu uzkrāšana. Šīs ēkas (būves) nedrīkst
būt par traucēkli un apdraudēt blakus esošo
ēku un zemes īpašnieku, kā arī iedzīvotājus.
Neapdzīvotās un saimnieciskai darbībai neizmantotās ēkas (būves) teritorijas jāiežogo,
lai novērstu nepiederošu personu iekļūšanu
un uzturēšanos tajās.
7. Darbības, kas skar ēkas (būves) fasāžu
un citu ārējo konstrukciju atjaunošanu, kā arī
žogu ierīkošanu (atjaunošanu), veic saskaņā
ar Krāslavas novada teritorijas izmantošanas
un apbūves noteikumiem, iepriekš saskaņojot ar Krāslavas novada Būvvaldi. Pilsētbūvniecības pieminekļa robežās „Krāslavas
pilsētas vēsturiskais centrs” minētie darbi
saskaņojami ar Krāslavas novada Būvvaldi
un Nacionālās kultūras mantojuma pārvaldi.
IV. Atvieglojumi
8. Mazstāvu dzīvojamo māju īpašnieki,
kuriem ir veselības problēmas un kuru ienākumi nepārsniedz spēkā esošo Ministru
kabineta noteiktās minimālās algas apmēru
mēnesī uz vienu personu, ir tiesīgi saņemt no
pašvaldības palīdzību īpašumam piegulošās
publiskā lietošanā esošās teritorijas uzkopšanā, ja šīs personas ir vientuļi pensionāri, kas
ir personas ar 1. vai 2.grupas invaliditāti un
kuriem nav kopīgas deklarētās dzīvesvietas
ar citām pilngadīgām personām.
9. Lai saņemtu atvieglojumu, persona
iesniedz pašvaldībā iesniegumu un dokumentus, kas apliecina apstākļus, kas ir par
pamatu atvieglojuma piešķiršanai. Lēmumu
par atvieglojuma piešķiršanu vai atteikumu
piešķirt atvieglojumu pieņem Krāslavas novada domes izpilddirektors. Ja atvieglojuma
saņēmējam ir zuduši apstākļi, kas ir par pamatu atvieglojuma saņemšanai, tam ir pienākums 3 (trīs) darba dienu laikā par to paziņot
pašvaldībai.
10. Lēmums par pašvaldības palīdzības
īpašumam piegulošās publiskā lietošanā
esošās teritorijas uzkopšanas sniegšanu tiek
pieņemts 10 (desmit) darba dienu laikā no
iesnieguma saņemšanas brīža uz laiku, kas
nepārsniedz 12 (divpadsmit) mēnešus.
11. Noteikumu 8.punktā minēto palīdzību īpašumam piegulošās publiskā lietošanā esošās teritorijas uzkopšanā nodrošina
Krāslavas novada pašvaldības aģentūra
„Labiekārtošana K”.
V. Saistošo noteikumu izpildes kontrole
un administratīvā atbildība par saistošo noteikumu neievērošanu
12. Administratīvā pārkāpuma procesu
par saistošajos noteikumos noteikto prasību
neievērošanu līdz administratīvā pārkāpuma lietas izskatīšanai veic Krāslavas novada pašvaldības policijas amatpersonas un
Krāslavas novada Būvvaldes amatpersonas.
13. Administratīvā pārkāpuma lietu izskata Krāslavas novada domes Administratīvā

Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām”
43. panta pirmās daļas 5., 6.punktu
komisija.
14. Par šo noteikumu paredzēto normu
neievērošanu ﬁziskajām personām piemēro
brīdinājumu vai naudas sodu no 4 (četrām)
līdz 70 (septiņdesmit) naudas soda vienībām, bet juridiskajām personām piemēro
brīdinājumu vai naudas sodu no 10 (desmit)
līdz 280 (divi simti astoņdesmit) naudas
soda vienībām.
VI. Noslēguma jautājums
15. Ar šo noteikumu spēkā stāšanos dienu
zaudē spēku 2008. gada 29. janvāra saistošie
noteikumi Nr.3 „Krāslavas pilsētas teritorijas un Ezerkalna ciema teritorijas, un tajā
esošo ēku un būvju uzturēšana, labiekārtošana un aizsardzība”.
16. Saistošie noteikumi stājas spēkā vienlaikus ar Administratīvās atbildības likumu.

Krāslavas novada pašvaldības
saistošo noteikumu Nr. 2020/4
„Par Krāslavas novada teritorijas
kopšanu un būvju uzturēšanu”
paskaidrojuma raksts

1.Projekta nepieciešamības pamatojums.
Atbilstoši likuma „Par pašvaldībām” 43.
panta pirmās daļas 5. un 6.punktam pašvaldība ir tiesīga izdot saistošos noteikumus par
namu un to teritoriju un būvju uzturēšanu,
kā arī par sanitārās tīrības uzturēšanu īpašumam piegulošās publiskā lietošanā esošās
teritorijas (gājēju ietves, izņemot sabiedriskā
transporta pieturvietas, grāvji, caurtekas vai
zālāji līdz brauktuves malai) kopšanu. Saistošie noteikumi aizstāj līdz šim spēkā esošos
Krāslavas novada domes 2008. gada 29. janvāra saistošajos noteikumos Nr.3 „Krāslavas
pilsētas teritorijas un Ezerkalna ciema teritorijas, un tajā esošo ēku un būvju uzturēšana,
labiekārtošana un aizsardzība”, aktualizējot
prasības teritorijas sakopšanas un būvju uzturēšanas nodrošināšanai, kā arī iekļaujot
normas, kas izriet no Administratīvās atbildības likuma.
Satversmes tiesa 2014. gada 6. novembra
spriedumā lietā Nr.2013-20-03 ir norādījusi,
ka pašvaldībai jāparedz ne vien īpašnieka
pienākumu kopt un tīrīt īpašumam piegulošo teritoriju, bet arī pašvaldības līdzdalību šā
pienākuma izpildē. Saistošajos noteikumos
tiek noteikta pašvaldības līdzdalība piegulošo teritoriju uzkopšanā, kā arī tiek noteikti
atvieglojumi teritorijas uzkopšanā.
2. Īss projekta satura izklāsts. Saistošie
noteikumi nosaka kārtību, kādā kopjama
Krāslavas novada administratīvā teritorija
un uzturamas tajā esošās ēkas un būves, nodrošinot sanitāro tīrību, teritorijas sakoptību
un aizsardzību. Vienlaicīgi saistošie noteikumi nosaka to personu loku, kurām piešķirami atvieglojumi īpašumam piegulošās publiskā lietošanā esošās teritorijas kopšanai.
Ar saistošajiem noteikumiem tiek noteikta
administratīvā atbildība par noteikumu neievērošanu.
3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetu. Tiešas ietekmes
nav.
4. Informācija par plānoto projektu ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā. Tiešas ietekmes nav.
5. Informācija par administratīvajām procedūrām. Administratīvā pārkāpuma procesu par saistošajos noteikumos noteikto
prasību neievērošanu līdz administratīvā
pārkāpuma lietas izskatīšanai veic Krāslavas
novada pašvaldības policijas amatpersonas
un Krāslavas novada Būvvaldes amatpersonas.
Administratīvā pārkāpuma lietu izskata
Krāslavas novada domes Administratīvā komisija.
6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām. Konsultācijas ar privātpersonām
nav notikušas.
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IEDZĪVOTĀJI VEIDO
SAVU VIDI INDRĀ

Kopš 2012. gada Indras aktīvākie iedzīvotāji piedalās Krāslavas novada domes projektu programmas „Iedzīvotāji veido savu vidi” projektu konkursos. Šo gadu laikā tika īstenoti projekti Indras ciemata vides
uzlabošanai. Īstenojot projektus, ļoti svarīgi ir domāt par ilgtermiņa rezultātiem, par to, lai projekta ﬁnansējums tiktu izmantots lietderīgi un
izveidotie objekti būtu ilgtspējīgi, gaumīgi un kvalitatīvi.
Pozitīvs ilgtermiņa domāšanas piemērs ir slavenā Indras rožu dobe.
Rožu dobe tika iekārtota 2012. gadā, īstenojot projektu „Indra – rožu
ciems”. Jau astoņus gadus rožu dobe iepriecina Indras ciemata iedzīvotājus un viesus ar savu krāšņumu. 2015. gadā tika īstenots projekts
„Indras Zaptes dārzs”. Īstenojot projektu, tika iestādīti augļu koki un
ogulāji. Jau vairākus gadus Indras ievārījuma svētku laikā tiek vārīts
ievārījums no Zaptes dārzā savāktajām ogām.
2020. gadā aktīvie indrieši nolēma turpināt uzlabošanas darbus Zaptes dārzā. Pateicoties projektu konkursa „Iedzīvotāji veido savu vidi”
ﬁnansējumam, pašlaik tiek īstenots projekts „Indras Zaptes dārza labiekārtošana”. Īstenojot projektu, pavasarī Zaptes dārzā tika izzāģēti krūmi, bet pašlaik tiek būvētas pārvietojamas koka platformas pasākumu
un aktivitāšu organizēšanai un izgatavoti galdauti, lai varētu iekārtot
atpūtas vietu. Projekta īstenošanas laikā izveidoto dārza atpūtas vietu
varēs izmantot Indras iedzīvotāji, viesi un tūristi. Tiks turpināta Zaptes
dārza sakārtošana un attīstīšana par mājīgu un gaumīgu pasākumu rīkošanas vietu un tūrisma objektu.
Ērika Zarovska, projekta vadītāja

KRĀSLAVĀ NOTIKA
FOTODARBNĪCAS

Krāslavā no 3. līdz 5. jūlijam Krāslavas Kultūras nama mākslinieciskais noformētājs un Ukrainas fotomākslinieku Nacionālās Savienības
biedrs Anatols Kauškalis ierobežotam dalībnieku lokam organizēja kārtējās fotodarbnīcas sadarbībā ar Krāslavas Kultūras namu, fotostudiju
„Zibsnis”, tautas fotostudiju „Ezerzeme F”, z/s „Kurmīši”, zirgu sētu
„Klajumi”.
Pasākumā piedalījās 15 fotogrāﬁ no Rīgas, Rēzeknes, Viļakas, Daugavpils un Krāslavas.
Pasākuma dalībniekus uzrunāja Krāslavas Kultūras nama direktore
Valda Timule un pateicās vienai no pasākuma dalībniecēm – Zaigai
Šteinai par Dziesmu un deju svētkiem veltītās fotoizstādes rīkošanu
Krāslavā. Direktore aicināja fotogrāfus ieraudzīt Krāslavas šarmu un
sarīkot fotoizstādi, kā arī aplūkot Mētras Štelmaheres fotogrāﬁju izstādi
„Substances”.
Katrs no dalībniekiem bija atvedis izprintētas savas fotogrāﬁjas, kuras
visi kopā skatījāmies un analizējām. Iniciatīva nāca arī no pašiem fotopasākuma dalībniekiem, un vakara gaitā tika noorganizēta motociklistu
fotosesija pie grāfu Plāteru pils.
Otrā diena sākās 4.00 no rīta uz Krāslavas tilta, jo bija ieplānots iemūžināt Krāslavu rītausmas gaismā.
Tad fotogrāﬁ devās izbraukumā uz zirgu sētu „Klajumi”, kur bērnu
vasaras nometnes dalībnieki rādīja savas prasmes. Pēcpusdienā kopā ar
visiem interesentiem uz lielā ekrāna bija iespēja noskatīties ﬁlmu „Piļsāta pi upis”.
Saulrietu sagaidījām viesmīlīgajā zemnieku saimniecībā „Kurmīši”,
kur tika fotografēti tējas (lavandas, u.c.) lauki.
Fotopasākuma pēdējā dienā – svētdien – dalībnieki varēja piedalīties
un tvert mirkļus Sv. Donata dienas svinībās Krāslavas Romas katoļu
baznīcā.
Pēcpusdienā, pateicoties jauniešu kluba „Kadrs” pārstāvjiem, tika organizēta motociklista fotosesija uz Krāslavas bruģa.
Ļoti ceram, ka pēc tik piesātinātām dienām būs jauka fotoizstāde par
Krāslavu!
Ilze Onzule,
Latgales EPALE koordinatore, Daugavpils

projekti
ZINĀMI KRĀSLAVAS NOVADA
JAUNIEŠU BIZNESA IDEJU KONKURSA REZULTĀTI

Projektu konkursam „Jauniešu biznesa ideju
konkurss komercdarbības uzsākšanai vai attīstībai Krāslavas novadā” tika iesniegti trīs pieteikumi
– viens no Kombuļu pagasta un divi no Krāslavas
pilsētas. Krāslavas novada domes vērtēšanas komisija 2020. gada 8. jūlijā apstiprināja visus iesniegtos
biznesa plānu projektus, kuru realizācijai pašvaldība
piešķīra ﬁnansējumu 8643,50 eiro apmērā.
Emīla Ronalda Puzo projekta „Nerūsējošā tērauda
izstrādājumu izgatavošana” rezultātā uzņēmējiem un
iedzīvotājiem tiks piedāvāti CNN plazmas griezēja
pakalpojumi, izgatavojot dažādus metāla izstrādājumus.
Evijas Djatkovičas projekts „Piedzīvojumu ūdens
tūrisma pakalpojuma „Lost in Latgale” pilnveide un
attīstība” ir turpinājums iepriekšējo gadu darbam.
Jauniete vēlas papildināt un uzlabot pieejamo pakal-

pojumu klāstu, lai nodrošinātu kvalitatīvu, mūsdienīgu un drošu piedāvājumu „Lost in Latgale” viesiem.
Veronikas Parinovas projekts „SIA „Pils restorāns” starta komplekts” paredz sniegt sabiedriskās
ēdināšanas pakalpojumus, saviesīgo un kultūras pasākumu organizēšanu Krāslavas pilsētā.
Pateicamies konkursa dalībniekiem par piedalīšanos konkursā un vēlam veiksmi savu biznesa ideju
realizēšanā!
Līgumi par ﬁnansējuma piešķiršanu tiks noslēgti
viena mēneša laikā pēc konkursa vērtēšanas komisijas lēmuma par konkursa rezultātiem pieņemšanas,
bet projektu ieviešana jāpabeidz līdz 2020. gada 1.
novembrim.
Inta Murāne,
Krāslavas novada domes
Attīstības nodaļas projekta koordinatore

SILTĀS SMILTIS VESELĪBAI UN PRIEKAM KRĀSLAVĀ
Krāslavas māmiņu klubs uzsāk inovatīva
pakalpojuma sniegšanu vietējiem iedzīvotājiem.

Laikā, kad vasara ir pilnbriedā, arī biedrībai
„Krāslavas māmiņu klubs” ir svētki. Vairāk nekā
gadu ilga darba procesa rezultātā Krāslavā ir pieejama silto smilšu iekārta „WARMSANDBOXR”, kur
mazi un lieli silto smilšu pieskārienus varēs baudīt
visa gada garumā, arī tad, kad ārā aiz loga līs lietus
un brāzmos ziemas saltie vēji.
„Krāslavas māmiņu klubs” darbojas gandrīz piecus gadus, biedrības darbība ir vērsta uz ģimenes
emocionālās, garīgās un ﬁziskās labsajūtas celšanu,
radošā potenciāla attīstīšanu. Biedrība regulāri organizē izglītojošas, izklaidējošas un informatīvas
aktivitātes novada ilgstpējai un vietējo iedzīvotāju
dzīves kvalitātes uzlabošanai.
Biedrības dalībnieki meklē jaunas iespējas, kā
ieguldīt vietējās kopienas labklājībā un veselībā.
Viens no pēdējiem projektiem, ko realizējām ciešā
sadarbībā ar biedrību „Krāslavas rajona partnerība”,
Krāslavas novada domi, BSRC „Mūsmājas” un SIA
„Dabas Vēstniecība”, ir Silto smilšu iekārtas iegāde un uzstādīšana ELFLA projekta nr.19-03-AL33A019.2202-000006 „Siltās smiltis veselībai un
priekam Krāslavā” ietvaros, nodrošinot silto smilšu
nodarbību pieejamību arī Krāslavā. Tuvākā publiski
pieejamā Silto smilšu iekārta darbojas Preiļos, to apmeklē arī mūsu novadnieki. Iekārta bieži ir atbalsta
mehānisms problēmsituācijās, tā paredzēta vispārattīstošām, izglītojošām nodarbībām, ﬁziskām aktivitātēm, rehabilitācijas pasākumiem individuālām un
grupu nodarbībām.
Silto smilšu iekārta sniegs iespēju bērniem un pieaugušajiem:
stiprināt realitātes sajūtu,
aktivizēt taustes sajūtas,
stimulēt sīko motoriku,
harmonizēt sajūtas, līdzsvarot emocijas, prāta un
runas procesus,
nomierināt hiperaktīvus bērnus un aktivizēt pasīvos,

atbrīvot no liekām emocijām (agresivitāti, pasivitāti),
nostiprināt muskulatūru un koriģēt stāju,
veidot un stiprināt savas psihoemocionālās robežas,
pilnveidot saskarsmes, komunikācijas prasmes.
Jau augustā būs iespējams pieteikties uz silto smilšu nodarbībām, kuras notiks apmācītu un sertiﬁcētu
speciālistu vadībā, kuri ir apguvuši atbilstošu apmācības kursu. Tāpat biedrības biedri piedāvās darboties ar krāsainajām smiltīm.
Projekta kopējās izmaksas - 14 520,00 EUR, no
kurām attiecināmās izmaksas ir publiskais ﬁnansējums 9000,00 EUR apmērā, Krāslavas novada domes ﬁnansējums - 1000,00 EUR apmērā, bet pašas
biedrības un sponsoru līdzﬁnansējums ir 4520,00
EUR. Apmācību kursu „Darbs ar siltajām smiltīm.
Pamata līmenis” 1650,00 EUR apmērā ﬁnansē topošie speciālisti.
Krāslavas māmiņu klubs

ERGONOMISKĀS MĀCĪBU VIDES IZVEIDE
KRĀSLAVAS PILSĒTAS SKOLĀS

Krāslavas pašvaldība turpina īstenot Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) līdzﬁnansēto projektu
8.1.2.0/17/I/035 „Krāslavas izglītības iestāžu infrastruktūras sakārtošana un mācību vides uzlabošana
(Pils ielā 5 un N. Rancāna ielā 4)”. Krāslavas Varavīksnes vidusskolas remontdarbus pēc noslēgtā līguma
veiks uzņēmums SIA „Jēkabpils PMK”.
Skolā tiks veikti 3. stāva vienkāršotie atjaunošanas
darbi gaitenim, 4 sanitārajām telpām, 17 mācību klasēm, tai skaitā jauna robotikas kabineta izveide. Skolas aktu zāle tiks pārbūvēta par multifunkcionālu telpu
mācību semināriem, prezentāciju sniegšanai lielākai
auditorijai, izglītojošu mācību priekšmetu izstāžu un
lektoriju organizēšanai. Skolas remontdarbi tiks veikti
vasaras brīvlaikā.
Atjaunotajās telpās pēc remontdarbu noslēgšanās tiks
uzstādītas šī projekta ietvaros iegādātās jaunākās IKT

iekārtas un ergonomiskās mēbeles.
Jauno mācību gadu atjaunotās ēkās sāks divas
Krāslavas vispārējās izglītības iestādes – Pils ielā 5 un
N.Rancāna ielā 4. Pateicoties Izglītības un zinātnes ministrijas īstenotajam Eiropas Reģionālās attīstības fonda
(ERAF) projektam „Uzlabot vispārējās izglītības iestāžu mācību vidi”, skolas ir pielāgojušas mācību vidi jaunajam vispārējās izglītības mācību saturam. Ministrijas
mērķis ir nodrošināt vienādas mācību iespējas bērniem
visā Latvijā, un šīs iespējas ietver gan skolu aprīkojumu
un mācību līdzekļus, gan līdzvērtīgu nodarbību piedāvājumu un mācību vidi kopumā.
Projekta budžeta kopējās attiecināmās izmaksas sastāda 3 126 601,18 EUR, ERAF līdzﬁnansējums sastāda 2 657 611 EUR. Projekta ilgums līdz 2021. gada 31.
decembrim.
Juta Bubina, projekta vadītāja

5
JAUNS UN PERSPEKTĪVS

Emīls Ronalds Puzo projektu konkursam „Jauniešu biznesa ideju konkurss
komercdarbības uzsākšanai vai attīstībai Krāslavas
novadā” pieteica projektu
„Nerūsējošā tērauda izstrādājumu izgatavošana”, kas
guva komisijas atbalstu.
Realizējot projektu, jaunietis plāno uzņēmējiem un
iedzīvotājiem piedāvāt CNC
plazmas griešanas pakalpojumus, izgatavojot dažādus
metāla izstrādājumus.
Emīls Ronalds ir krāslavietis,
šobrīd dzīvo un strādā dzimtajā

darbi, notikumi, cilvēki

pilsētā, kā arī ir Rīgas Tehniskās
universitātes (RTU) ceļu un tiltu
katedras 4. kursa students. Šis jau
ir otrais viņa projekts, kas saņems
pašvaldības atbalstu.
„Jau skolas gados sapratu, ka
gribu savu dzīvi saistīt ar Krāslavu, jo šeit ir mana ģimene, draugi
un mājas, un tā kā strādājot pēc
darba palika daudz brīva laika un
gribējās nopelnīt, vajadzēja sākt
domāt par savu biznesu,” stāsta
Emīls Ronalds. „Pagājušajā gadā
startēju ar ceļu būves tehnikas nomas projektu, ar kura realizāciju
man labi sokas, un nolēmu paņemt
klāt vēl vienu nozari, kas šķiet visai perspektīva. Man patīk strādāt
ar metālu – tas ir ļoti interesanti.
Man paveicās tikt pie atbilstošām
telpām, kur domāju ierīkot CNC
plazmas griešanas galdu, kas, pateicoties datoram un AutoCAD
programmatūrai, spēj izgriezt no
metāla loksnes pat ļoti sarežģītas
konﬁgurācijas detaļas. Tas būs
viens no man zināmajiem perspektīvākajiem un labākajiem darbgaldiem Latgales reģionā. Potenciālie pasūtītāji apzināti, interese
par iespēju izmantot pakalpojumu
ir. Ja runājam par ražošanu, tad

sākotnēji plānoju ražot siltumnīcu
un pirtiņu apkures krāsniņas no
nerūsējoša tērauda. Domāju, ka
šis pakalpojums attīstīsies. Galvenais, lai būtu ko griezt, bet izgriezt
varēs praktiski jebkādas konﬁgurācijas detaļas.”
Emīls Ronalds ir iedvesmojies
no pirmā veiksmīgā projekta par
ceļu būves tehnikas nomu un cer,
ka pie tikpat laba attīstības scenārija varēs sākt algot savu darbaspēku. No visām iekārtām ļoti
pieprasīts ir kompaktiekrāvējs
(bobcat), tāpat ir iespējams iznomāt arī blietes un spēka zāģi, kā
arī palīdzēt ar dažādiem labiekārtošanas darbiem, piemēram, bruģēšanu. Pagaidām jaunietis pats
tiek galā ar pasūtījumu izpildi, bet
jau ir sajūta, ka turpmāk bez algota palīga būs grūti paveikt visu.
„Pagaidām man pat reklamēties
nevajag, pietiek ar to, ko klienti viens otram iesaka, tā teikt, no
mutes mutē,” turpina sarunbiedrs.
„Vairāk es nevarētu paspēt. Kad
startēs jaunais projekts, tad gan
vajadzēs reklāmu, jo vajadzēs lielāku apgrozījumu.”
Juris Roga,
autora foto

ATKLĀTS JAUNS VELOMARŠRUTS PIEROBEŽĀ
„KRĀSLAVA – PIEDRUJA”

19. jūlijā Krāslavā tika dots starts
velobraucienam pa jaunizveidoto
vietēja mēroga velomaršrutu Nr.789
„Krāslava - Piedruja” Latvijas-Baltkrievijas robežā. Marķētais velomaršruts ir aptuveni 30 km garš. Tas
virzās pa grants, meža ceļiem un
pļavu takām.
Atklāšanas dienā 88 velo braukšanas entuziasti un aktīvās atpūtas
piekritēji no dažādām Latvijas vietām bija sabraukuši kopā, lai atklātu velomaršrutu, kas ved caur AAA
„Augšdaugava” teritorijas 3 pagastiem - Krāslavas, Kalniešu un Piedrujas.
Pozitīvā atmosfērā laiks pagāja
nemanot, brauciena laikā velobraucējiem bija paredzētas pieturas, lai
atgūtu spēkus, kā arī uzzinātu kaut
ko jaunu par īpašām vietām un objektiem, kas atrodas visa maršruta
garumā.
Starts tika dots pie Krāslavas poliklīnikas, kur visus brauciena dalībniekus uzrunāja un labu ceļavēju
novēlēja Krāslavas novada TIC vadītāja Tatjana Kozačuka un Vidzemes tūrisma asociācijas vadītājs, kā
arī Latvijas velo tūrisma eksperts
Raitis Sijāts.
Enerģijas pilni un pozitīvi noskaņoti velobraucēji uzsāka savu ceļu,
pagriežoties no A6 (Rīga – Baltkrie-

vijas robeža) šosejas pa labi. Sekojot
koka norādēm, pēc 15 nobrauktiem
kilometriem velobraucēji nokļuva
pirmajā pieturā – pie Indricas Sv.
Jāņa Kristītāja Romas katoļu baznīcas, kas ir vecākā koka baznīca
Latgalē.
Apskatījuši baznīcu un iepazinušies ar tās vēsturi, kā arī atjaunojuši
spēkus un izgaršojuši Latgales kulinārā mantojuma ēdienus, 88 velo
braucēji devās tālāk.
Šķērsojot Indricas upi, kur paveras ainavisks skats uz apkārtējo
dabu, braucēji no Kalniešu pagasta
nokļuva Piedrujas pagastā. Pie Indricas upītes ir labiekārtota atpūtas
vieta, kur nepieciešamības gadījumā
var atpūsties. No Indricas upes līdz
nākamajai atpūtas vietai, kas atrodas
pie Kolodas ezera, ir jānobrauc apt.
8 km. Vairums velo braucēju izmantoja iespēju nopeldēties un izbaudīt
Kolodas ezera atspirdzinošo ūdeni.
Nākamā apskates vieta – viesnīca
„Piedruja”. Tā piedāvā naktsmītnes
52 personām ērtos un mājīgos numuriņos. Iepriekš piesakot, te var
nobaudīt gardus ēdienus, kas pagatavoti pēc vietējo saimnieču receptēm.
Tālāk ceļš ved līdz ciematam
Piedruja, kam ir sena un interesanta
vēsture. Piedruja sagaida ar tādām
arhitektūras pērlēm kā Piedrujas

Sv. Jaunavas Marijas debesīs uzņemšanas Romas katoļu baznīca un
Piedrujas Sv. Nikolaja pareizticīgo
baznīca. Vērts apmeklēt arī unikālo
Daugavas akmeni un, iepriekš piesakoties, Piedrujas muzeju.
No Piedrujas pagasta centra līdz
velomaršruta ﬁnišam vairs nebija
palicis tāls ceļš, bet velobraucēji zināja, ka ﬁnišā viņus sagaida kaut kas
interesants. Velomaršruta galamērķī,
kur paveras skaistākais skats uz Daugavas upes krastu, kā arī uz Baltkrievijas ciemu Druju, ir labiekārtota vēl
viena atpūtas vieta, kurā uzstādīti
septiņi lieli, skaisti koka krēsli. Vieta
ir kā miera osta, kur paslēpties no ikdienas steigas un vērot dabu.
Finišā, baudot sātīgo putru, velobraucēji dalījās iespaidos par jauno
velomaršrutu „Krāslava – Piedruja”.
Braucēji atzina, ka tas ir interesants
un aizraujošs maršruts, kas ļauj nesteidzīgi atpūsties kopā ar ģimeni,
draugiem vai domubiedriem.
Katra jauna maršruta vai objekta
atklāšana ir skaisti svētki tūrisma nozarē strādājošajiem, tieši tāpēc ﬁnišā
bija sarūpēts vēl viens pārsteigums
– svētku torte, lai atjaunotu maršrutā
patērēto enerģiju.
Velomaršruts ir izveidots un atpūtas vietas labiekārtotas, pateicoties īstenotā ELFLA projekta Nr.

PIEREDZES APMAIŅA
ZEMNIEKU SAIMNIECĪBĀ
„VAICUĻEVAS“

Desmitiem Latvijas zemkopju pulcējās vienā no Krāslavas novada
lielākajām saimniecībām, lai iepazītos ar lauksaimnieku Dmitriju Zalboviču un viņa pieredzi gan augu aizsardzības līdzekļu lietošanā, gan
mēslošanas līdzekļu lietošanā, gan augsnes apstrādes jautājumos, kā arī
uzklausītu ﬁrmas „BASF Agro Latvija” pārstāvju - tirdzniecības vadītājas Dagnijas Hincenbergas, agronomes konsultantes Agneses Būkas un
jaunākā agronoma Māra Opmaņa - viedokļus un ieteikumus.

Ar „BASF Agro Latvija” Dmitrijs sadarbojas kopš 2016. gada un ir
visnotaļ apmierināts ar sadarbības augļiem. Saimnieks daudz mācās
no ārzemju pieredzes, iedvesmojas, lasot ārzemju literatūru, un labāko
adaptē savās tehnoloģijās, ko pēc tam atrāda citiem. Uz pasākumu atbraukušajiem Latvijas zemkopjiem Dmitrijs pastāstīja, ka ģimenes kopīgā zemes platība, kas tiek apsaimniekota, pārsniedz 4000 ha, no tiem
ir jākuļ 3700 ha. Zemnieks audzē tikai četras kultūras: pupas, auzas,
kviešus un ziemas rapsi. Ziemāji aizņem aptuveni 90% sējumu.
Dmitrijs: „Mūsu mērķis ir iesēt ziemas rapsi un kviešus maksimāli
tik daudz, cik varam iespēt termiņos, kuros tas jāizdara. Sējam ar visdažādākajām tehnoloģijām, izmēģinām dažādus augsnes tipus, dažādas
sējmašīnas.”
Dmitrija laukos Latvijas zemkopji pavadīja vairākas stundas, gan
klausoties Dmitriju un atbraukušos speciālistus, gan iesaistoties diskusijās, gan uzdodot dažādus jautājumus un sagaidot izsmeļošas atbildes.
Vizuāli tika vērtēts ne tikai tas, kas aug virs zemes, bet arī tas, kas notiek
ar augu sakņu sistēmu zemē. Vārdu sakot, zemniekus interesēja burtiski
viss, kas var palielināt ražību vai kas tam var kaitēt.
Agronome konsultante Agnese Būka pastāstīja, ka, apskatot laukus,
tiek izvērtēta saimniecībā pielietotā tehnoloģija, kā arī savā starpā salīdzināti lauki, kur izsmidzināti salīdzinoši jaunāki un vecāki produkti.
Viena lieta ir vizuālais iespaids, ko redz uz lauka, bet efektivitāti noteicošais faktors noteikti būs raža. Izmēģinājuma laukus nokuls atsevišķi,
tad redzēs, kurš faktiski ir labākais variants, lai zinātu, vai nemainīt
neko vai varbūt mainīt kaut ko uz jaunāku un labāku.
Agnese Būka: „Šobrīd saimniecībā viss ļoti labi salīdzinoši ar tām
citām saimniecībām kurās mēs, „BASF Agro Latvija” pārstāvji, jau
bijām. Varu sacīt, ka Dmitrijs ar savu saimniecību var stāvēt blakus
Zemgalei un ir lietas, kurās viņš varbūt pat pārāks. Kā redzat, nav liela
nozīme saimniecības atrašanās vietai, nozīme ir tam, kā zemkopis saimnieko, kā domā, kā analizē, kā plāno, kā izvēlas un pieņem lēmumus.
Dmitrijs ir no tiem, kurš ļoti daudz pats lasa, uzņem noderīgu informāciju, novērtē citu pieredzi, uzklausa un pārbauda praksē. Viņam piemīt
loģiska spriestspēja, ass prāts, un viņš ir ļoti tendēts uz pamatotu, gudru
lauksaimniecību, šī darba rezultāts atspoguļojas viņa tīrumos.”
Pēc vairākām Dmitrija laukos pavadītajām stundām Latvijas lauksaimniekus gaidīja patīkams pārsteigums – Indras Laimes muzeja apmeklējums.
Juris Roga, autora foto
19-03-AL33-A019.2201-000003
„Velomaršruta izveide un labiekārtošana Latvijas-Baltkrievijas pierobežā” ﬁnansējumam un Krāslavas
novada domes līdzﬁnansējumam.
Mazās arhitektūras formas visa
maršruta garumā izveidoja SIA
„CBF&LANDSCAPE”, bet koka
norādes meistarīgi izgatavoja Nauris
Lipšāns.
Maršruta izveidē tika iesaistīti
daudzi vietējie cilvēki. Īpašs paldies Piedrujas un Kalniešu pagastu
pārvaldes vadītājai Svetlanai Kozlovskai, Piedrujas pagasta Kultūras
nama vadītājai Zitai Lukšai, Piedrujas pagasta saimniecības nodaļas
vadītājam Josifam Borščevskim,
Piedrujas pagasta zemniekam Jurijam Švabam.
Paldies par sadarbību atklāšanas

pasākuma organizēšanā Piedrujas
robežapsardzības nodaļai, Kaplavas un Ūdrīšu pagastu vadītājam
Anatolijam Vecelim, Krāslavas pašvaldības policijas kolektīvam, P/A
„Labiekārtošana K” kolektīvam,
medmāsai Mārītei Ļoļānei, Tatjanai
Prašmutei, Ludmilai Paņko, Helēnai
Račickai, Jāzepam Blaževičam, Vjačeslavam Drozdam, Aleksandram
Kurilovičam, Valērijam Anetjko un
visiem brīvprātīgajiem, kas labprāt
iesaistījās organizatoriskajā darbā.
Jaunā velomaršruta izveidi iniciēja
un maršruta atklāšanas pasākumu
organizēja Krāslavas novada Tūrisma informācijas centrs sadarbībā ar
Krāslavas novada domi.
Krāslavas novada
TIC kolektīvs
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PILNU KRŪTI BAUDĪT DZĪVI
„Jauniešu

Projektu konkursam
biznesa ideju konkurss komercdarbības uzsākšanai vai attīstībai
Krāslavas novadā” viens pieteikums
tika iesniegts no Kombuļu pagasta.
Evijas Djatkovičas projekts „Piedzīvojumu ūdens tūrisma pakalpojuma „LOST IN LATGALE” pilnveide un
attīstība” ir turpinājums iepriekšējo
gadu darbam. Krāslavas novada
domes vērtēšanas komisija šo biznesa plānu atbalstīja.

Uz projekta aizstāvēšanu Evija ieradās
kopā ar vīru Anriju, pēc tam abi piekrita intervijai, lai pastāstītu gan par projektu, gan
iedrošinātu jaunus cilvēkus iet savu izvēlēto
ceļu.
-Ko plānojat iesākt šī projekta ietvaros?
Evija: „Šis mums ir jau trešais projekts,
kuru iesniedzam jauno uzņēmēju grantam
Krāslavas novada domē, lai nemitīgi uzlabotu un pilnveidotu iesākto „LOST IN LATGALE” ideju. Šoreiz vēlamies papildināt
un uzlabot laivošanas inventāru, lai viesiem
nodrošinātu kvalitatīvu, mūsdienīgu un drošu pārgājienu piedāvājumu. Nepieciešamas
jaunas vestes, jauni airi un citas lietas, jo inventārs ar laiku nolietojas.”
Anrijs: „Kad grupas ir lielas, dažkārt
mums sava inventāra nemaz nepietiek un
nākas to īrēt. Turklāt šobrīd nepietiek tikai
ar derīgu inventāru, viesi vēlas redzēt vizuāli
pievilcīgu un mūsdienīgu ekipējumu. Galvenā projekta vajadzība gan ir laivu transportēšanas piekabe, kas nepieciešama, lai varam
pārvadāt vēl vairāk laivu un attīstīties tālāk.
Soli pretī jaunajam spērām jau šovasar.”
Anrijs: „Jā, šogad atklājām savu otro
pārgājiena maršrutu „Latvijas sākumu meklējot”, šoreiz pa Daugavu. Pagājušajā gadā

sākām ar Sauleskalna ezeru sistēmas pārgājienu. Simboliski, ka otrā maršruta sākums
ir Sauleskalna ielā. Te piekabe lieti noderēs.
Laivas no Krāslavas vedam uz Piedruju, kur
sākam laivošanu pa Daugavu. Pārvadājumu
ir daudz, bet galvenais, lai viesim ir ērti.”
- Kas ir jūsu klienti un no kurienes viņi
nāk?
Evija: „Esam sapratuši, ka mūsu klients
nenāk no Krāslavas un, visticamāk, nenāk
arī no Latgales. Bet, mūsuprāt, tas ir liels
ieguvums. Cilvēki ir gatavi mērot ceļu uz
šejieni no tālākām Latvijas vietām – Rīgas,
Liepājas, Jelgavas un citām. Līdz ar viņiem
Latgalē ienāk arī naudiņa, ko viesi šeit iztērē dzīvošanā, ēšanā, izklaidē. Tas ir lieliski,
jo ģenerējam jaunus ieņēmumus, nevis tikai
pārdalām jau tepat uz vietas esošos līdzekļus.”

informācija iedzīvotājiem
„Cītīgi mēģinām paši un arī bērnus mācām šķirot sadzīves atkritumus,” mums raksta Jūlija Sakoviča. „Taču apkārtējie iedzīvotāji
saka, ka nav jēgas to darīt, jo atbrauc viena mašīna un ieber visus
konteinerus kopā. Kāpēc tā notiek?
Kādi plāni un mērķi SIA „Krāslavas nami” ir nākamajiem gadiem,
lai veicinātu atkritumu šķirošanu?”
Par šo aktuālo tēmu atbildi sagatavoja Jānis Muižnieks, SIA
„Krāslavas nami” Atkritumsaimniecības speciālists.
Krāslavas novadā ir izvietoti
zaļie zvanveida konteineri, kuri
ir domāti stikla taras savākšanai.
Krāslavas pilsētā papildus izvietoti
dzelzs konteineri ar dzeltenajiem
vākiem, kuri ir paredzēti kartona,
papīra, plastmasas pudeļu un skārdeņu savākšanai.
Zaļajos zvanveida konteineros
drīkst mest
Izskalotas stikla pudeles bez korķiem
Izskalotas stikla burkas bez vāci-

ņiem (3 litru burkas ieskaitot)
Zaļajos zvanveida konteineros
nedrīkst mest
Spuldzes
Traukus
Logu stiklus
Smaržu pudelītes
Dzelzs konteineros ar dzeltenajiem vākiem drīkst mest
Iztukšotas un saplacinātas plastmasas dzērienu pudeles ar apzīmējumu PET (trīsstūrītis ar ciparu 1)
Iztukšotas un saplacinātas plastmasas sadzīves ķīmijas un kosmētikas pudeles un kanniņas ar
apzīmējumu HDPE (trīsstūrītis ar
ciparu 2)
Tīru nesasmalcinātu papīru un
kartonu
Izskalotas no ēdienu atliekām
konservu kārbas un skārda bundžas bez dzērienu atliekām
Dzelzs konteineros ar dzeltenajiem vākiem nedrīkst mest
Papīra salvetes un dvieļus
Rotaļlietas un citus sadzīves
priekšmetus

Anrijs: „Tieši tā, pie mums atbrauc viesi,
viņi paliek vienā vai otrā viesu namā, viņi
nobauda maltīti un dodas apskatīt pazīstamākos objektus. Tas ir vairāku dienu piedāvājums.”
Evija: „Daudzi viesi Latgalē pēdējo reizi
bijuši pirms 15 un vairāk gadiem, cits nemaz
te nav bijis. Mēs kļūstam par tādu sava veida
magnētu, lai cilvēki šurp dotos, pēc kā viņi
labprāt te vēl uzkavējas.”
- Kādas ir nākotnes ieceres pašā pilsētā?
Evija: „Šobrīd strādājam ar laivām, bet
projektā esam lūguši atbalstu arī SUP dēļu
iegādei. Mēs gribētu pamēģināt dēļus piedāvāt viesiem pilsētas teritorijā, tepat pie
diviem ezeriem. Skatīsimies, kāda ir interese
un atsaucība un kur šis tālāk vedīs.”
- Kā jums veicās ar diviem iepriekšējiem projektiem, kas guva pašvaldības
atbalstu?
Evija: „Ļoti labi. 2018. gadā veiksmīgi
aizstāvējām savu pirmo projektu, lai iegādātos pirmās četras „LOST IN LATGALE”
laivas. Tolaik mēs paši vēl tikai mēģinājām
saprast, kas tas būs, ko piedāvāsim. Noorganizējām tikai piecus pārgājienus, paskatījāmies, kas der, kas neder, ko uzlabot. 2019.
gadā projekta ietvaros piestrādājām pie pakalpojuma. Esam priecīgi, ka viesi novērtē
centību. Kad redzi, ka ideja gūst panākumus,
aug entuziasms, un tā ir kā sniega bumba tev gribas vēl un vēl, un tu ej uz priekšu.”
Anrijs: „Paldies pašvaldībai, ka tā atbalsta tādus projektus. Mazam un jaunam uzņēmumam tas ir ļoti svarīgi.”
- Jūs abi strādājat arī citās jomās, kā to
visu apvienojat?
Evija: „Visai mūsu „LOST IN LATGALE” ģimeniskajai komandai ir pamatprofesi-

jas, tāpēc ﬁnansiālā atdeve nav primārā darbošanās motivācija. Tas ir ģimenes projekts,
kas ir par un ap mums, tāpēc tuvs un mīļš.
Sauleskalna apkārtnē mēs esam dzīvojuši
paaudzēm, Sauleskalnā satikās mani vecāki,
satikāmies mēs ar Anriju, laivojam no pašas
bērnības, mans tētis to ir darījis vairāk nekā
15 gadus. Tas viss nāk no iekšienes.
Dzīvojot Rīgā, sapratām, ka nav labākas
vietas, kur doties, lai aizbēgtu no dinamiskās
lielpilsētas dzīves. Šī vajadzība ir pazīstama
daudziem, tieši tā radās stāsts par „LOST IN
LATGALE”.”
Anrijs: „Šis projekts ir mūsu mazais darbiņš, kas mūs turpina savienot ar Krāslavu.
Mēs vienkārši esam visu laiku kustībā, esam
atraduši veidu, kā visu savienot.”
- Ko domājat par jauniešu došanos
prom no mazpilsētām?
Evija: „Mēs arī bijām prom, bet savā ziņā
atgriezāmies. Jaunajam cilvēkam pēc 12.
klases ir jādodas projām no mazās pilsētas
un jāizraujas no mammas klēpja, jāiemet
sevi dzīves līkločos, kur kaut kas labs un
varbūt arī slikts jāiemācās, lai var salīdzināt
un novērtēt.”
Anrijs: „Jādod cilvēkam iespēju aizbraukt, lai viņš saprot lielo dzīvi un apzinās
bagātību, kas ir tepat mums apkārt.”
Evija: „Novērtēt var tikai salīdzinot. Mēs
bieži ceļojam un, katru reizi atgriežoties, secinām, cik te ir skaista daba! Mums tepat ir
sava mazā Šveice, tikai jāiemācās to pareizi
pasniegt. Cilvēkiem jāļauj braukt prom no
dzimtajām vietām, lai viņi to dara. Visi neatgriezīsies, bet daudzi atgriezīsies. Mājas
velk, un tu atgriezies jau gudrāks, ko labu
un noderīgu iemācījies, tu kā sūklītis uzsūcis
sevī labās lietas un ved tās mājās, lai liktu
šeit lietā.”
- Paldies par interviju!
Juris Roga

PAR ATKRITUMU ŠĶIROŠANU KRĀSLAVĀ

Sviesta, margarīna un citus taukainus iepakojumus, eļļas pudeles
Vienreizējās lietošanas traukus
Tetrapakas
Čipsu pakas, papīra un plastmasas olu pakas, ēdiena un gaļas
produktu iesaiņojumus, maisiņus,
apģērbu, apavus u.c. ir jāmet nešķiroto sadzīves atkritumu konteinerā.
Ja mājsaimniecībā ir uzkrājies
liels daudzums ar šķirotiem atkritumiem, tad tos var bezmaksas
nodot šķiroto atkritumu laukumā
Latgales ielā 5, Krāslavā, bet nedrīkst tos atstāt pie konteineriem.
No mājsaimniecībām bezmaksas
pieņemam arī nolietotu elektrotehniku, logu stiklu, keramiskos klozetpodus un izlietnes, mēbeles u.c.
- šos atkritumus arī nedrīkst atstāt
pie konteineriem.
Pašlaik Krāslavā dalīti tiek savākti tie atkritumu veidi, kurus ir
iespējams savākt nepieciešamajā
daudzumā, lai tos būtu ekonomiski
pamatoti nodot pārstrādes uzņēmumam, iekļaujoties uzglabāšanas

laika robežās, jo atkritumu uzglabāšanas laiks atkritumu laukumā
ir ierobežots ar normatīvajiem aktiem, līdz ar to nav iespējas ilgstoši
uzkrāt iepakojuma veidus, kuri tiek
savākti nelielos apjomos un kurus
nevar nodot tālākai pārstrādei kopā
ar kādiem no augstākminētiem iepakojuma veidiem. Pašlaik mums
ir iespēja nodrošināt tikai augstāk
uzskaitītā iepakojuma nodošanu
tālākai pārstrādei.
Zaļos zvanveida konteinerus iztukšo SIA „ECO BALTIA VIDE”,
savukārt konteinerus ar dzeltenajiem vākiem atkritumu dalītās
savākšanas punktos iztukšo SIA
„Krāslavas nami”, ieved to saturu
šķiroto atkritumu savākšanas laukumā Krāslavā, kur atkritumi tiek
sadalīti pa veidiem un sagatavoti to
tālākai nodošanai pārstrādes uzņēmumiem (katra veida iepakojums
tiek sapresēts un sagatavots iekraušanai). Iepakojums, kas neatbilst
augstākminētajām prasībām, kā arī
netīrs iepakojums, iepakojums ar
produktu atliekam tiek nodots apglabāšanai poligonā kā nešķirotie

sadzīves atkritumi.
Gadījumā, ja pirms konteinera
iztukšošanas tiek konstatēts, ka
konteinerā atrodas liels apjoms
atkritumu, ko nevar nodot tālākai
pārstrādei , vai šķiroto atkritumu
konteinerā ir liels apjoms nešķiroto sadzīves atkritumu (apmērām
virs 25%), konteiners netiek nogādāts šķiroto atkritumu laukumā,
bet tiek iztukšots kopā ar sadzīves
nešķirotiem atkritumiem, līdz ar to
aicinām ievietot šķiroto atkritumu
konteineros tikai augstāk uzskaitītos iepakojuma veidus. Perspektīvā, attīstoties šķiroto atkritumu
laukuma darbībai, strādāsim pie iespējas paplašināt dalīti vākto atkritumu veidu pieņemšanas iespējas.
Šķiroto atkritumu pieņemšanas
laukuma, Latgales ielā 5,
Krāslavā, darba laiks
Pirmdiena
Brīvdiena
Otrdiena
7.00 – 12.00
Trešdiena
7.00 – 12.00
Ceturtdiena
16.00 – 19.00
Piektdiena
16.00 – 19.00
Sestdiena
8.00-12.00
Svētdiena
Brīvdiena

7
kultūra
KRĀSLAVAS VĒSTURES UN MĀKSLAS MUZEJAM
LATVIJAS MUZEJU BIEDRĪBAS GADA BALVA
Krāslavas Vēstures un mākslas
muzejs saņēma Latvijas Muzeju
biedrības gada balvu nominācijā
„PAMANĪTS!” par izveidoto atklāto krājumu „Tēlnieces Vandas Zēvaldes mantojums” Krāslavas pils
staļļos.
Žūrijas komentārs: „Pārliecinoši realizēts projekts ierobežota
budžeta apstākļos. Plašākai sabiedrībai līdz šim neredzētais muzeja krājums tagad ir pieejams,
pārskatāms un tiek uzglabāts drošos apstākļos. Vērtīgs ieguldījums
nacionālo vērtību saglabāšanā, no
kura ieguvējs ir ikviens no mums.”
LMB Gada balva 2020 tiek organizēta un pasniegta, pateicoties
Valsts Kultūrkapitāla fonda ﬁnansiālajam atbalstam. Kopumā balvas
pieteikumiem šogad tika saņemts
51 pieteikums 5 nominācijās. Šī
gada balvas ieguvējus raksturo profesionalitāte, ilgtspēja, radošums,
starpdisciplinaritāte, kā arī sabiedrības iesaiste. Uzvarētāju paveiktais
ir plašāks par muzeju nozares robežām un ir būtisks ieguldījums visas
Latvijas sabiedrības labā.
Balvu pasniedza Latvijas Muzeju biedrības valdes priekšsēdētāja
Zane Grīnvalde. Viņa nepārprotami uzsvēra to, ka atklātais krājums
pēc savas būtības ir tas, kas uzrunā
cilvēkus. Realizējot šo projektu,
muzejam ir radusies lieliska iespēja
parādīt personību, ar ko viņi lepojas – tā ir tēlniece Vanda Zēvalde.
Te var iegūt priekšstatu par to, kas
bija šī māksliniece un kāds ir viņas
devums gan Krāslavas novadam,
gan arī visas Latvijas tēlniecības
un mākslas vēsturei. Mūsdienās

arvien aktuālāks kļuvis jautājums
par muzeju krājuma pieejamību sabiedrībai, izglītošanu caur krājuma
priekšmetiem, kas veicina sabiedrības interesi par kultūrvēsturiskajām
vērtībām un sniedz unikālu iespēju
klātienē apskatīt un iepazīties ar
priekšmetiem, no kuriem daudzi
līdz šim nav bijuši izstādīti muzeja
ekspozīcijās. Muzeja krājums kļūst
arvien vairāk tuvāks ikvienam sabiedrības pārstāvim.
Īstenotajā projektā tēlnieces darbi, kuri agrāk glabājās slēgtajā krātuvē, tagad ir pieejami apskatei tam
paredzētajos vaļējos plauktos un
lielformāta atvilktnēs, kopā — 816
Vandas Zēvaldes kolekcijas priekšmeti (208 zīmējumi, skices un šarži, 22 lielizmēra tēlniecības darbi
un 45 sīkplastikas vienības, kā arī
daudzi dokumenti, izstāžu aﬁšas,
katalogi, albumi, fotogrāﬁjas, kurās
iemūžinātas mākslinieces dzīves un
darba gaitas (337 vienības)). Atklātais krājums „Tēlnieces Vandas Zēvaldes mantojums” ir mūsdienīgs
krājuma iekārtošanas un uzglabāšanas risinājums. Ierīkojot atklāto
krājumu, tika apzināts priekšmetu

IZZINOŠS CEĻOJUMS

Vasarā lauku sievietēm ir daudz
dažādu darbu gan mājās, gan dārzā,
it īpaši tad, ja ir padevusies bagātīga
ogu raža. Un kurš gan varētu nepiekrist tam, ka labākā atpūta no ikdienas rūpēm - tas ir ceļojums jaukā
kompānijā. Aizraujoši un izzinoši!
Tieši tāpēc, kad sieviešu klubs
„Ideja” kopā ar Piedrujas pagasta
bibliotēku nolēma organizēt nelielu ekskursiju, mūsu pagasta dāmas
atsaucās uz uzaicinājumu ar vislielāko prieku. Sapulcējās visai liela
grupa - pilns autobuss, ko mums
nodrošināja Piedrujas pagasta pārvalde.
Mūsu maršruts nebija ļoti garš,
bet gan ļoti iedvesmojošs, jo mēs
devāmies uz Indras Laimes muzeju.
Tajā mūs laipni sagaidīja saimniece.
Ilonas iedvesmojošais stāsts lika
mums aizdomāties par to, cik maz
ikdienas dzīvē mēs pievēršam uzmanību savām izjūtām un sajūtām.
Protams, visiem ir labi zināmi dažādi ticējumi un paražas, piemēram,
par trauku plīšanu uz laimi vai par

to, ka pirms došanās ceļā jāapsēžas.
Bet dažādas krāsas, smaržas un ﬁziskā slodze ir tas, kas veido pamatu endorfīnu laboratorijai mūsu organismā, lai mēs sasniegtu pilnīgas
laimes sajūtu. Arī muzikālo pauzi
mēs neesam palaidušas garām.
Mūsu bibliotekāre Jeļena sēdās pie
Laimes muzeja klavierēm, un pazīstamu melodiju papildināja vokālā kolektīva „Zabava” dalībnieču
skanīgās balsis. Pēc tam, mazliet
pasēžot pirms ceļa, mēs devāmies
uz Krāslavas pusi.
Z/S „Kurmīši” mūs laipni sagaidīja saimnieks, un mēs sākām
apskatīt šo interesanto vietu, kurā
lavandas lauki veiksmīgi sadzīvo
ar mūsu skatienam ierastākajiem
augiem. Mēs labprāt noklausījāmies detalizētu stāstījumu par to,
kā jāizmanto ārstniecības augi, un
saņēmām precīzas atbildes uz mūsu
jautājumiem. Turklāt ārstniecības
augi ir noderīgi ne tikai mūsu veselībai, tā ir izejviela dažādu kosmētikas līdzekļu izgatavošanai. Ne velti

saglabātības stāvoklis, veikti restaurācijas darbi, lai palēninātu priekšmetu vecošanu un maksimāli atjaunotu to oriģinālo stāvokli, tāpat tika
izgatavoti atbilstoši plaukti, kuri
nodrošina mākslas darbu uzglabāšanas un eksponēšanas apstākļus,
kā arī nenoliedzami uzlabo krājuma
publisku pieejamību, atklājot muzeja apmeklētājiem jaunu skatījumu
uz novadnieces, tēlnieces Vandas
Zēvaldes daiļradi. Projekts īstenots
ar Valsts kultūrkapitāla fonda atbalstu un ERAF projekta „Rīteiropas
vērtības” ietvaros. Mēbeles jaunai
krātuvei izgatavoja krāslavieši IK
„Brāļi Vanagi”, ar kuriem muzejam
izveidojusies laba sadarbība un realizēti vairāki projekti.
Atklāto krājumu „Tēlnieces
Vandas Zēvaldes mantojums” iespējams apskatīt muzeja krājuma
glabātāja pavadībā pēc iepriekšējā
pieteikuma grupās līdz 10 personām.
Marija Gulbe,
Krāslavas Vēstures un mākslas
muzeja krājuma glabātāja
Krāslavas Vēstures un mākslas
muzeja foto
tūristi no mūsu galvaspilsētas, kuri
atbrauc uz Piedruju, ir pārsteigti par
to, cik labi izskatās mūsu sievietes.
Protams, mēs nepalaidām garām iespēju paplašināt savus krājumus un
iegādājāmies noderīgu un veselīgu
produkciju - tējas, medu, krēmus un
hidrolātus.
Nobaudījušas smaržīgu tēju, mēs,
sasniedzot pilnīgas laimes sajūtu,
devāmies mājās. Paldies mūsu autovadītājam Aleksandram, kas ar
komfortu aizveda mūs līdz mājām.
Ja jūs jūtat, ka jums kaut kā pietrūkst, dodieties ceļojumā pa dzimto novadu, lai gūtu laimes izjūtu,
pateicoties visdažādākajām krāsām,
smaržām un garšām!
Ņina Vasiļjeva,
SK „Ideja” vadītāja

ĪSTENI VASARĪGA
ATPŪTA

Trīsdesmit Krāslavas novada bērni pavadīja vienu vasaras nedēļu (20.
līdz 26. jūlijam), spēlējot dažādas
galda spēles, apgūstot prasmes minigolfā, izmēģinot niršanu ar masku.
Viens no aizraujošākajiem pasākumiem bija brauciens ar laivu pa
ezeru! Nometnes organizatori nebija aizmirsuši arī par drošības jautājumiem - katru dienu tika mērīta
ķermeņa temperatūra, dezinﬁcētas
rokas. Bērni noklausījās lekciju par
drošību uz ūdens, interaktīvā veidā
atkārtoja pirmās palīdzības pamat-

BRĪVDABAS IZSTĀDE
„KRĀSLAVAS STĀSTI
LAIKU LOKOS”

No 2020. gada 29. jūlija Krāslavas pils kompleksa apmeklētājus
priecē jauninājums – Krāslavas Vēstures un mākslas muzeja speciālistu izveidotā brīvdabas izstāde „Krāslavas stāsti laiku lokos”, kura izvietota pils kompleksa teritorijā pie muzeja ēkas. Divpadsmit stendos
skatāmas Krāslavas vēsturiski nozīmīgākās vietas un personības. Estētiski pievilcīgs dizains, senie fotoattēli un īss izsmeļošs informatīvais
materiāls piesaista apmeklētāju uzmanību, mudina pētīt publiski pieejamo izzinošo un izglītojošo materiālu, rosina interesi un vēlmi vienlaikus iegriezties muzejā un klātienē apskatīt muzeja ekspozīcijas, kā
arī vairo vēlēšanos apmeklēt noteiktas ar kultūrvēsturisko mantojumu
saistītas apskates vietas un baudīt īpašo Krāslavas pilsētas senatnes
elpu. Šī izstāde dod iespēju Krāslavas novada iedzīvotājiem un pilsētas viesiem iepazīties ar dažām Krāslavas vēstures lappusēm ārpus
muzeja darba laika.

2019. gada Krāslavas pilsētas svētku ietvaros Krāslavas Vēstures un
mākslas muzejs sadarbībā ar Krāslavas novada Tūrisma informācijas
centru un Krāslavas novada domi izgatavoja banerus veloekskursijai
„Krāslavas vēsture pilsētas ielu garumā”, lai iepazīstinātu veloekskursijas dalībniekus ar Krāslavas ievērojamākajiem notikumiem,
rādot un stāstot par pilsētas vēsturiskajām vietām. Ieinteresētība bija
ļoti liela, tāpēc tika nolemts novietot izgatavotos stendus pils pagalmā
pie muzeja ēkas, izveidojot brīvdabas izstādi, kas veicināja lielāku
muzeja atpazīstamību un palielināja muzeja apmeklētāju skaitu.
Pateicoties Latgales reģiona attīstības aģentūras „Latvijas valsts
mežu un Valsts kultūrkapitāla fonda atbalstītās Latgales kultūras programmas 2020” ﬁnansiālajam atbalstam, realizējām projektu „Ceļojošās izstādes „Krāslavas stāsti laiku lokos” baneru un statīvu izgatavošana”, kas bija turpinājums 2019. gadā iesāktajam darbam. Baneri
ir pārvietojami un izvietojami katrā pieturvietā, vadot ekskursiju pa
pilsētas vēsturiskajām vietām. Ievērojot Covid-19 pandēmijas ierobežojumus, šogad plānotā veloekskursija nenotika, tāpēc tika izveidota brīvdabas izstāde, kura sniegs tūristiem iespēju izzināt Krāslavas
vēsturi jebkurā laikā gan individuāli, gan arī nelielās grupās gida pavadībā.
Izstāde iepazīstina ar eventuālās veloekskursijas 12 pieturvietām:
Krāslavas pilskalns un dabas parks Daugavas loki; Augusta akmens;
Karņicka kalns un Austriņa akmens; Krāslavas gurķi un zivju mazuļu audzētava; Piemineklis holokausta upuriem; Teātra kalns; Šokolādes kalns, Prinosino sādža, Sēravots; Tēlnieks Naums Āronsons;
Lāčplēša Kara ordeņa kavaliera A. Aparnieka ūdensdzirnavas,
kalēja Repinska smēde; Priedaine, prāmnieki un pārcēlāji; Skolotājs,
novadpētnieks Ādolfs Pildegovičs un ģeogrāfs Jurijs Novoselovs;
Kaplavas pagasta mežabrāļu grupas darbība 1944.-1945. g.
Aicinām novadniekus un Krāslavas viesus doties ceļojumā pa Krāslavas vēstures līkločiem cauri gadsimtiem, ielūkojoties pilsētas vēstures
mazāk zināmajās, bet svarīgajās vēstures lappusēs, apmeklējot brīvdabas izstādi, kā arī muzeja ekspozīcijas un izstādes.
Marija Gulbe,
Krāslavas Vēstures un mākslas
muzeja krājuma glabātāja

principus.
Nometne tika organizēta ar Latvijas valsts budžeta atbalstu programmā „Ģimenei draudzīga pašval-

dība”, kuru līdzﬁnansē Krāslavas
novada dome un administrē Sabiedrības integrācijas fonds.
Eduards Bergs
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Latgales reģiona Tūrisma asociācija „Ezerzeme” (LRTA
„Ezerzeme”) sadarbībā ar Latvijas Investīciju Attīstības
aģentūras Tūrisma departamentu (LIAA TD) arī pēc krīzes
3.-5. jūlijā Krāslavas Sporta skolas
perioda aktīvi darbojas un turpina veicināt gan iekšze- šāvēji Dobelē un Tukumā piedalījās
mes, kā arī ārvalstu tūristu interesi par Latgales reģiona Latvijas čempionātā pieaugušajiem.
piedāvājumu.
Vingrinājumā 60 šāvieni guļus, uz-

KRĀSLAVAS ŠĀVĒJI LATVIJAS ČEMPIONĀTĀ

Pateicoties LIAA TD, arī pašreizējā sarežģītajā ekonomiskajā situācijā tiek organizētas dažādu masu mediju pārstāvju vizītes Latgales
reģionā ar mērķi iepazīstināt, popularizēt un atklāt jaunas atpūtas iespējas. Kopumā šogad Latgales reģionā dažādos tūrisma objektos viesojušies vairāki žurnālisti no Lietuvas (laikraksts „Lietuvos Rytas”,
blogeris Orijus Gasanovas), no Igaunijas (laikraksts „Postimees”), kā
arī blogeris no Latvijas – Kārlis Buškevics (instagram @yourlifevibe
ar vairāk nekā 11 tūkst. sekotājiem). Paralēli tam, tiek regulāri publicēti dažādi informatīvi materiāli (gan Latvijā, gan Baltijas valstīs)
par Latgali kā tūrisma galamērķi. Ar to nodarbojas gan LIAA TD, gan
LRTA „Ezerzeme”.
Tāpat sadarbībā ar LIAA TD jūlija sākumā Latgalē viesojās piecu dažādu Latvijas tūroperatoru pārstāvji, žurnāla „Ieva” žurnāliste
un LIAA TD pārstāve Kristīne Mickāne, kuri kopā devās trīs dienu
piedzīvojumā apkārt Latgalei. LRTA „Ezerzeme” izveidotajā maršrutā
tika iekļauti tie tūrisma objekti, kuri ir gatavi uzņemt lielākas tūristu
grupas. Vēl pirms vizītes kādas tūroperatoru kompānijas pārstāve izteicās, ka šāda veida vizītes jau sen bija nepieciešamas un ka Latgales
reģions ir pirmais, kas to beidzot ir nodrošinājis.
Jāteic, ka visi viesi devās mājup pacilātā garastāvoklī. Kā atzina
Kristīne Mickāne: „Latgalē var sasmelties tādu pozitīvismu un enerģiju, ka pēc tam pietiek vēl ilgam laikam.” Savukārt Zilupes novada
Tūrisma informācijas konsultante Ilga Ivanova uzsvēra, ka šādas vizītes ir svarīgas, jo personīgais pieredzējums ir daudzkārt nozīmīgāks
par jebkuru iepriekš sagatavotu elektronisku vai drukātu materiālu.
Kopumā trīs dienu laikā viesi apskatīja 16 lieliskus Latgales reģiona
objektus, ļoti ceram, ka, pateicoties šai vizītei, uz Latgali dosies arvien
vairāk tūroperatoru vadītu tūristu grupu.
Savukārt runājot par pašreizējo tūrisma nozares situāciju reģionā,
jāteic, ka pamazām tūristu plūsmas pieaugums sāk palielināties. Pakāpeniski aug gan iekšzemes, gan Baltijas tūristu skaits. Ir sācies atvaļinājumu laiks, tādēļ arvien vairāk un biežāk sastopami kemperu tipa
auto gan no Lietuvas, gan Igaunijas. Krāslavas novada Tūrisma informācijas centra pārstāve Tatjana Kozačuka stāsta: „Apspriežot tūrisma
sezonu ar novada tūrisma uzņēmējiem, jāsecina, ka nelielām brīvdienu/viesu mājām (laukos un pilsētā) tiešām ir jūtams pieaugums. Atpūtnieki paliek 1-3 naktis, lielākoties tās ir ģimenes un nelielas draugu
kompānijas. Mazāk brauc lielas tūristu grupas. Diezgan pieprasīta ir
aktīvā atpūta – laivu nobraucieni pa Daugavu un Krāslavas novada
ezeriem. Arvien biežāk tūristi apceļo novadu ar velosipēdu. Daudzi
interesējas par dabas parka „Daugavas loki” tūrisma objektiem, dabas
takām, kā arī tūrisma objektiem, ko būtu interesanti apmeklēt ģimenēm ar bērniem.” Savukārt Rēzeknes tūrisma informācijas centrs ir
novērojis: „Ja par tūristu pieplūdumu ārkārtas situācijā varējām vien
sapņot, tad jāsaka, ka, sākoties jūnijam, esam novērojuši pakāpenisku Lietuvas un Igaunijas tūristu pieplūdumu. Jūnija mēnesī tas bija
neliels, taču progresējošs pieaugums, savukārt jūlijs ir sācies cerīgi:
nepilnās divās pirmajās mēneša nedēļās Igaunijas ceļotāji ir iegriezušies Rēzeknē tikpat cik iepriekšējā mēnesī kopā, savukārt, apmeklētāju skaits no Lietuvas ir trīskāršojies.”
Lai arī tūristu skaita pieaugums ir manāms, šis laiks vietējiem tūrisma uzņēmējiem joprojām ir izaicinājumu pilns. Tādēļ jo vairāk priecē
ziņa, ka LIAA TD sadarbībā ar Ekonomikas ministriju tūrisma nozarei kopumā atvēlējusi 3,8 milj. eiro tūrisma uzņēmumu mārketinga
aktivitātēm. Šobrīd notiek saskaņošanas process un ﬁnansējums būs
pieejams rudenī, kad arī mēs – Latgales reģiona tūrisma asociācija
„Ezerzeme” – informēsim savus reģiona kolēģus par iespējām apgūt
papildu ﬁnanšu līdzekļus.
Informāciju sagatavoja
LRTA „Ezerzeme”
Izdevējs - Krāslavas novada dome
Redakcijas apliecība Nr.1185
Tirāža - 6000
Iespiests SIA „Latgales druka”

stādot personīgo rekordu, 1. vietu izcīnīja Dana Soskova. Karīna Krilova
ieguva 2. vietu, Diāna Bulavska ierindojās 5. vietā. Starp krāslaviešiem
labākais vīriešu konkurencē bija
Mareks Mjadjuta, kurš ierindojās 6.
vietā.
Šaušanā no trīs stāvokļiem (no
ceļa, guļus un stāvus) mūsu šāvējiem
neizdevās izturēt spriedzi līdz pēdējam šāvienam un ar to mazliet pietrūka līdz pjedestālam: Karīnai Krilovai
- 5. vieta, Danai Soskovai - 6. vieta
un Marekam Mjadjutam - 4. vieta.
Trešajā dienā sportisti sacentās
šaušanā ar pneimatisko šauteni individuāli un pāros PŠ-MIX (vīrietis
un sieviete). Individuāli mūsu meitenēm neizdevās iekļūt ﬁnālā, lai pa-

cīnītos par medaļām, bet starp vīriešiem Mareks Mjadjuta iekļuva ﬁnalā
un spēja izcīnīt 3. vietu.
Arī PŠ-MIX vingrinājumā Mareks Mjadjuta un Dana Soskova iekļuva ﬁnālā, un sīvā cīņā izcīnīja 2.
vietu, kā arī saņēma piemiņas kausu
par labāko pirmo sēriju ﬁnālā.

Liels paldies audzēkņiem par
teicamu sezonu. Patīkamu viņiem
atpūtu vasarā un, uzkrājot jaunus
spēkus, nākamajā sezonā startēt vēl
labāk.
Sergejs Šveds,
šaušanas treneris

VK „KRĀSLAVA” VĪRIEŠU KOMANDA IZCĪNĪJA
ČEMPIONU TITULU SĀBRU VOLEJBOLA LĪGĀ (SVL)

2019. gada 5. oktobrī Rēzeknes
novada Adamovas sporta hallē startēja Sābru Volejbola līga, kas kopā
apvieno 20 komandas – septiņas sieviešu un 13 vīriešu – no visas Austrumlatvijas. Turnīrā piedalījās arī
Krāslavas vīriešu komanda un apvienotā Krāslavas Valsts ģimnāzijas
un Krāslavas Varavīksnes vidusskolas jauniešu komanda.
Pēc pārtraukuma sakarā ar Covid
- 19 karantīnu 2020. gada 20.-21.
jūnijā bija iespēja izspēlēt volejbola
turnīra ﬁnālspēles.
VK „Krāslava” vīriešu komanda
izcīnīja 1.vietu, otro vietu ieguva Rēzeknes komanda, trešajā vietā ierindojās Līvānu komanda, Jēkabpilieši
noslēdza turnīru kā ceturtie. Apvienotā Krāslavas Valsts ģimnāzijas un
Krāslavas Varavīksnes vidusskolas
komanda ierindojās 13.vietā.
Par Sābru volejbola līgas rezultatīvāko spēlētāju tika atzīts VK
„Krāslava” komandas uzbrucējs Devids Žolnerovičs.
VK „Krāslava” vīriešu komandu
pārstāvēja: Jurijs Dmitrijevs, Vjačeslavs Dmitrijevs, Devids Žolnero-

vičs, Dmitrijs Špakovs, Ivans Lukša,
Dmitrijs Silovs, Edgars Baltacis, Iļja
Fjodorovs, Normunds Muižnieks,
Viktors Tarakanovs, Dmitrijs Duškins.
Savukārt sieviešu komandu vidū
uzvarētāji tika noskaidroti februāra
sākumā pēc regulārās sezonas rezultātiem. Sieviešu septiņu komandu
turnīrā piedalījās arī divas Krāslavas
un Dagdas apvienotas komandas.

Jaunietes sacensībās ierindojās 5.
vietā, bet meiteņu komanda ieguva
6. vietu.
Par skolēnu sagatavošanu volejbola sacensībām pateicamies sporta
skolotājiem Dmitrijam Silovam un
Haroldam Kavinskim.
Pateicamies Krāslavas novada domei par ﬁnansiālo atbalstu un iespēju
piedalīties Sābru volejbola līgā.
Dmitrijs Duškins,
VK „Krāslava”

„SĪVERA KAUSS 2020”
LAUREĀTI

1. - 2. augustā Krāslavas novada Skaistas pagasta Sīvera ūdeņos notika starptautiskās sacensības zemūdens
medībās „Sīvera Kauss 2020” („SIVERS CUP 2020”).
Šīs sacensības ar Krāslavas novada domes un sponsoru atbalstu rīkoja biedrība „Zemūdens tūrisma klubs
„POSEIDON Krāslava””, lai noteiktu spēcīgāko zemūdens mednieku individuālajā un komandu ieskaitē, kā
arī zemūdens medību popularizēšanas un pieredzes apmaiņas nolūkā.
„Sīvera Kauss” ir ar bagātu vēsturi un tiek izcīnīts jau
trešo gadu desmitu. Pacīnīties par to šoreiz ieradās 77 dalībnieki: 39 - no Latvijas, 34 - no Lietuvas un četri - no
Igaunijas. Pavisam sacensībām reģistrējās 22 komandas
(sastāvs - divi vai trīs sacensību dalībnieki). Sacensības
norisinājās divas dienas, sacensību ilgums - sešas stundas
dienā, proti, tik ilgu laiku dalībnieki drīkstēja medīt zivis.
Sportisti centās likt lietā visas savas prasmes un iemaņas, lai būtu, ar ko lepoties, iznākot krastā. Visbiežāk harpūna trāpīja zutim, plaudim, asarim un līdakai, no kurām
lielākā svēra 6440 gramus un kuru nomedīja Dainius
Anforavičius (Lietuva). Pērn lietuvieši bija visveiksmīgākie šo starptautisko sacensību dalībnieki, šogad pārāki
izrādījās tieši Latvijas zemūdens mednieki, kuri izcīnīja
vairākas godalgotas vietas, par ko liecina apkopotie zemūdens medību „SIVERS CUP 2020” rezultāti.
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Uzvarētāji
Individuālais vērtējums:
1. vieta - Sergejs Zubovs (Latvija);
2. vieta - Konstantīns Leščovs (Latvija);
3. vieta - Andrejs Tkačs (Lietuva).
Komandu vērtējums:
1. vieta - „3 iz Prostokvašino” (Daugavpils, Latvija)
- Sergejs Zubovs, Aleksandrs Bulševs, Pavels Nozdračevs;
2. vieta - „Gelme Diver lt.” (Lietuva) - Gediminas Kaleckas, Mantas Normantas, Vitautas Stankunas;
3. vieta – „SPACE LT.” (Lietuva) - Andrejs Tkačs,
Anatolijus Ivanovas, Aleksandrs Doncovs.
Juris Roga
Jūlijas Semjonovas foto
Tulkotāja - Galina Mikulāne
Reportieris - Jurijs Roga
Tālr. 29389143
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