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Sveicam svētkos, Krāslava!

Borisa Tarlecka foto

Tu – putna spārns virs Daugavas lejas,
Tu – māsa laukam, kur dābols zied:
Tu – liepas ēna, tu – dzirksts no dzejas,
Kas cauri krēslainiem gadsimtiem iet.

Mums nevajag kļūt par Rīgu,
Preiļiem vai Daugavpili.
Mums jābūt krāslaviešiem!
Lepniem par mūsu pilsētu
un cilvēkiem!

(Andris Vējāns)

Sveicot svētkos,
Krāslavas novada domes vārdā
Domes priekšsēdētājs Gunārs Upenieks

KRĀSLAVAS PILSĒTAS SVĒTKI
19.- 20.JŪLIJS

Piektdiena, 19.jūlijs

- futbola turnīrs parkā.
10.00
11.00 - pilsētas pašdarbības kolektīvu
koncerts pilsētas laukumā.

Visas dienas garumā - a/s „Lattelecom” izbraukuma
– strītbols Baznīcas ielā.
pasākums pilsētas laukumā.
13.00 - Latvijas karaoke čempionāta
- ﬁgurālās jāšanas demonstrējumi Dīķu
posms Krāslavā (pilsētas laukums).
ielā.
20.00 - jauniešu koncerts „Youth sound 2” pilsētas
- zirgu un dabas izlaukumā, pēc koncerta diskotēka līdz plkst.02.00.
rāde „Kumeļu rotaļas”
Kaplavas
pagasta
„Klajumos”.
Sestdiena, 20.jūlijs
- satiksmes drošības stends, rallija
– „Krāslavas kausa” izcīņa makšķerēšanā
un
drifta
paraugdemonstrējumi
pilsētas
laukumā.
(pulcēšanās Daugavas labajā krastā, Vi–
ﬁ
lmas
„Krāslava
dzemes ielā).
laiku lokos” pirm– svētku gadatirgus Ostas ielā, amatnieku
izrāde
pilī,
izstādes
muzejā.
tirdziņš un Kulinārā mantojuma izstrādā- pilsētas svētku lielkoncerts „Raimonda
jumu degustācija Tirgus un M.Tirgus, M.Rīgas un BrīPaula Zelta dziesmas Krāslavai” pilsētas
vības ielā;
„Bērnu pasaule” Gr.Plāteru ielā - piepūšamās atrakci- estrādē - piedalās Ilona Bagele, Ingus Pētersons, Liene Šomase, Dainis Skutelis, Jānis Paukštello, Harijs Spanovskis,
jas, mašīnītes;
„Sapņu balonu laišana mākoņos”; vizināšanās ar po- Aiga Krute, orķestris Kristapa Krievkalna vadībā.
Noslēgumā – krāšņs Muzikālo strūklaku šovs un zaniju un ēzelīti; „Jautrās sejiņas”.
ļumballe, spēlē „Brāļi Optimisti”.

19.00

5.00
9.00

12.00

13.00 – 17.00
15.00 – 17.00
19.00 – 21.00
21.00

Persteņa ezera
spēles 2013
Biedrība „Sporta klubs „Krāslava”” sadarbība ar Krāslavas novada domi jauniešu
projekta konkursa „Es to varu!” ietvaros rīko
sacensības „Persteņa ezera spēles 2013”
Turnīra pirmais posms notiks 2013.
gada 19.jūlijā. Pirmā posma sākums plkst.
16.00 (reģistrācija no plkst. 15.30). Turnīra atlikušie posmi notiks 11.08.2013.,
17.08.2013. un 24.08.2013.
Informācija:
26009294
(Andris),
26134166 (Raitis).

Makšķernieku sacensības
Krāslavas pilsētas svētku ietvaros 2013.
gada 20.jūlijā notiks makšķernieku sacensības. Ņemot vērā pastāvīgas ūdens līmeņa
svārstības Daugavā, sacensības norisināsies upes kreisajā krastā. Sacensību tiesnešu kolēģija paziņo, ka ir noteiktas divas
sacensību dalībnieku pulcēšanās vietas
– tie sacensību dalībnieki, kuri uz sacensībām ieradīsies ar personīgo autotransportu,
pulcējas pie Priedaines Romas katoļu baznīcas, savukārt kājāmgāji pulcējas tirgus
laukumā Ostas ielā un viņiem tiks nodrošināts atsevišķs transports nokļūšanai uz
sacensību vietu.
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KRĀSLAVA VAKAR UN ŠODIEN

Krāslavas iedzīvotāji mīl savu pilsētu vienkārši tāpēc, ka tā ir viņu
dzimtā vieta. Šeit mēs dzīvojam, strādājam, audzinām bērnus, priecājamies par dzīvi.
No tā, cik droši un laimīgi jūtas iedzīvotāji savā dzimtajā pilsētā, cik sakopts un pievilcīgs ir tās ārējais veidols, ir atkarīgas daudzas citas lietas.
Skaistā, ērtā vidē arī cilvēku dzīves pamatā ir saticība un harmonija, viņi cenšas dzīvot atbilstoši apkārtējiem apstākļiem.
Pēdējo gadu laikā Krāslavas labiekārtošanai tiek pievērsta īpaša uzmanība. Vēl nesen daudzas mūsu pilsētas ielas un ēkas izskatījās citādāk, iespējams, daži krāslavieši vairs neatceras to iepriekšējo veidolu. Fotogrāfijas palīdzēs atsaukt atmiņā tās ainas, ko agrāk redzējām ikdienā, kā arī
prezentēs Krāslavas tagadni un pagātni.
Paldies visiem, kas ar savu darbu un radošumu, rūpēm un mīlestību padara mūsu pilsētu vēl skaistāku, sakoptāku, komfortablāku!
Lai Krāslava vienmēr ir ziedoša un skaista pilsēta un lai katras ģimenes dzīve ir piepildīta ar dvēseles siltumu, prieku un labklājību!

Krāslavas kultūras nams

Krāslavas pamatskola

Rīgas-Augusta iela

Gājēju ietve Brīvības
ielā
Sv.Ludvika laukums

Grāfu Plāteru pils
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KRĀSLAVA VAKAR UN ŠODIEN

Grota pie Grāfu
Plāteru pils

Baznīcas un
Raiņa ielu
krustojums

Skvērs Baznīcas ielā
Mazā Tirgus iela

Skvērs Brīvības
ielā

Pils kompleksa žogs

Sagatavoja Elvīra Škutāne
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projekti
PROJEKTĀ TIKS VEIKTAS PAPILDUS DARBĪBAS

Projekta „Krāslavas novada ceļu tīkla rekonstrukcija uzņēmējdarbības veicināšanai, 2.kārta”, kura ietvaros Krāslavas pilsētā tiek veikta
apjomīga ielu posmu rekonstrukcija par radušos kvotas atlikumu tiks
veikta arī Augusta ielas posma 180 m garumā rekonstrukcija (no piketa 269.050 km virzienā uz Daugavpili). Krāslavas novada domes sagatavotu projekta idejas rezumējumu konceptuāli ir atbalstījusi Vides
aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija. Augusta ielas posma
rekonstrukcijas darbus ir plānots pabeigt līdz 2013.gada beigām.

TIKS VEIKTI ĢIMNĀZIJAS ĒKAS
ENERGOEFEKTIVITĀTES
UZLABOŠANAS DARBI
Projekta „Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai Krāslavas Valsts
ģimnāzijā” (KPFI-15.1/14) ietvaros š.g. jūlijā tiks uzsākti
Krāslavas Valsts ģimnāzijas ēkas energoefektivitātes uzlabošanas darbi.

Projekta mērķis ir samazināt siltumnīcefekta gāzu emisiju Krāslavas
Valsts ģimnāzijā un uzlabot ēkas energoefektivitāti. Projekta ietvaros ir
paredzēti šādi darbi:
ārsienu siltināšana skolai (t.sk. logu aiļu siltināšana, izejas uz jumta
sienu un pārseguma siltināšana, jumta lūkas siltināšana);
cokola siltināšana (t.sk. betona apmales atjaunošana);
nenomainīto logu un ārdurvju nomaiņa;
rekuperācijas ventilācijas sistēmas ierīkošana telpās;
apgaismojuma nomaiņa pret LED tipa apgaismojumu (t.sk. elektrosadales vadu pārbūve).
Projektā paredzētus būvdarbus veiks SIA „Borg”. Būvdarbu kopējās
izmaksas sastāda Ls 273 574.80. Būvdarbu uzraudzību nodrošinās SIA
„Jurēvičs un partneri”, autoruzraudzību – SIA „Grand Eko”.
Andris Rukmans

Dīķis Augstkalnes ciemā tika
izrakts aptuveni pirms 30 gadiem
speciāli Līvānu māju kompleksa
iemītnieku vajadzībām. Nesen
šeit norisinājās ceļa seguma rekonstrukcija, un nožogojums ap
dīķi tika nojaukts, bet jauna žoga
uzstādīšana ap dīķi projektā izmaksās netika iekļauta.
Dīķis atrodas pie paša ceļa, un
tā dziļums ir aptuveni 7 metri,
līdz ar to ūdenstilpne ir potenciāli
bīstama, jo Augstkalnes ciemā ir
daudz bērnu. Vietējie iedzīvotāji
nolēma rīkoties, lai pasargātu sevi
un apkārtējos no nelaimes. Veceļu
ģimene uzrakstīja projektu un piedalījās konkursā „Iedzīvotāji veido savu vidi”, ko ﬁnansē Krāslavas novada dome. Laba ideja tika
atbalstīta.
Saviem spēkiem viņi cementēja
stabus, uzvilka žoga sietu, uzstādīja vārtus. Neskatoties uz to, ka
daži vietējie iedzīvotāji rādīja ar
pirkstu pie deniņiem, skatoties,
kā strādā brīvprātīgie - Veceļu un
Djatkoviu ģimenes, projekts tika
pabeigts īsā laika posmā. Uzstādītais nožogojums organiski iekļāvās apkārtējā ainavā.

Turpinot Krāslavas pils
kompleksa atjaunošanas
darbus, šī gada 30.jūnijā
noslēdzies projekts „KrāslaKrāslavas novada invalīdu biedrība „STARIŅŠ” saņēma vas muzeja fasāžu renovāBorisa un Ināras Teterevu fonda atbalstu projekta „Soci- cija Krāslavas pils komplekālo pakalpojumu kvalitātes uzlabošana Krāslavas invalī- sā”.
diem” īstenošanai.
Projektu īstenoja Krāslavas no-

KALNIEŠU CIEMĀ TIKS UZSĀKTA
ŪDENSSAIMNIECĪBAS ATTĪSTĪBAS PROJEKTA
ĪSTENOŠANA
Ar Eiropas Savienības atbalstu projekta „Ūdenssaimniecības attīstība
Krāslavas novada Kalniešu pagasta
Kalniešu ciemā” 3DP/3.4.1.1.0/11/
APIA/CFLA/122/029 ietvaros š.g. jūlijā Kalniešu ciemā
tiks uzsākta ūdenssaimniecības attīstības projekta īstenošana.
Saskaņā ar plānoto Kalniešu ciemā tiks veikta esošo ūdensapgādes
tīklu rekonstrukcija (3106 m) un jaunu tīklu būvniecība (392 m), kā arī
rezerves urbuma tamponāža.
Projekta īstenošanas rezultātā 93% ciema iedzīvotāju tiks nodrošināti centralizētie ūdensapgādes pakalpojumi, līdz 12% samazināsies
ūdens zudumi un uzlabosies dzeramā ūdens kvalitāte.
Projektā paredzēto būvdarbu izpildi veiks SIA „RIO”. Būvdarbu kopējās izmaksas sastāda Ls 201 771.93. Būvdarbu uzraudzību nodrošinās SIA „Jurēvičs un partneri”, autoruzraudzību – SIA „Ekolat”.
IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ!
Andris Rukmans

„Izskatās, it kā tas vienmēr šeit
ir bijis,” atzina Natālija Vecele.
Jau ne pirmo gadu Ūdrīšu pagasta iedzīvotāji piedalās projektu
konkursā „Iedzīvotāji veido savu
vidi”. Pateicoties vietējo iedzīvotāju aktivitātei, Augstkalnes ciemā ir ierīkota slidotava, bērnu rotaļu un atpūtas laukums, Borovkas
Romas katoļu baznīcā ir renovēta

zakristija, Kazanovā atjaunots
„Dēla krusts” par godu Leonam
Plāteram, jo pagājušā gadsimta
60.gados krusts tika nojaukts ceļa
izbūves laikā.
Šogad tuvojas noslēgumam vēl
viens projekts - Djatkoviču ģimene restaurē svētvietu - sādžas
krustu Augstkalnes ciemā.
Elvīra Škutāne

PABEIGTA MUZEJA FASĀŽU RENOVĀCIJA

INVALĪDU BIEDRĪBA „STARIŅŠ” ĪSTENOS
TETEREVU FONDA FINANSĒTU PROJEKTU

Projekta mērķis ir uzlabot sociālo pakalpojumu sniegšanas kvalitāti
Krāslavas novada invalīdiem, veicināt invalīdu aktīvu dzīvesveidu un
integrāciju sabiedrībā, nodrošināt invalīdu aprūpi, labiekārtojot biedrības jaunas telpas un iegādājoties sadzīves tehniku.
Pateicoties projekta ietvaros iegādātām mēbelēm, sadzīves tehnikai,
vannas istabas iekārtojumam un traukiem, vismaz 60 Krāslavas invalīdiem biedrības jaunajās telpās būs pieejami pilnveidotie sociālie pakalpojumi – veļas mazgāšana un remonts, dušas pakalpojumi, humānās
palīdzības drēbju un pārtikas produktu saņemšana, kā arī bibliotēka.
Projekta īstenošanas rezultātā biedrība kvalitatīvāk rīkos izglītojošās
nodarbības, seminārus, interešu pulciņus un svētku pasākumus.
Projekta īstenošanas laiks ir no 2013. gada 1. augusta līdz 2014. gada
31. decembrim. Pārcelšanās uz jaunajām telpām Āronsona ielā tiek paredzēta gada nogalē. Projekta kopējās izmaksas ir 3 222,00 Ls, Teterevu
fonda ﬁnansējums projektam ir 2 900,00 Ls un Krāslavas novada domes
līdzﬁnansējums – 304,00 Ls.
Biedrība „STARIŅŠ” dibināta 1994. gadā un reģistrēta 2007. gadā ar
mērķi apvienot invalīdus un apmierināt biedru sociālās vajadzības, intelektuālās un kultūras intereses. Pašlaik organizācijā ir 60 biedri.
Biedrība „STARIŅŠ” pateicās par atbalstu Borisa un Ināras Teterevu
fondam, Krāslavas novada domei, visiem atbalstītājiem un brīvprātīgajiem.
Krāslavas novada invalīdu biedrība „STARIŅŠ”

DĪĶIS VAIRS NAV BĪSTAMS

vada dome sadarbībā ar Krāslavas

Vēstures un mākslas muzeju, kurš
atrodas vienā no pils kompleksa
ēkām, Pils ielā 8. Projekta ietvaros muzeja ēkā tika uzstādīti jauni
koka logi, ieejas pakāpieni, ar vēsturiskām ēkām piemērotu kaļķa
krāsu nokrāsota fasāde un uzstādīta zibens aizsardzības sistēma.
Darbus veica SIA „Renesanse K”.
Projektu līdzﬁnansē Eiropas
Lauksaimniecības fonds lauku

attīstībai (ELFLA), attiecināmās
izmaksas (bez PVN) ir 9843,54
Ls, tai skaitā ELFLA ﬁnansējums
8859,19 Ls (90%), Krāslavas
novada domes līdzﬁnansējums
984,35 Ls (10%) un neattiecināmo izdevumu (PVN) apmaksa
2067,14 Ls apmērā.
Ināra Dzalbe,
Krāslavas novada domes
Attīstības nodaļas vadītāja

TIKA IZSLUDINĀTS PROJEKTU KONKURSS
Biedrība „Krāslavas rajona partnerība” izsludina
atklāta konkursa projektu
iesniegumu pieņemšanas
uzsākšanu „Krāslavas rajona partnerības integrētās
attīstības stratēģijas 2009.2013.gadam”
ieviešanai
Eiropas Lauksaimniecības
fonda lauku attīstībai Lauku attīstības programmas
2007.- 2013.gadam pasākuma (410) „Vietējās attīstības stratēģijas” ietvaros.

Konkurss izsludināts: 411.pasākuma “Konkurētspējas veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā” 1.aktivitātes
– „Iekārtu, tehnikas, aprīkojuma,
informācijas tehnoloģiju un programmu nodrošinājuma iegāde un
uzstādīšana, infrastruktūras izveide lauksaimniecības produktu
ražošanai un pirmapstrādei, tai
skaitā pašu saražotās produkcijas iepakošanai, kā arī ilggadīgo

augļkopības kultūraugu (izņemot
zemenes) stādu iegāde, stādījumu
balstu sistēmu, žogu un žogu balstu iegāde, uzstādīšana un stādījumu ierīkošana” 3.1. rīcībā: „Lauksaimniecības produktu ražošana
un pirmapstrāde”.
14.kārtā pieejamais ﬁnansējums
- 26 155,21 Ls. Maksimālā projekta attiecināmo izmaksu summa
vienam projektam - 20 000 Ls.
Projektu iesniegumu pieņemšana notiks no 2013.gada 5.augusta
līdz 2013.gada 5.septembrim.
Ar Krāslavas rajona partnerības integrēto attīstības stratēģiju
2009. – 2013.gadam, rīcības mērķiem, plānotajiem risinājumiem,
projektu vērtēšanas kritērijiem
un minimālo punktu skaitu pozitīva atzinuma saņemšanai var iepazīties pie biedrības „Krāslavas
rajona partnerība” pārstāvjiem
Skolas ielā 7, (2.stāvā) Krāslavā
vai Krāslavas rajona partnerības
mājaslapā www.kraslavaspartneriba.lv un LAD mājaslapā www.

lad.gov.lv.
Projektu atbalsta saņemšanas
nosacījumi atrunāti Ministru kabineta noteikumos Nr.764 „Kārtība,
kādā piešķir valsts un Eiropas Savienības atbalstu lauku attīstībai
pasākumā „Konkurētspējas veicināšana vietējo attīstības stratēģiju
īstenošanas teritorijā” un pasākumā „Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju
īstenošanas teritorijā””.
Projekta iesniegumu personīgi
iesniedz Krāslavas rajona partnerībā darba dienās no plkst. 8:00
līdz plkst.16:00, Skolas ielā 7,
Krāslavā, LV 5601. Projekta iesniegumu elektroniska dokumenta formā, parakstītu ar elektronisko parakstu un apliecinātu ar laika
zīmogu Elektronisko dokumentu
likumā noteiktajā kārtībā, var iesniegt arī lad@lad.gov.lv.
Aina Dzalbe,
Krāslavas rajona partnerības
valdes locekle

dažos teikumos
Krāslavas novada domes sēdē, kas notika 4.jūlijā, pamatojoties uz deputātu Jāņa Geibas un Ēvalda Cauņas
iesniegumiem, tika pieņemts lēmums par augstāk minēto deputātu pilnvaru pirmstermiņa izbeigšanu.
Pēc pašvaldību vēlēšanu rezultātiem nākamo lielāko balsu skaitu Zaļo un Zemnieku savienības sarakstā
ieguva Viktorija Lene un Francis Zalbovičs, līdz ar to vēlēšanu komisija nolēma aicināt viņus pildīt novada
domes deputātu pienākumus.
Šajā novada domes sēdē atbilstoši deputātu balsojumam par Kaplavas pagasta pārvaldes vadītāju tika ievēlēts Andris Uzuls.
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aktuālā informācija
KRĀS LAVAS NOVA DA DO MES RĪ KOJUMS
PAR VALSTS KA RO GA PACEL ŠA NU

Pamatojoties uz likuma „Par Latvijas valsts karogu” 3.pantu un par godu Krāslavas pilsētas svētkiem, noteikt, ka Latvijas valsts karogs paceļams 2013.gada 20.jūlijā Krāslavas pilsētas administratīvajā teritorijā pie visu veidu iestāžu, uzņēmumu
un organizāciju ēkām, kā arī dzīvojamajām mājām.

ADMINISTRATĪVĀ KOMISIJA ZIŅO
2013.gada 2.jūlijā notika administratīvās komisijas kārtējā sēde, kurā tika
izskatīti 7 administratīvo
pārkāpumu protokoli:

- O.K., dzim.1965.g., par apzināti nepamatotu policijas darbinieku izsaukšanu tika uzlikts naudas sods 25,00 Ls apmērā;
- A.M., dzim.1953.g., par sēju-

mu nobradāšanu tika uzlikts naudas sods 1,00 Ls apmērā;
- L.K., dzim.1960.g., par bērnu
aprūpes pienākumu nepildīšanu
tika izteikts brīdinājums;
- K.V., dzim.1991.g., par naktsmiera traucēšanu tika izteikts brīdinājums;
- O.K., dzim.1978.g., par stādījumu bojāšanu tika izteikts mut-

vārdu aizrādījums;
- V.P., dzim.1969.g., par policijas darbinieku izsaukšanu lietvedība tika izbeigta;
- SIA „A...” par būves neuzturēšanu kārtībā tika izteikts brīdinājums.
Trīs administratīvo pārkāpumu
lietas tiek pārceltas izskatīšanai uz
nākamo sēdi.

PASTIPRINĀTI VEIKS ĀFRIKAS CŪKU MĒRA
KONTROLES PASĀKUMUS
UZ BALTKRIEVIJAS UN KRIEVIJAS ROBEŽAS
Zemkopības ministrija informē, ka Krievijā un Baltkrievijā
ir konstatēs Āfrikas cūku mēris.
Saskaņā ar jaunāko informāciju
kārtējais Āfrikas cūku mēra uzliesmojuma aizdomu gadījums ir
konstatēts Baltkrievijā, Vitebskas
apgabalā – ļoti tuvu Latvijas robežai, kas ir ES ārējā robeža. Latvijā
līdz šim Āfrikas cūku mēris meža
cūkām un mājas cūkām nav konstatēts.
Eiropas Komisijas (EK) Pastāvīgās pārtikas un dzīvnieku
veselības komitejas Dzīvnieku
veselības un labturības, kontroles
un importa nosacījumu sekcijas
sanāksmē tika steidzami lemts un
vienbalsīgi nobalsots par EK lēmumu, kas nosaka nepieciešamos
Āfrikas cūku mēra kontroles pasākumus ES robežkontroles punktos
ar Baltkrieviju un Krieviju ar mērķi novērst Āfrikas cūku mēra izplatību ES ar transportlīdzekļiem
un to vadītajiem.
EK lēmums paredz, ka transportlīdzekļa vadītājiem no Baltkrievijas un Krievijas, iebraucot
ES, uz robežas kompetentai institūcijai, Latvijā – Pārtikas un veterinārā dienestam (PVD), būs jāuzrāda deklarācija, kas apliecina,
ka transportlīdzeklis Krievijas un

Baltkrievijas pusē pēc dzīvnieku
vai to barības izkraušanas ir iztīrīts un dezinﬁcēts, kā arī, ka transportlīdzekļa vadītājam ir atbilstošs aizsargapģērbs, ko izmanto
dzīvnieku vai barības izkraušanā.
PVD būs jānodrošina transportlīdzekļu pārbaudes, uzraugot,
vai no Krievijas un Baltkrievijas
iebraucošajiem transportlīdzekļiem ir veikta pietiekama tīrīšana
un dezinfekcija. Nepieciešamības
gadījumā, ja nebūs veikta transportlīdzekļa atbilstoša tīrīšana vai
dezinfekcija, varēs veikt atkārtotu
transportlīdzekļa dezinfekciju vai
arī aizliegt tiem iebraukt ES.
Tāpat, lai nepieļautu slimības
ievešanu Latvijā ar pārtikas produktiem, privātpersonām, kas ieceļo Latvijā no trešajām valstīm,
tostarp Krievijas un Baltkrievijas,
muitas un robežsardzes darbinieki
veiks 100% bagāžas kontroli.
Papildus, pamatojoties uz Āfrikas cūku mēra draudu bīstamību
Latvijai, Zemkopības ministrija
pieprasīs valdībā papildu ﬁnansējumu, lai PVD pilnībā varētu
īstenot nepieciešamos drošības
pasākumus, pasargājot Latvijas
meža un mājas cūku populāciju
no inﬁcēšanās ar Āfrikas cūku
mēri, tādejādi mazinot apdraudē-

jumu Latvijas un ES cūkkopībai.
Āfrikas cūku mēris ir ļoti lipīga
vīrusa izraisīta slimība cūku dzimtas dzīvniekiem. Vīrusu cūkas cita
citai var nodod gan tieša kontakta
veidā vai caur inﬁcēto cūku ekskrementiem, gan arī transmisīvi
ar slimības pārnesēju – Ornithodoros ģints ērču – līdzdalību. Infekcijas avots ir slimās cūkas – vīrusa nēsātājas, kā arī mežacūkas,
kuras kopā ar ērcēm veido vīrusa
rezervuāru dabā. Slimajiem dzīvniekiem novēro paaugstinātu temperatūru (40-42 °C), asaro acis, ir
izdalījumi no deguna, depresija,
dzīvniekus parasti redz guļam,
bet, ja tie staigā, tad vērojami
kustību koordinācijas traucējumi. Balto šķirņu cūkām izteikti ir
redzami plaši zemādas asins izplūdumi. Dzīvnieki iet bojā 7-10
dienu laikā no inﬁcēšanās brīža.
Āfrikas cūku mēra vīruss ir ļoti
izturīgs ārējā vidē. Gaļā pie +4 °C
vīruss saglabājas 150 dienas, sausā sālītā šķiņķī – 140 dienas, bet
saldētā gaļā daudzus gadus.
Informāciju sagatavoja:
Dagnija Muceniece,
ZM Preses un sabiedrisko
attiecību nodaļas vadītāja

KRĀSLAVAS NOVADA PAŠVALDĪBAS POLICIJA
PAR PAVEIKTO DARBU JŪNIJĀ
Sastādīti 4 administratīvā pārkāpuma protokoli, no tiem 2 par
iekšējās kārtības noteikumu neievērošanu kultūras, izglītības,
sporta, atpūtas, tirdzniecības un
citās sabiedriskās iestādēs un 2
par īpašumiem piegulošo teritoriju savlaicīgu neuzkopšanu un neuzturēšanu tīrībā.
Saņemti 28 rakstiski iesniegumi
un atstrādāti 168 izsaukumi. Tika
veiktas 36 proﬁlaktiskās sarunas
un izteikti mutiski brīdinājumi.
Jūnijā tika veikti 5 nakts reidi
(no sestdienas uz svētdienu un
no svētdienas uz pirmdienu), kas
saistīti ar sabiedriskās kārtības

uzturēšanu nakts laikā. Tika nodrošināta sabiedriskās kārtības ievērošana Mazo krāslaviešu svētku
laikā, Krāslavas Valsts ģimnāzijas
90 gadu jubilejas svinībās (svinīgā gājiena laikā, svinīgā pasākuma laikā 18.novembra laukumā
un pie Krāslavas pils kompleksa,
balles laikā), Komunistiskā genocīda upuru piemiņas dienai veltītajā piemiņas brīdī pie pieminekļa
„Māte Latgale raud”, Krāslavas
Varavīksnes vidusskolas 9. klašu
un 12. klašu izlaidumu laikā, Ielīgošanas pasākuma laikā, Līgo
svētku zaļumballē un Sv. Donāta
atlaidu dievkalpojumu laikā.

Krāslavas novada pašvaldības
policija nogādāja 4 cilvēkus Daugavpils Reģionālās slimnīcas Narkoloģijas nodaļā.
Daugavpils dzīvnieku patversmē tika nogādāts 1 klaiņojošais
kaķis.
Krāslavas novada pašvaldības
policijas darbinieki veica 12 proﬁlaktiskos reidus pa Krāslavas novada ezeriem, kas saistīti ar zivju
resursu un kontroles pasākumiem.
No dažādiem Krāslavas novada
ezeriem kopumā tika izcelti un
pēc akta iznīcināti 16 nelikumīgi
zvejas rīki (15 zivju tīkli un 1 zivju murds).

SAKARĀ AR JAUNA PĀRTIKAS VEIKALA „TOP”
ATVĒRŠANU KRĀSLAVĀ
AICINĀM DARBĀ LIELISKUS DARBINIEKUS:
veikala vadītāju,
datu operatoru,
pārdevējas – kasieres,
palīgstrādnieku,
apkopēju-fasētāju,
konditorus-kulinārus.
Galvenie pienākumi:
profesionāli, pozitīvi un ar augstu atbildības izjūtu pildīt savus darba pienākumus, lai nodrošinātu kvalitatīvu un laipnu klientu apkalpošanu.
Obligātas prasības:
2 (divu) gadu pieredze pārtikas mazumtirdzniecībā
(veikala vadītājam),
komunikabilitāte un spēja saprasties ar klientiem,
augsta atbildības izjūta,
godīgums,
pozitīva attieksme pret darbu un kolēģiem.
Piedāvājam:
interesantu un atbildīgu darbu,
izaugsmes iespējas,
motivējošu atalgojumu atbilstoši paveiktajam.
Darba vieta – Rēzeknes iela 7, Krāslava.
CV un motivācijas vēstuli ar vēlamā amata norādi lūdzam sūtīt uz
e-pastu – birojs@pvg.lv līdz šī gada 15. jūlijam.

KAMPAŅAS „JA DZER, TAD NEBRAUC!”
IETVAROS NOTIKS POLICIJAS
REIDI UZ ŪDEŅIEM
Vasaras sezonā, kad ūdenstilpnēs ir visaugstākā peldlīdzekļu satiksmes intensitāte, Valsts policija veiks pastiprinātu kontroli, lai mazinātu
reibumā vai peldlīdzekļu vadītāju neuzmanības rezultātā izraisītus negadījumus. Kā informē Ceļu satiksmes drošības direkcija (CSDD), reidi
notiks CSDD kampaņas pret braukšanu reibumā „Ja dzer, tad nebrauc!”
ietvaros. Šogad par braukšanu reibumā pieķerti četri peldlīdzekļu vadītāji, kuriem papildus naudassodam nācās šķirties arī no citu transportlīdzekļu vadītāja apliecības.
Starp peldlīdzekļu vadītāju populārākajiem pārkāpumiem minami
arī atļautā ātruma pārsniegšana, noenkurošanās neatļautās vietās, kā arī
peldlīdzekļu vadīšana bez atbilstošas kategorijas vadītāja apliecības.
Pašlaik Latvijā ir izsniegtas 17 448 atpūtas kuģu vadītāju apliecības,
un katru gadu stabili pieaug reģistrēto motorlaivu, kuteru un citu agregātu skaits - uz šo brīdi reģistrēti 19 342 peldlīdzekļi.
CSDD uzsver, ka uz ūdens, tāpat kā ceļu satiksmē, ir jāievēro skaidri
deﬁnēti noteikumi, kas tostarp nepieļauj braukšanu reibumā. Tāpēc gan
šiem vadītājiem, gan arī ikvienam, kurš atpūšas pie ūdens, jāapzinās, ka
ūdens satiksmes intensitāte pieaug un tā pati par sevi ir vide, kas pievieno papildus bīstamību jebkādai neuzmanīgai vai bezatbildīgai rīcībai.
Valsts policija arī šogad īpašu uzmanību pievērsīs drošībai uz ūdens,
veicot reidus ūdenstilpnēs visā Latvijā. Valsts policijas Rīgas reģiona
pārvaldē ir speciāla rota, kuras uzdevums ir rūpēties par drošību uz ūdeņiem un kontrolēt, vai ūdens transportlīdzekļu vadītāji ievēro likumā
noteiktās prasības.
Pagājušajā gadā kuģošanas sezonas laikā policisti reidus veica ik dienu, un arī šovasar kontrole tiks turpināta. Šogad pusotra mēneša laikā
pārbaudīti jau gandrīz 250 ūdens transportlīdzekļi. Pagājušajā gadā kopumā pārbaudīti aptuveni 500 ūdens transportlīdzekļi un 135 gadījumos
ir konstatēti pārkāpumi, norāda CSDD Sabiedrisko attiecību daļā
„Policijas pieredze liecina, ka ūdens transportlīdzekļu vadītāji bieži
vien vieglprātīgāk uztver drošības noteikumus uz ūdens nekā uz sauszemes. Mēdz gadīties, ka likumpaklausīgs autovadītājs, pārsēžoties laivā,
uzreiz atver alkohola pudeli, jo ūdens transportlīdzekļa vadīšanu uztver
kā izklaidi. Taču jāņem vērā, ka risks nokļūt nelaimē uz ūdens var būt
pat lielāks nekā uz ceļa,” stāsta Valsts policijas Ūdens policijas komandieris Artūrs Plaudis.
CSDD atgādina, ka par peldlīdzekļa vadīšanu reibumā pieķertajiem
vadītājiem tiek piemērots naudassods no 100 līdz 500 latiem, kā arī īstenota visu kategoriju tiesību (izņemot velosipēda) konﬁskācija uz laiku
no sešiem mēnešiem līdz trīs gadiem. CSDD un partneru īstenotās kampaņas „Ja dzer, tad nebrauc!” mērķis ir samazināt to transportlīdzekļu
vadītāju skaitu, kuri pie stūres sēžas alkohola reibumā - arī pārvietojoties pa Latvijas ūdenstilpnēm. Kampaņas ietvaros ikviens tiek aicināts
aizdomāties par atbildību pret savu un apkārtējo dzīvību, atgādinot, ka,
braucot reibumā, tu faktiski riskē ar savu un apkārtējo dzīvību.
Kampaņu „Ja dzer, tad nebrauc!” organizē CSDD, Satiksmes ministrija un Valsts policija, atbalsta - apdrošināšanas sabiedrība „ERGO” un
SIA „Statoil Fuel & Retail Latvia”, dzērienu ražotājs „Aldaris”. Kampaņa tiek ﬁnansēta no OCTA līdzekļiem.
CSDD Sabiedrisko attiecību daļa
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NANO PROJEKTS APSTIPRINĀTS!

NANO projekta mērķis ir panākt, ka Latgales jaunieši
kļūst uzņēmīgāki. Panākt, ka nenotiek mūžīga gaušanās,
ka viņu novadā nav ko darīt, bet gan lai jaunieši paši uzņemas iniciatīvu – nāk klajā ar savām iniciatīvām, dibina
savus uzņēmumus, biedrības, iesaistās vietējās pašvaldības lēmumu pieņemšanā.

Galvenais pasākums būs jauniešu nometne, kuras ietvaros tiks lasītas
lekcijas neformālā gaisotnē, tiks apmeklēts Rēzeknes biznesa inkubators, tiks ģenerētas biznesa idejas un rakstīti pirmie biznesa plāni.
Programma ir ļoti piesātināta un tā ietver gan teorētiskas, gan praktiskas nodarbības par tādiem jautājumiem kā uzņēmējdarbības uzsākšana,
nevalstisko organizāciju darbība, vietējo pašvaldību funkcijas Latvijā
u.c.
Mērķauditorija ir Krāslavas pilsētas un novada jaunieši, kā arī nodibinājuma „Palīdzēsim.lv” bērni no Latgales audžu ģimenēm, kopumā 30
bērniem no Latgales vecumā no 17 – 25 gadiem.
Projekta rezultātā jaunieši kļūs uzņēmīgāki, iesaistīsies biedrību darbībā, uzsāks savu uzņēmējdarbību. Esi aktīvs un iesaisties, būs interesanti!
Kontakinformācija:
Julianna Moisejenkova
26302442

IZGLĪTĪBA
„VASARAS ZAĻĀ AKADĒMIJA 2013”
Divu dienu vasaras dienas
nometne domājošiem, aktīviem jauniešiem un videi
draudzīgai cilvēku kopai no
Izvaltas un Krāslavas.

Tās dalībnieki ne tikai runā par
ekoloģiskām, sociālām problēmām, bet rīkojas te un tagad un
rosina sabiedrību aizdomāties
par vides problēmām, par jauniešu dzīves kvalitātes uzlabošanu
Krāslavas novadā. Zaļā pasaules
uztvere ir ne tikai dabas praktiska
aizsardzība, tas ir arī jauniešu izaugsmes ceļš.
Viens no projekta apakšmērķiem - attīstīt jauniešos radošo
garu.
Radošo darbnīcu galvenais
mērķis - vērst jauniešu domas uz
zaļāku dzīves veidu, parādīt, ka

TEHNIKUMĀ - JAUNS APRĪKOJUMS
UN JAUNA PROGRAMMA

Šogad Rīgas Valsts tehnikuma Krāslavas teritoriālo
struktūrvienību pabeidza
9 absolventi, kas ieguva
koka izstrādājumu ražošanas tehniķa diplomu.
Kokapstrādes nodaļas vadītājs Arkādijs Petaško uzskata, ka tā ir perspektīva
specialitāte, un diplomētie
speciālisti noteikti atradīs
darbu.

Pēc tehnikuma beigšanas jaunieši saņem ne tikai diplomu, bet
arī trīs sertiﬁkātus: apgūstot mēbeļu konstruēšanas programmu
AutoDesk Inventor un AutoCAD
vidēs, var kārtot eksāmenu un saTehnikuma audzēkņu izgatavotie darbi
ņemt starptautisko sertiﬁkātu, progzīgu laika posmu, un tam nav gandrīz nekā līdzīga
rammēšanas sertiﬁkātu, kas dod
iespēju izmantot lāzergriešanas darbmašīnas, kā arī mākslai. Līdz ar to var secināt, ka kokapstrādes robots-manipulators būs noderīgs arī radošajā procesā.”
zāģera un krūmgrieža operatora sertiﬁkātu.
Mācību programma, kas attīsta iemaņas darbā ar
„Mēs pakāpeniski virzāmies uz savu mērķi – mūsu
audzēkņiem, beidzot tehnikumu, ir jāprot strādāt ar kokapstrādes robotu-manipulatoru, ir universāla. Ja
modernākām CNC (datorvadības) mašīnām,” pastās- tehnikuma audzēkņi apgūs šīs zināšanas, tad viņi būs
tīja Arkādijs Petaško. „Pat šeit, Latgales reģionā, spe- spējīgi izstrādāt programmas arī CNC darbmašīnām.
Pozitīvs fakts ir saistīts ar to, ka iepirkuma konciālisti, kas prot strādāt ar tādām iekārtām un modernām tehnoloģijām, ir pieprasīti darba tirgū un viņiem kursā, neskatoties uz lielu konkurenci, uzvarēja tieši
Latvijas ﬁrma.
piedāvā starta algu 700 latu apmērā.”
I.Lipste: „Bez šaubām, mūsu sadarbība ar KrāslaLielas priekšrocības ir saistītas ar to, ka, pateicoties
esošajiem kokapstrādes darbgaldiem un datorvadā- vu turpināsies. Mēs esam savas zemes patrioti, tāpēc
mo darbgaldu līnijai, studentiem pēc RVT Krāslavas jūtamies gandarīti par to, ka mūsu valstī tiek ieviestas
teritoriālās struktūrvienības beigšanas ir teicamas jaunākās tehnoloģijas. Tādām iekārtām nedrīkst stāvēt uz stendiem zems stikla, tām būtu jāpārklājas ar
praktiskās iemaņas.
Nesen mācību iestādes materiāli tehnisko bāzi pa- putekļiem, skaidām, vārdu sakot, ir jāstrādā – jo tieši
tādam mērķim ir paredzēts šis aprīkojums.
pildināja kokapstrādes robots-manipulators.
No savas puses mēs solām vispusīgu atbalstu, lai
Kā paskaidroja piegādātājﬁrmas pārstāvis, SIA
„Colla” viceprezidents Ivo Lipste, šo aprīkojuma vei- agregāts pēc iespējas ātrāk sāktu darboties, un pēc
du var izmantot mehāniskās apstrādes procesos. Ma- tam mēs turpināsim sekot līdzi šim procesam.”
Arkādijs Petaško atklāja savus nākotnes plānus:
nipulatoram ir piestiprināta speciāla vārpsta, kur tiek
uzstādīta frēze. Pēc tam robots tiek izmantots tāpat kā „Kokapstrādes robotu-manipulatoru var izmantot
datorvadāmais darbgalds. Taču kokapstrādes robota- arī industriāli, tāpēc mēs gribam ar Krāslavas novamanipulatora darbība atšķirībā no CNC darbmašīnām da domes atbalstu izveidot jaunu darba vietu mūsu
nav ierobežota noteiktā vietā, tas var vadīt instrumen- tehnikumā. Apmācīts speciālists varētu no pasūtītāja
materiāla izgatavot dažādus izstrādājumus – izkārttu jebkurā virzienā.
RVT Krāslavas teritoriālā struktūrvienība uzdroši- nes, durvis un citus priekšmetus, piemēram, senlaiku
nājās un pirmā no Latvijas mācību iestādēm realizēja stilā, lai saglabātu mūsu pilsētas unikālo kolorītu.”
Kokapstrādes robots-manipulators nav vienīgais jaušo projektu, tāda aprīkojuma nav pat augstskolās.
Jaunas iekārtas ir paredzētas ne tikai mācību, bet ninājums RVT Krāslavas teritoriālajā struktūrvienībā.
arī industriālajiem uzdevumiem, tām ir ļoti plašs pie- Ar jauno mācību gada šeit tiek piedāvāta eksperimenlietojuma spektrs, sākot ar izkārtnes izgatavošanu un tāla mācību programma, kura dos iespēju iegūt specialitāti „uzņēmējdarbības speciālists”, tā ir paredzēta
beidzot ar dārza skulptūrām.
jauniešiem un jaunietēm, kam ir pamatizglītība. Turklāt
Rodas jautājums: vai roku darbs aiziet pagātnē?
Ivo Lipste uzskata, ka ir iespējams arī kompromiss: mācību iestāde plāno ieviest izglītības programmu ar
„Es apspriedu šo jautājumu ar daudziem mākslinie- mācību ilgumu 1,5 gads jauniešiem ar vidējo izglītību.
Tie, kas vēlas iegūt sīkāku informāciju par izglītīkiem, un viņiem bija šāds viedoklis: piemēram, kad
koktēlnieks sāk radīt mākslas darbu, ko viņš izdo- bas programmām, ko šogad piedāvā tehnikums, var
māja, jebkuru koka gabalu no sākuma nepieciešams zvanīt pa tālr. 29709006.
Elvīra Škutāne, autores foto
apstrādāt līdz noteiktai formai. Šis darbs aizņem mil-

no jebkādiem priekšmetiem var
pagatavot ko jaunu un oriģinālu.
Piemēram, no izmantotiem vai
liekiem sadzīves priekšmetiem izveidot jaunus, interesantus priekšmetus (tērpus), no aizmirstiem
dabiskiem materiāliem (koka,
pupām, linu diega) var izgatavot
jaunus, nedublējamus modes elementus un dāvanas.
Šāda veida pasākumi jauniešos
atraisa komunikācijas spējas, spēju radoši domāt, pievērš jauniešu
uzmanību apkārtējai videi, kā arī
sniedz iespēju pavadīt laiku citu
jauniešu lokā, atrast līdzīgi domājošos un iegūt jaunus draugus.
„Vasaras zaļās akadēmijas
2013” darbnīcās darināto tērpu akcija/perfomance notiks pie

Krāslavas pils 19. jūlijā plkst.
11.00.
Liels paldies Izvaltas pagasta
pārvaldei par transporta piešķiršanu un šoferim Jāzepam Kriviņam, par atbalstu - jauniešu darba
koordinatorei Juliannai Moisejenkovai, Krāslavas Valsts ģimnāzijas direktoram Jānim Tukānam,
skolotājām Ļubovai Makarevičai,
Ingai Skerškānei, Intai Gribulei,
Krāslavas pils gidam Eduardam
Danovskim, ēdamnama „Daugava” kolektīvam, visiem dalībniekiem par aktivitāti.
Inga Leikuma
Finansiālais atbalsts:
Krāslavas novada dome,
pašvaldības jauniešu projektu
konkurss „Es to varu”

„BĒRNU UN JAUNIEŠU ŽŪRIJA 2013”
IR KLĀT!
Mūsdienās ir grūti aizbēgt no pasaules ietekmes, tā
seko līdzi gan dzīvē, gan ikdienas gaitās skolā vai darbā,
medijos, internetā un televīzijā, šķiet, ka vienīgais, kas paliek nemainīgs un neatkarīgs, ir grāmata, tādēļ ikviens var
meklēt patvērumu, mieru un jaunus piedzīvojumus tieši
grāmatu burvībā.

Ar prieku paziņojam, ka „Bērnu un jauniešu žūrija 2013” ir klāt. Krāslavas novada (Krāslavas bērnu nodaļa; Piedrujas bibliotēka; Kalniešu; Indras; Robežnieku; Skaistas; Kaplavas; Izvaltas; Aulejas) bibliotēka un
Dagdas novada (Dagdas bērnu bibliotēka; Andrupenes; Andzeļu; Bērziņu;
Ezernieku; Šķaunes; Svariņu; Ķepovas; Konstantinovas) bibliotēkas jau izsniedz Bērnu un jauniešu žūrijas grāmatas.
Kā jau vairākus gadus pēc kārtas, arī šogad Bērnu žūrija ir sarūpējusi vairākus neaizmirstamus piedzīvojumus un pārsteidzošus mirkļus gan pašiem
mazākajiem burtotājiem un ilustrāciju baudītājiem, gan jau rūdītākiem grāmatu mīļiem. Katrai klašu grupai ir atlasītas sešas interesantas un aizraujošas grāmatas. Paši mazākie lasītāji varēs izlasīt intriģējošus stāstus par
dažādiem zvēriem, virtuāli apkampties ar milzīgu, bet mīļu lāci.
Lielākie žūrijas eksperti tiks ievesti gan šausmu, gan fantāzijas pasaulē,
tāpat tiks iepazīstināti ar grāmatām, kur minēti dažādi interesanti vēstures
fakti. Turklāt šogad jau otro gadu pēc kārtas ir pārsteigums - arī vecākiem
ir iespēja lasīt, vērtēt un izteikt savu viedokli, jo lasīšana ir svarīga ne tikai
bērniem, bet arī pieaugušajiem. To nevar laist garām, tādēļ, vecāki, ņemiet
savus bērnus pie rokas! Bērni, ķerieties saviem vecākiem un vecvecākiem
pie elkoņa un vediet viņus uz bibliotēkām, lai nodotos kopīgam lasīšanas
piedzīvojumam! Mīļi aicināti Bērnu un jauniešu žūrijas ekspertu pulkā arī
vecāki un pedagogi!
Svetlana Ļaksa-Timinska,
komplektēšanas un apstrādes nodaļa

KRĀSLAVAS NOVADA SKOLĒNI
GŪST SAVU PIRMO
DARBA PIEREDZI

Šogad pirmo gadu notika
Krāslavas novada skolēnu vasaras
nodarbinātības pasākums, kurā
kopumā pieteikušies 134 jaunieši
vecumā no 15 līdz 19 gadiem.

No 17.jūnija visā Krāslavas novadā
sāka strādāt 50 skolēni. Profesijas ir šādas
– palīgstrādnieks, laukstrādnieks, projekta
koordinatora asistente, apkopēja, bibliotekāre un remontstrādnieks. Lielākie darba
devēji ir pašvaldības aģentūra „Labiekārtošana K”, veco ļaužu pansionāts „Priedes”, z/s „Kurmīši”, Krāslavas Valsts
ģimnāzija, Robežnieku pagasta pārvalde,
Indras pagasta pārvalde, Ūdrīšu pagasta
pārvalde, z/s „Līva” un z/s „Klajumi”.
Dace Marhileviča, kura strādā Krāslavas veco ļaužu pansionātā „Priedes”, atzīst, ka viņa iegūst gan pieredzi, gan uzlabo savu ﬁnansiālo stāvokli. Rita Zaikovska, kura strādā pašvaldības aģentūrā „Labiekārtošana K” saka, ka tā ir laba iespēja labiekārtot savu pilsētu un padarīt to
skaistāku. Viņas vadītājs Ēvalds Cauņa ir apmierināts ar skolēnu aktivitāti un darbu. Skolēni strādās līdz 12.jūlijam, un jau no 15. jūlija sāks
strādāt vēl 32 Krāslavas novada skolēni.
Agita Kruglova, uzņēmējdarbības atbalsta
projekta koordinatore

Kraslavas V
PIRMAIS SADARBĪBAS LĪGUMS
UZŅĒMĒJDARBĪBAS VEICINĀŠANAS JOMĀ

Šī gada aprīlī Daugavpilī interesentiem durvis vēra Latgales
uzņēmējdarbības centrs (turpmāk
- LUC). Tā darbības mērķis ir
sniegt atbalstu Latgales reģionā
jau strādājošajiem uzņēmējiem,
kā arī motivēt uzņēmējdarbības
uzsācējus.
LUC ir izveidots kā viena no
aktivitātēm Latgales rīcības plāna
2012.-2013. gadam ietvaros, ko
izstrādāja VARAM vadībā un apstiprināja valdība.
Lai veicinātu nacionāla un reģionāla līmeņa institūciju ciešāku sadarbību, 27. jūnijā Latgales
plānošanas reģions parakstīja pirmo sadarbības līgumu ar Latvijas

Lauku konsultāciju un izglītības
centru. Abpusējā vienošanās paredz galvenokārt informācijas apmaiņas pasākumus, kā arī kopīgu
motivācijas pasākumu organizēšanu uzņēmējdarbības uzsācējiem
un atbalsta sniegšanu esošajiem
un topošajiem Latgales reģiona
uzņēmējiem.
Latgales plānošanas reģiona
attīstības padomes priekšsēdētājs Gunārs Upenieks uzsver, ka
šobrīd ir ļoti svarīgi veicināt uzņēmējdarbību Latgales reģionā,
strādājot profesionāli kopā plānošanas reģiona pašvaldībām, uzņēmējiem un citām institūcijām.
Vides aizsardzības un reģionā-

lās attīstības ministrs Edmunds
Sprūdžs atzinis, ka viens no būtiskākajiem LUC uzdevumiem ir
atgriezeniskās saites veidošana
starp uzņēmējiem un valsti, no
vienas puses, pildot „birokrātijas
gida” funkciju, un no otras puses, apkopojot ierosinājumus par
izmaiņām, kas atvieglotu darbu
uzņēmumiem, tieši tāpēc LUC par
saviem pamatprincipiem ir izvirzījis mobilitāti un sadarbību, un
sadarbības līguma parakstīšana ir
tam tiešs apliecinājums.
Vladislavs Stankevičs,
Latgales uzņēmējdarbības
centra vadītājs
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GORKI UN KRĀSLAVA SADRAUDZĪBAS PILSĒTAS

Maija beigās II Latvijas – Baltkrievijas sadraudzības pilsētu foruma ietvaros, kas notika Daugavpilī, Krāslavas
pašvaldības un Gorku rajona (Baltkrievijas Republika)
pārstāvji parakstīja līgumu par sadarbību. Pirmais solis
partnerattiecību veicināšanas virzienā tika sperts jau pēc
mēneša, kad jūnija beigās Krāslavas delegācija apmeklēja Gorku pilsētu. Plānotas sadarbības jomas ir kultūra,
sports, medicīna, vides aizsardzība, tirdzniecība, abas
pašvaldības vieno vēlēšanās attīstīties.

DIVU PAAUDŽU TIKŠANĀS

7.jūlijā notika tradicionālais sadraudzības pasākums - Latvijas, Krievijas un Baltkrievijas veterānu tikšanās
Slavas kurgānā. Šogad galvenie svinību organizatori bija Krievijas Federācijas pārstāvji. Svētku diena sākās
ar trīs valstu kara veterānu brāļošanos.
Klātesošos veterānus un daudzus viesus sveica Pleskavas apgabala vadītāji, Latvijas Republikas un Baltkrievijas Republikas delegāciju dalībnieki, jaunatnes organizāciju pārstāvji. Tika organizēts liels koncerts,
kurā piedalījās profesionāli dziedātāji un dejotāji un arī pašdarbības kolektīvi. Par svētku kulmināciju kļuva
Partizānu ugunskurs, pie kura frontinieki dalījās atmiņās par kara laiku.
Gribētos uzsvērt, ka klātesošo vidū bija ne tikai Otrā pasaules kara dalībnieki, bet arī Afganistānas un Čečenijas kara veterāni. Slavas kurgānā norisinājās divu paaudžu tikšanās, viņu dzīvē karš atstāja dziļas pēdas,
tāpēc tieši viņi vislabāk saprot cits citu.
Artis Batarāgs, autora foto

LATVĀNIS IR ĻOTI IZTURĪGS UN BĪSTAMS
Sosnovska latvānis. Milzīga izmēra lapas, resns stiebrs, ziedkopa – salikts čemurs. Mānīgi skaists augs, bet īstenībā – ļoti agresīvs. Par latvāņa „bīstamo skaistumu” ir intervijā ar Valsts augu aizsardzības dienesta
Augu karantīnas departamenta vecāko eksperti Līgu Grišāni.
- Pastāstiet, lūdzu, par šo bīstamo
augu!
- Sosnovska latvānis (Heracleum sosnovskyi Manden) ir agresīva svešzemju augu
suga, kas ievesta Latvijas teritorijā 20.gs.
40.gadu beigās un 50. gadu sākumā kā lopbarības augs sava lielā biomasas apjoma
dēļ. Latvānis ir daudzgadīgs lakstaugs, kas
spēj izaugt līdz pat 4 m augstumam.
- Ar ko, pēc speciālistu domām, latvānis ir īpaši bīstams?
- Sosnovska latvānis rada lielas ekoloģiskas problēmas. Tas spēj veidot lielas
un blīvas audzes, kā rezultātā pakāpeniski
samazinās ﬂoras bioloģiskā daudzveidība.
Vienlaikus ar ekoloģiskajām problēmām
latvānis rada arī nopietnus draudus cilvēka
veselībai. Auga šūnsula satur ķīmiskus savienojumus, kas saules gaismas iedarbībā
izraisa nopietnus ādas apdegumus. Augsta
toksisko vielu koncentrācija organismā var
radīt arī fotofobiju, konjunktivītu un redzes
traucējumus.
- Kuras vietas ir vislabvēlīgākās šim
augam?
- Latvijas teritorijā latvānis veido dažādas blīvuma audzes, to aizņemtā platība

sniedzas no dažiem kvadrātmetriem līdz
pat hektāriem. Tas ir plaši izplatījies pamestās zemēs, lauksaimniecībā izmantojamās
zemēs, traucētos, antropogēni ietekmētos
biotopos, kā arī urbanizētos apgabalos, atklātās platībās, krūmos, mežos, ceļmalās,
grāvmalās un ap upēm un cita veida ūdenstilpēm, ar kuru palīdzību latvānis efektīvi
spēj izplatīt sēklas plašā teritorijā.
- Vai valsts līmenī tiek organizēti latvāņu apkarošanas pasākumi?
- Cīņai pret Sosnovska latvāni 2006.gadā
tika apstiprināta Vides ministrijas vadībā izstrādātā „Latvāņu izplatības ierobežošanas
programma 2006.-2012.gadam”. Saskaņā
ar programmā noteikto par programmas īstenošanu atbildīga bija Vides ministrija.
Valsts augu aizsardzības dienests
(VAAD) veic latvāņa izplatības noteikšanu
lauksaimniecībā izmantojamās zemēs un
apkopo informāciju par citām invadētajām
teritorijām, ko sniedz attiecīgās institūcijas.
To apkopo datu bāzē, kuru VAAD ir izveidojis un uztur. Šobrīd latvāņa ierobežošanu
regulē Augu aizsardzības likums un 2008.
gada 14.jūlijā izdotie Ministru kabineta noteikumi „Invazīvo augu sugas – Sosnovska

Gorku pilsētā dzīvo aptuveni 34 tūkstoši iedzīvotāju, no kuriem 14
tūkstoši ir Baltkrievijas Valsts lauksaimniecības akadēmijas studenti.
Pēdējo gadu laikā pilsēta strauji attīstās, šeit parādījās vairāki jauni
objekti - sporta komplekss ar ledus halli, sporta zālēm un stadionu, zivkopju industriālais komplekss, kur audzē lašveidīgo zivju mazuļus, mācību un ražošanas piena ferma, kur mācās studenti, jauniešu kultūras un
izklaides centrs ar amﬁteātri, rekonstruēts pilsētas centrālais laukums,
izremontēti rajona ceļi.
Gorku iedzīvotāju skaits arī pieaug, pašlaik dzimstības tempi rajonā
pārsniedz mirstības rādītājus.
Kā uzsvēra Krāslavas novada delegācijas vadītājs, domes priekšsēdētāja vietnieks Aleksandrs Jevtušoks, Gorku pilsētas pieredze būtu ļoti
noderīga mūsu pašvaldībai. Krāslavas novada zemnieki varētu pārņemt
kaimiņu valsts pieredzi mūsdienu tehnoloģiju jomā, kas izmantojama
lauksaimniecībā. Krāslavas uzņēmējiem būtu interesanta sadarbība ar
Gorku rajona uzņēmumiem tirdzniecības un ražošanas sfērā. Krāslavas
novada dome un mūsu pašvaldības izglītības iestādes varētu izmantot
interesantas darba metodes ar jaunatni, lai veicinātu viņu līdzdalību kultūras un sporta pasākumos.
Gorku rajona delegācijas atbildes vizīte Krāslavā ir gaidāma pilsētas
svētkos.
Elvīra Škutāne

latvāņa – izplatības ierobežošanas noteikumi” un ar tiem saistītā likumdošana.
- Kas ir jāzina zemes gabalu īpašniekiem?
- Lai samazinātu latvāņu platību, katram
zemes valdītājam ir jāveikt latvāņa ierobežošanas pasākumus. Latvāņu ierobežošanai
ir iespējams izmantot četras apkarošanas
metodes: mehānisko, ķīmisko, bioloģisko
un kombinēto. Plašāka informācija par metodēm ir pieejama VAAD mājas lapā (www.
vaad.gov.lv) sadaļā Informācija sabiedrībai
Par Latviju bez latvāņiem.
- Cik izplatīts ir latvānis Krāslavas novadā?
- VAAD laika posmā 2007.-2013.gadam
ar globālās pozicionēšanas sistēmas uztvērējiem Latvijas teritorijā ir uzmērījis 10
640,99 ha lielas ar Sosnovska latvāni invadētās zemes platības. Krāslavas novadā tika
uzmērīti 66,46 ha.
Krāslavas novadā latvānis ir sastopams 5
pagastu teritorijās. Vislielākās platības tika
konstatētas Skaistas pagastā un Ūdrīšu pagastā, kur latvānis attiecīgi veido 49,76 ha
un 16,42 ha lielas audzes. Kalniešu pagastā
latvānis konstatēts 9,01 ha, Aulejas pagastā
– 0,09 ha un Indras pagastā – 0,07 ha.
Par novada pārējiem pagastiem un administratīvo centru Krāslavu netika saņemta
neviena sūdzība par Sosnovska latvāņa esamību. Šobrīd var apgalvot, ka šajās pašvaldībās latvānis nav sastopams.
VAAD vienlaicīgi vēlas atgādināt, ja

kādam Krāslavas novada iedzīvotājam ir
ziņas par jaunām ar latvāni invadētām teritorijām, par to ir nepieciešams ziņot VAAD
(pa tālruni 67757990) vai konkrēti VAAD
Latgales reģionālai nodaļai (pa tālruni
65440058, rakstot uz e-pastu: raimonds.
guds@vaad.gov.lv).
- Paldies par atbildēm!
Pierakstīja
Elvīra Škutāne

Nepieciešams atgādināt, ka
atbildība par invazīvo augu
sugu izplatības ierobežošanas
pasākumu neveikšanu ir paredzēta Latvijas Administratīvo
pārkāpumu kodeksa 51.2 pantā. Tas nosaka, ka par invazīvo
augu sugu izplatības ierobežošanas pasākumu neveikšanu
var izteikt brīdinājumu var
uzlikt naudas sodu ﬁziskajām
personām no septiņdesmit līdz
divsimt piecdesmit latiem, bet
juridiskajām personām — no
divsimt līdz tūkstoš latiem, bet,
ja šāds pārkāpums izdarīts atkārtoti gada laikā, tad var tikt
uzliks naudas sods ﬁziskajām
personām no divsimt piecdesmit līdz piecsimt latiem, bet
juridiskajām personām — no
četrsimt līdz divtūkstoš latiem.
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„INGESCO PDC” ATBALSTĪS RAŽAS UN LOPBARĪBAS
AKTĪVAIS ZIBENS UZTVĒRĒJS
NOVĀKŠANAS TEHNIKAS IEGĀDI
Zemkopības ministrijas izstrādātie un 2. jūlijā valdības
apstiprinātie grozījumi Ministru kabineta (MK) noteikumos „Kārtība, kādā piešķir valsts un Eiropas Savienības
atbalstu atklātu projektu iesniegumu konkursu veidā pasākumam „Lauku saimniecību modernizācija”” konkursa
pēdējā izsludināšanas kārtā paredz nepiemērot reģionālā
sadalījuma principu un paredz visā Latvijā piemērot vienādu atbalsta likmi 25% no attiecināmo izdevumu summas
investīcijām jaunu iekārtu, tehnikas un aprīkojuma iegādei
un 40% no attiecināmajām izmaksām būvniecībai.
Tā kā iepriekšējās pasākuma „Lauku saimniecību modernizācija” pieteikšanās kārtās vairāki projekti visos Latvijas reģionos netika īstenoti, ir atbrīvojies pietiekami liels
publiskais ﬁnansējums, lai varētu izsludināt pēdējo pieteikšanās kārtu, tiesa, ar ierobežotiem atbalsta saņemšanas
nosacījumiem un tikai dažiem konkrētiem investīciju veidiem, kas patlaban, pēc pašu lauksaimniekus pārstāvošo
nevalstisko organizāciju domām, visvairāk ir nepieciešami
zemniekiem. Pēdējā pieteikšanās kārtā paredzēts atbalsts
šādu jaunu pamatlīdzekļu iegādei:
graudaugu, eļļas augu, šķiedraugu novākšanas pašgājējai
tehnikai, kartupeļu, augļu un dārzeņu novākšanas tehnikai;
traktoram piekabināmas vai uzkarināmas zāles lopbarības presēm, ietinējiem lopkopības saimniecībās;
pašgājējiem vai traktoram piekabināmiem vai uzkarināmiem zāles lopbarības zaļās masas smalcinātājiem un savācējpiekabēm lopbarības novākšanai no lauka lopkopības
saimniecībās (izņemot parastās piekabes);
kūtsmēslu krātuvju un kautuvju stacionārām mehanizācijas iekārtām un būvniecībai;
piena dzesēšanas iekārtām, ja projekta iesniegšanas brīdī
saimniecībā ir no 15 līdz 50 govju un pretendents nav saņēmis atbalstu šādu iekārtu iegādei.
Rūta Rudzīte,
ZM sabiedrisko attiecību speciāliste

TĀS IR MŪŽSENĀS
VĒRTĪBAS
Kā maza, no vaiga noritējusi sāļa asara ir mūsu Krāslaviņa – pēdējā pilsēta Daugavas krastā pie Latvijas austrumu
robežas. Bet dažādu tautību cilvēkiem tā ir vienīgā vieta
pasaulē, kur tie var justies laimīgi, jo te ir viņu māja, ģimene un zeme. Tās ir mūžsenās vērtības, kuru aizstāvībai lietas asinis, atdotas dzīvības, panestas sāpes un pazemojumi.
14. jūnijā apritēja 72 gadi kopš pirmās masu deportācijas
– vienā naktī 12 500 Latvijas inteliģences. Mūsu PR nodaļai šis ir jubilejas gads. 20 gadus novadā darbojas viena no
LRR represēto apvienības struktūrvienībām - „Krāslavas
novada PR klubs”.
10 gadi – Krāslavas novada deportāciju un terora piemiņas ansamblim „Muote Latgola raud”. Paši arī esam cienījamā vecuma seniori, un ar katru gadu PR skaits sarūk.
Pašlaik novadā ir 61 cilvēks. Radās doma 14. jūnijā organizēt „Jubilejas, pateicības un atvadu” pasākumu.
Esam gandarīti, ka mūsu atbalstītāju, sponsoru komanda, ar kuriem sadarbojamies 20 gadus, aktīvi darbojas pilsētas un novada labklājības jomā.
Visu novada PR vārdā izsakām lielu pateicību Krāslavas
novada domes deputātiem, personīgi Gunāram Upeniekam, par ﬁnansiālu atbalstu pasākuma organizēšanā un par
siltu attieksmi pret mūsu senioriem, kuriem ir jau pāri 80
gadiem, kā arī par ﬁnansiālo atbalstu.
Pilsētas svētku priekšvakarā sveicam visus krāslaviešus,
novada domes kolektīvu, vēlot veselību, daudz jauku un
mīlestības pilnu dienu, Dieva Svētību Jūsu ģimenēs, mājās, un lai vairojas tie labie darbi, ko jūs veicat pilsētas un
pilsētnieku labā.
Patiesā cieņā un pateicībā
Krāslavas novada PR nodaļas
valdes priekšsēdētāja
Ērika Andžāne

Elektriskā izlāde ar spriegumu 100 miljoni
voltu un ar strāvas stiprumu vairāk nekā 20000
ampēru, kura ietriecas zemē no 13 kilometru
augstuma 12 tūkstošdaļas sekundes laikā sakarsē gaisu līdz 30000 grādu pēc Celsija (temperatūra piecas reizes pārsniedz saules virsmas
temperatūru). Tas ir zibens fenomens – visgraujošākā atmosfēras parādība uz zemes.
Tā saucamais neelektroniskais aktīvais zibens uztvērējs „INGESCO PDC” saglabā
savas vadošās pozīcijas pasaules tirgū vairāk
nekā 30 gadus, pateicoties savai tehnoloģiskajai drošībai un stabilitātei. Zibens uztvērēju
ražo Spānijā.
Ierīces darbības pamatā ir elektromagnētiskā
lauka radītā potenciālu starpība starp uztvērēja
sazemēto daļu un izolēto daļu. Negaisa laikā,
pieaugot elektromagnētiskajam laukam, rodas
potenciālu starpība, kas savukārt rada dzirksteļošanu un spēcīgu jonu plūsmu. Šī jonizētā
plūsma rada izlādes kanālu no negaisa mākoņa
uz aktīvo uztvērēju. Jo spēcīgāks negaiss un
elektromagnētiskais lauks, jo spēcīgāka ir šī
jonu plūsma, kas ļauj notvert zibeni jau pašā
sākumā. Šī ir tā neelektroniskā sistēma, kas ir
visefektīvākā „aktīvā” sistēma šobrīd pasaulē.
„INGESCO” piedāvā sešus dažādus uztvērējus
ar dažādu jaudu un aizsardzības rādiusu, kas
ļauj piemeklēt optimālo variantu katram konkrētajam objektam ar aizsardzības efektivitāti
līdz 100% jebkuros laika apstākļos.
Aktīvais zibens uztvērējs „INGESCO PDC”
sāk strādāt, tikai sākoties negaisam, pieaugot
elektromagnētiskajam laukam un spēj novadīt visu lielo zibens spēriena potenciālu uz
zemējuma kontūru, saglabājot arī tālāk savas
unikālās spējas sargāt cilvēku dzīvības un viņu
īpašumu no šīs atmosfēras parādības graujošā
spēka.
Tāpat ekspluatācijā tiek pielietoti arī elektroniskie aktīvie zibens uztvērēji „PDC.E” un
„PDC.STREAM”. Visi uztvērēji ir testēti Labelec zinātniskajā laboratorijā.
2013. gada maijā-jūnijā aktīvā zibensaizsardzības sistēma tika izbūvēta Robežnieku pagasta z/s „Ezergals” liellopu fermai un
Krāslavas kultūras namam. Šī gadā 22.jūnijā,
lielas lietusgāzes un negaisa laikā, Andrupenes
pagasta Pozdņakovas ciema iedzīvotājas mājā
zibens iespēra suņa ķēdes stiprinājuma stieplē un dzīvnieks aizgāja bojā. Aculieciniekiem
grūti pateikt, vai tas bija lodveida vai parastā
zibens spēriens, bet uzreiz aizdegās un tika bojātas kūts jumta koka konstrukcijas, kā arī vairākās apkārtējās mājās sadega elektroskaitītāji.
Ugunsgrēku cilvēkiem izdevās nodzēst ar saviem spēkiem. 27.jūnijā Ādažu pagastā zibens
iespēra divstāvu pirts jumtā, kā rezultātā notika
230m2 ēkas platības aizdegšanās.
Vasara ir brīnišķi gs, bet reizē arī bīstams gadalaiks. Parūpējieties par sevi ar zibensaizsardzības sistēmas izbūvi! Uzdāviniet sev mieru
un drošību!
Sertiﬁcēta elektrotehnisko
mērījumu grupa „Volts”.
E-pasts: volts_merijumi@inbox.lv.
Tālruņi informācijai: 65625103, 29275604.

RAIŅA MUZEJS „JASMUIŽA” AICINA TIRGOTĀJUS UN SIERA SĒJĒJAS!
Lai atzīmētu Pliekšānu ienākšanu Jasmuižā pirms 130 gadiem,
21. jūlijā plkst. 14.00 Preiļu novada Aizkalnē, Jasmuižas atjaunotajā brīvdabas estrādē notiks pasākums „Pliekšānu Jurģi Jasmuižā”.
Pasākuma ietvaros notiks konkurss mājas siera sējējām par garšīgāko sieru. Aicinām visus, kuri

sien sierus, piedalīties konkursā ar
saviem izstrādājumiem. Uzvarētājus noteiks pasākuma apmeklētāji,
balsojot par, viņuprāt, garšīgāko
vai neparastāko sieru.
Tāpat pasākuma ietvaros plānots amatnieku, zemnieku un mājražotāju tirdziņš, tāpēc aicinām
tirgoties gribētājus, piedalīties

Izdevējs - Krāslavas novada dome
Redakcija: Rīgas ielā 51,
redakcijas apliecība Nr.1185

Pliekšānu Jurģu tirgū.
Pasākumu rīko Raiņa muzejs
„Jasmuiža” un Aizkalnes Tautas
nams. Atbalsta LRAA un VKKF.
Siera sējējas un tirgotājus lūdzam pieteikties līdz 15. jūlijam, zvanot pa tālr. 29487589,
65329313 vai rakstot uz e-pastu:
jasmuiza@memorialiemuzeji.lv.
Redaktore - Elvīra Škutāne
Tālr.65681765, 28368537
e-pasts: vestis@kraslava.lv

sports

TIMMA KĻŪST PAR TREŠO NBA DRAFTĀ
IZVĒLĒTO LATVIEŠU BASKETBOLISTU

Nacionālās basketbola asociācijas (NBA) jauno spēlētāju draftā
Memﬁsas „Grizzlies” ar kopējo 60.kārtas numuru izvēlējās 20 gadus
veco Latvijas basketbolistu Jāni Timmu.
Līdz ar to Timma kļuvis par trešo Latvijas basketbolistu, kurš ticis
draftēts. Līdz šim no Latvijas spēlētājiem NBA draftā bijuši izvēlēti
vien Andris Biedriņš, kuru 2004.gada draftā izvēlējās ar 11.numuru, un
Dāvis Bertāns, kuru 2011.gadā nodraftēja ar 42.numuru. NBA spēlējuši
divi latvieši – Biedriņš un Gundars Vētra. Uz nodraftēšanu pretendēja
arī vēl viens latviešu basketbolists Mareks Mejeris, tomēr viņu neviena
komanda neizvēlējās.
Tā kā Timma draftā tika izvēlēts otrajā kārtā, viņam nav garantēts līgums ar „Grizzlies” komandu. Kā pats basketbolists portālam „Sportacentrs.com” atzina pirms drafta, tad viņš gatavojas spēlēt NBA vasaras
līgā.
Aizvadītajā sezonā Timma spēlēja Latvijas klubā „Ventspils”, kļūstot par Baltijas basketbola līgas čempionu un vērtīgāko spēlētāju. BBL
čempionātā viņš 19 spēlēs vidēji guva 10,6 punktus, izcīnīja 5,7 atlēkušās bumbas un izdarīja 1,8 rezultatīvas piespēles. Savukārt Eiropas Izaicinājuma kausa turnīra 12 spēlēs viņa kontā 6,5 punkti, 4,3 atlēkušās
bumbas un 3,1 rezultatīva piespēle. Vēl „Aldaris” Latvijas basketbola
līgā (LBL) šogad viņš aizvadījis 16 spēles, vidēji gūstot 13, 6 punkts,
izcīnot 5,4 atlēkušās bumbas un izdarot 2,9 piespēles. Tāpat Timma
Latviju starptautiskā līmenī pārstāvējis U-18, U-19 un U-20 līmenī.
delﬁ.lv

VIEGLATLĒTU VEIKSMĪGS STARTS
LATVIJAS ČEMPIONĀTOS

28.-29. jūnijā Krāslavas Sporta skolas vieglatlēti piedalījās Jēkabpilī notikušajā Latvijas čempionātā „A” grupai. Pirmajā dienā sekmīgi
startēja Rolands Škutāns, kurš izcīnīja bronzas medaļu kārtslekšanā ar
rezultātu 3m 30cm. Otrā diena izrādījās veiksmīga Dacei Marhilevičai,
kura ieguva 3. vietu vesera mešanā ar rezultātu 38m 12cm.
Savukārt 5.-6. jūnijā Valmierā norisinājās Latvijas čempionāts junioriem un „ B” vecuma grupai. Kā vienmēr, ar saviem rezultātiem mūs
iepriecināja Evelīna Petunova, kura kļuva par čempioni lodes grūšanā
ar rezultātu13m 38cm, un izcīnīja sudraba medaļu diska mešanā ar rez.
37.92cm. Līdz goda pjedestālam aizsniedzās ar jaunais Aigars Ļaksa,
kurš 200m skriešanā ar rez. 24.21sek. izcīnīja 3.vietu.
Viktors Beinarovičs
Krāslavas Sporta skolas direktors

Nodarbinātības valsts aģentūra izsludina konkursu
uz vakanto ierēdņa amata vietu

nodarbinātības organizators

Nodarbinātības valsts aģentūras Krāslavas ﬁliālē
(1 amata vieta uz nenoteiktu laiku).

Prasības pretendentiem:
- atbilstība Valsts civildienesta
likuma 7.panta prasībām,
- otrā līmeņa profesionālā augstākā vai augstākā akadēmiskā izglītība (vēlams sociālajās zinībās),
- Latvijas Republikā spēkā esošo
normatīvo aktu pārzināšana amata
pienākumu pildīšanai nepieciešamās kompetences ietvaros,
- zināšanas un pieredze ﬁnanšu
vai projektu plānošanā,
- saskarsmes, komunikācijas un
organizēšanas prasmes, orientācija
uz attīstību, pozitīvu darba rezultātu, izpratne par klientu orientētu
darbību,
- prasme liela apjoma informācijas izmantošanā, prasme vērtēt
faktus, analizēt datus, paredzēt un
novērtēt riskus, piedāvāt problēmu
risinājumu,
- datorprasmes, datu bāžu izmantošanas prasmes, oﬁsa tehnikas lietošanas prasmes.

Amata mērķis: iesaistīt NVA
klientus aktīvajos nodarbinātības
pasākumos, sadarboties ar pašvaldībām, uzņēmējiem uz izglītības
iestādēm par jaunu darbavietu
veidošanos, jaunumiem izglītības
jomā un darba tirgus tendencēm,
pārzināt darba tirgus tendences
darbaspēka piedāvājumu un pieprasījumi, kā arī aktīvi piesaistīt
jaunus darba devējus Aģentūras
sniegto pakalpojumu izmantošanā.
Motivēta pieteikuma vēstule,
CV un izglītību apliecinoša dokumenta kopija 20 dienu laikā, skaitot no paziņojuma publicēšanas
dienas „Latvijas Vēstnesī”, pretendentam jāiesniedz Nodarbinātības
valsts aģentūras Krāslavas ﬁliālē,
Grāfu Plāteru ielā 9, Krāslavā, LV5601, nosūtot uz e-pastu: kraslava@nva.gov.lv. Informācija pa
tālruni 65622102, kā arī Nodarbinātības valsts aģentūras mājaslapā
www.nva.gov.lv.

Invalīdu biedrība „Stariņš” sveic jūlijā dzimušos:

Donātu Pranču, Annu Pauliņu, Līviju Cimoško, Sabīni Spiridovsku, Līviju Kormiļcevu, Pēteri Šustu.
Šī diena lai Jums skaistāka par citām,
Šī diena tikai reizi gadā aust.
Lai spēka pietiek katram dienas rītam!
Lai katrs rīts kā skaisti ziedi plaukst!
Tulkotāja - Galina Mikulāne
Tirāža - 6000
Iespiests SIA „Latgales druka”

