www.kraslavasvestis.lv

KRĀSLAVAS NOVADA DOMES INFORMATĪVAIS IZDEVUMS

JAUNINĀJUMI KRĀSLAVAS IELĀS

Šogad Krāslavā ir parādījušies jauni vides objekti.
Vislielāko krāslaviešu un pilsētas viesu uzmanību piesaistīja dāmas un kunga ﬁgūras, kas „pastaigājas” pa
Krāslavas pils kompleksa parku. Novērots, ka parka apmeklētāji labprāt fotografējās ar šiem tēliem un arī iztausta
patīkamu materiālu, no kura izgatavotas ﬁgūras.
Vēl viens jauns objekts grāfu Plāteru pils teritorijā – fotosiena ar pilsētas simbola attēlu – tā ir laiva ar pieciem
airiem, kurā peld
dažādu tautību
cilvēku draudzīgā kompānija.
Tā nav vienīgā fotosiena,
kas šovasar ir
uzstādīta Krāslavā.
Iebraucot
pilsētā no Daugavpils puses,
Adamovas skatu
laukumā arī var
nofotografēties
un līdz ar to pārvērsties par Daugavas racējiem
(kā vēstīts tautas
teikā) – par āpsi,
kurmi, lapsu, lāci un zaķi.
Vasara ir ziedēšanas laiks. Un Krāslavas ielās ir vērojamas jaunas puķu instalācijas, viena no tām - pilsētas centrālajā laukumā, otra – Vienības ielā. Ziedoša laiva, kas rotāja
teritoriju pie tilta pār Daugavu, vairs nebija lietojama, un
tās vietā tika uzstādīti jauni puķu podu turētāji.
Neparasts objekts – skatu teleskops - parādījās Karņicka kalnā. Izmantojot šo ierīci, tuvumā var redzēt Daugavas
krastus un arī iepazīt upes augu un dzīvnieku pasauli.
Vēl viens inovatīvs objekts – viedais soliņš, kas ir uzstādīts pie Krāslavas novada Centrālās bibliotēkas. To var
izmantot ne tikai ērtai sēdēšanai, bet arī sava telefona USB
vai bezvadu uzlādei un bezmaksas bezvadu interneta lietošanai.

Visi objekti tika ierīkoti ar pilnīgu vai daļēju Krāslavas
novada domes ﬁnansējumu.
Elvīra Škutāne, autores foto
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aktuālā informācija
No 20. augusta
ir spēkā izmaiņas
attiecībā uz
autovadītāju darba
un atpūtas laika
organizēšanas
kārtību
Sakarā ar Mobilitātes
pakotnes I normatīvo aktu
prasībām no 2020. gada
20. augusta stājās spēkā
izmaiņas attiecībā uz autovadītāju darba un atpūtas
laika organizēšanas kārtību. Tās paredz, ka autovadītājiem, kuri veic starptautiskos kravu pārvadājumus,
būs jāatgriežas mājās vai
uzņēmuma
reģistrācijas
valstī ik pēc četrām nedēļām.

Saskaņā ar Mobilitātes pakotnes
noteikumiem, kas publicēti Eiropas Savienības Oﬁciālajā Vēstnesī
šā gada 31. jūlijā, autopārvadājumu uzņēmumiem ir jāpārplāno
darba organizācija tā, lai autovadītāji no ārvalstu braucieniem varētu atgriezties mājās vai uzņēmuma
reģistrācijas valstī ik pēc četrām
nedēļām. Autovadītājiem, atrodoties ārvalstīs, četru nedēļu periodā
divas nedēļas pēc kārtas būs iespēja izmantot saīsināto iknedēļas
atpūtas laika posmu (24 stundas),
bet visa mēneša laikā vismaz diviem jābūt regulārajiem atpūtas
laika posmiem (45 stundas). Ja autovadītājs izmanto saīsināto atpūtas laika posmu divas nedēļas pēc
kārtas, darbs jāorganizē tā, lai viņš
atgrieztos mājās pirms nākamā regulārā atpūtas laika posma. Līdz
šim saīsināto iknedēļas atpūtas
laika posmu varēja izmantot katru
otro nedēļu.
Noteikumi paredz arī to, ka
autovadītājs varēs pārtraukt iknedēļas atpūtas laika posmu (gan
saīsināto, gan regulāro) ne vairāk kā divas reizes gadījumos, ja
transportlīdzeklis tiek pārvadāts ar
prāmi vai vilcienu ar nosacījumu,
ka vadītājam būs pieejama guļvieta (pārtraukt atpūtu var, lai veiktu
citas darbības līdz vienai stundai,
piemēram, ja nepieciešams automašīnu nogādāt uz prāmja). Turklāt pārtraukt regulāro atpūtas laika posmu var gadījumā, ja prāmja
vai vilciena paredzamais brauciena ilgums ir vismaz astoņas stundas. Tāpat noteikts, ka regulāro
atpūtu (45 stundas) automašīnas
kabīnē pavadīt nedrīkst.
Pēc 18 mēnešiem pakāpeniski
stāsies spēkā citi noteikumi, kas
saistās ar Mobilitātes pakotni I,
piemēram, izmaiņas nosacījumos
attiecībā uz autovadītāju minimālo atalgojumu, tahogrāfu izmantošanas kārtībā, Eiropas Savienības
kravu autopārvadājumu tirgus piekļuves nosacījumos, kā arī autovadītāju darba norīkošanā un kontroles procedūrās.
Lilita Pelčere,
VSIA Autotransporta direkcija
Sabiedrisko attiecību speciāliste

KĀDI ATVIEGLOJUMI PIENĀKAS CILVĒKIEM AR INVALIDITĀTI

Eksperti uzskata, ka cilvēku
ar invaliditāti skaita pieaugums
skaidrojams ar sabiedrības novecošanos kopumā, kā arī citiem
savstarpēji saistītiem faktoriem.
Piemēram, ar izmaiņām rīcībpolitikā un atbalsta pasākumos, kas
paredzēti cilvēkiem ar invaliditāti,
pārmaiņām sociālekonomiskajā
situācijā.
Cilvēkiem ar invaliditāti valsts ir
noteikusi dažādus atvieglojumus.
Pirmais, kas te nāk prātā, protams,
ir invaliditātes pensija. Taču šiem
cilvēkiem pienākas vēl dažādi atvieglojumi, par kuriem bieži vien
pietrūkst informācijas.
Kādus atvieglojumus valsts nodrošina ģimenēm, kurās aug bērni
ar invaliditāti?
Bērnam ar invaliditāti un bērna pavadošai personai, kas nav
jaunāka par 13 gadiem, pienākas
bezmaksas pilsētu un starppilsētu
sabiedriskais transports. Nepieciešama bērna invaliditātes apliecība,
bet pavadošai personai papildu dokumenti nav nepieciešami.
Ģimenes, kurās ir bērns ar invaliditāti, valsts ir pilnībā atbrīvojusi

no ģimenes īpašumā esošā transportlīdzekļa ekspluatācijas nodokļa. Pienākas arī elektroenerģijas
maksas atvieglojums - samazināts
elektroenerģijas tarifs par pirmajām patērētajām 100 kW/h mēnesī.
Noteikti arī iedzīvotāju ienākuma nodokļa papildu atvieglojumi
par apgādībā esošu bērnu (neatkarīgi no invaliditātes fakta) līdz
18 gadu vecumam vai līdz 24gadu
vecuma, ja bērns mācās vispārējās,
profesionālās, augstākās vai speciālās izglītības iestādē. Ienākumu
nodokļa papildu atvieglojums noteikts arī par nestrādājošu laulāto,
kura apgādībā ir bērns ar invaliditāti. Atvieglojuma apmērs ir 3000
eiro gadā jeb 250 eiro mēnesī.
Kādus atvieglojumus valsts nodrošina pilngadīgiem cilvēkiem ar
invaliditāti?
Ir noteikts iedzīvotāju ienākuma nodokļa papildu atvieglojums
strādājošām personām ar I un II invaliditātes grupu – 1848 eiro gadā,
ar III invaliditātes grupu 1440 eiro
gadā. Ir noteikts neapliekamais
minimums pensijai (t.sk. invaliditātes pensijai). 2020. gadā tas ir

300 eiro mēnesī.
Pienākas arī atbrīvojums no pacienta līdzmaksājuma un bezmaksas ģimenes ārsta mājas vizīte pie
personas ar I invaliditātes grupu.
No 2021. gada šie atvieglojumi
būs pieejami arī personām ar II
invaliditātes grupu. Cilvēkiem ar I
un II invaliditātes grupu un personai, kas pavada cilvēku ar I invaliditātes grupu, pilsētu un starppilsētu sabiedriskais transports ir bez
maksas. Nepieciešama personas
invaliditātes apliecība, pavadošai
personai papildu dokumenti nav
nepieciešami. Ja cilvēkam ar invaliditāti īpašumā ir transporta līdzeklis, tad viņš ir pilnībā atbrīvots
no transportlīdzekļa ekspluatācijas
nodokļa. Samazināta arī obligātās
civiltiesiskās apdrošināšanas prēmijas maksa par 40% personām
ar I un II invaliditātes grupu un
personai ar III invaliditātes grupu,
ja ir izsniegts VDEĀVK atzinums
par medicīniskām indikācijām
vieglā automobiļa speciālai pielāgošanai. Pienākas arī atbrīvojums
no dažiem CSDD maksas pakalpojumiem.

Cilvēkiem ar I invaliditātes grupu par patērētajām pirmajām 100
kw/h ir noteikts elektroenerģijas
maksas atvieglojums. Valsts dzēš
arī studiju un studējošā kredītu, ja
cilvēks kļuvis par personu ar I vai
II invaliditātes grupu.
Noteikti arī patentmaksas atvieglojumi – samazināta patentmaksa personām ar I un II invaliditātes grupu (17 eiro gadā vai
9 eiro pusgadā). Patentmaksa ir
valsts noteikts vienots ﬁksēts maksājums, kas ietver iedzīvotāju ienākuma nodokli un valsts sociālās
apdrošināšanas obligātās iemaksas
par ﬁziskās personas saimniecisko
darbību.
Cilvēkiem ar I vai II invaliditātes grupu noteikti dažādi valsts
nodevu atvieglojumi. Piemēram,
valsts nodevas samazinājums par
personas apliecinoša dokumenta
izsniegšanu; samazināta valsts nodeva par valsts arhīva izziņas sagatavošanu; atbrīvojums no valsts
nodevas par civilstāvokļa reģistrēšanu.

izsoles
Krāslavas novada dome paziņo, ka Publiskas personas mantas
atsavināšanas likumā noteiktajā
kārtībā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli tiek pārdots Krāslavas
novada pašvaldības nekustamais
īpašums – seši dzīvokļi.
Iepazīties ar izsoles noteikumiem var pašvaldības tīmekļvietnē (www.kraslava.lv). Izsoles pretendentu reģistrācija izsolei notiek
līdz 2020. gada 15. septembrim
plkst. 10.00. darba laikā Krāslavas novada domes ēkā 2.kab., Rīgas ielā 51, Krāslavā, nogādājot
pieteikumu personīgi, ar kurjeru

Raiņa iela 9 – 13,
45,5
2
Krāslava
Baznīcas iela 4 – 13,
6001 900 2740 41,0
2
800,00
Krāslava
N.Rancāna iela 16–13, 6001 900 2749 40,4
2
800,00
Krāslava
Lielā iela 18 – 2,
6001 900 2741 37,9
1
800,00
Krāslava
Lielā iela 18 – 39,
6001 900 2747 37,8
1
800,00
Krāslava
Lielā iela 18 – 73,
6001 900 2745 38,2
1
800,00
Krāslava
vai pa pastu. Personu, kurām ir par nosolīto nekustamo īpašumu,
pirmpirkuma tiesības uz izsolāmo atrēķinot iemaksāto nodrošinājumantu, nav. Samaksu – summu mu, jāsamaksā divu nedēļu laikā

no izsoles dienas.
Tālrunis uzziņām 65681764,
65681754.

Krāslavas novada dome paziņo,
ka Publiskas personas mantas atsavināšanas likumā noteiktajā kārtībā mutiskā izsolē ar augšupejošu
soli tiek pārdots Krāslavas novada
pašvaldības nekustamais īpašums
– zemes gabals (bruģa seguma laukums) 85 m2 platībā, Grāfu Plāteru
ielā 1, Krāslavā, Krāslavas novadā

(kadastra apzīmējums 6001 001
0112).
Izsolāmās mantas nosacītā cena
– EUR 2635,00 (divi tūkstoši seši
simti trīsdesmit pieci EUR, 00 centi), kas ir izsoles sākumcena, nodrošinājums EUR 263,50. Iepazīties ar
izsoles noteikumiem var pašvaldības tīmekļvietnē (www.kraslava.lv)

vai personīgi darba laikā Krāslavas
novada domes ēkā 2.kab., Rīgas
ielā 51, Krāslavā. Izsoles pretendentu reģistrācija izsolei notiek līdz
2020. gada 16. septembrim plkst.
10.00. darba laikā Krāslavas novada domes ēkā 2.kab., Rīgas ielā
51, Krāslavā, nogādājot pieteikumu
personīgi, ar kurjeru vai pa pastu.

Izsole notiks 2020. gada 16. septembrī plkst. 11.30. Personu, kurām
ir pirmpirkuma tiesības uz izsolāmo
mantu, nav. Samaksu – nosolīto
summu, atrēķinot iemaksāto nodrošinājumu, jāsamaksā divu nedēļu
laikā no izsoles dienas.
Tālrunis uzziņām 65681764,
65681754.

Krāslavas novada dome paziņo,
ka Publiskas personas mantas atsavināšanas likumā noteiktajā kārtībā
mutiskā izsolē ar augšupejošu soli
tiek pārdota Krāslavas novada Robežnieku pagasta pārvaldes īpašumā esošā kustamā manta – traktors
T-150K, valsts reģistrācijas numurs
T3380LR.

Izsolāmās mantas nosacītā cena
– EUR 600,00 (seši simti EUR, 00
centi), kas ir izsoles sākumcena, nodrošinājums – EUR 60,00. Iepazīties
ar izsoles noteikumiem var pašvaldības tīmekļvietnē (www.kraslava.lv)
vai personīgi darba laikā Krāslavas
novada domes ēkā 2.kab., Rīgas ielā
51, Krāslavā. Izsoles pretendentu

reģistrācija izsolei notiek līdz 2020.
gada 10. septembrim plkst.10.00.
darba laikā Krāslavas novada domes
ēkā 2.kab., Rīgas ielā 51, Krāslavā,
nogādājot pieteikumu personīgi, ar
kurjeru vai pa pastu.
Izsole notiks 2020. gada 10. septembrī plkst.11.00.
Samaksu – nosolīto summu, at-

rēķinot iemaksāto nodrošinājumu,
jāsamaksā vienas nedēļas laikā no
izsoles dienas.
Traktoru var apskatīt, iepriekš sazinoties un vienojoties par konkrētu
apskates laiku ar Aivaru Krūmiņu,
tālrunis 29496836.
Tālrunis uzziņām 65681764,
29496549.

Krāslavas novada dome paziņo,
ka Publiskas personas mantas atsavināšanas likumā noteiktajā kārtībā
mutiskā izsolē ar augšupejošu soli
tiek pārdota Krāslavas novada Robežnieku pagasta pārvaldes īpašumā
esošā kustamā manta – automašīna
GAZ 5312 (ugunsdzēšamā cisterna)
bez valsts reģistrācijas numura.

Izsolāmās mantas nosacītā cena
– EUR 300,00 (trīs simti EUR, 00
centi), kas ir izsoles sākumcena, nodrošinājums – EUR 30,00. Iepazīties
ar izsoles noteikumiem var pašvaldības tīmekļvietnē (www.kraslava.lv)
vai personīgi darba laikā Krāslavas
novada domes ēkā 2.kab., Rīgas ielā
51, Krāslavā. Izsoles pretendentu

reģistrācija izsolei notiek līdz 2020.
gada 10. septembrim plkst.10.00.
darba laikā Krāslavas novada domes
ēkā 2.kab., Rīgas ielā 51, Krāslavā,
nogādājot pieteikumu personīgi, ar
kurjeru vai pa pastu.
Izsole notiks 2020. gada 10. septembrī plkst.10.30.
Samaksu – nosolīto summu, at-

rēķinot iemaksāto nodrošinājumu,
jāsamaksā vienas nedēļas laikā no
izsoles dienas.
Automašīnu var apskatīt, iepriekš
sazinoties un vienojoties par konkrētu apskates laiku ar Aivaru Krūmiņu,
tālrunis 29496836.
Tālr.
uzziņām
65681764,
29496549.

Adrese

Kadastra
numurs
6001 900 2742

Platība
m2

Istabu
skaits

Izsoles
Nodrošinājums
sākumcena EUR
EUR
640,00
64,00
80,0
80,00
80,00
80,00
80,00

Izsoles
datums,
laiks
15.09.2020.
10.30.
15.09.2020.
11.00.
15.09.2020.
11.30.
16.09.2020.
10.00.
16.09.2020.
10.30.
16.09.2020.
11.00.
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projekti

RAŽOŠANAS ZONAS
IEDZĪVINĀŠANA
INDRAS IELĀ KRĀSLAVĀ

Krāslavas novada dome 2016. gadā ir uzsākusi aktivitātes, lai atjaunotu bijušās linu rūpnīcas teritoriju Krāslavā, kas bija degradētā stāvoklī un nebija piemērota uzņēmējdarbības attīstībai. Sākotnēji tika
iegādāts zemes īpašums Indras ielā 32 (5,5 ha) un uzsākta tehniskās
dokumentācijas izstrāde un saskaņošana Indras ielas ražošanas zonas
attīstībai, kas paredzēja esošā objekta apsekošanu un jaunas teritorijas
attīstības koncepcijas izstrādi. Tika apzināti uzņēmēji, kuriem būtu interese savu uzņēmējdarbību attīstīt vai paplašināt, kā arī meklētas iespējas piesaistīt līdzekļus vērienīgiem degradētās teritorijas atjaunošanas
darbiem. 2017. gada nogalē Krāslavas novada dome, sadarbībā ar Daugavpils novada domi, iesniedza Centrālajai ﬁnanšu un līgumu aģentūrai
(CFLA) projektu Nr. 5.6.2.0/17/I/034 „Dienvidlatgales pašvaldību degradēto teritoriju revitalizācija uzņēmējdarbības attīstībai”, kura ietvaros tika ieplānoti Indras ielas ražošanas teritorijas 1.kārtas atjaunošanas
darbi, kuri turpinās joprojām. Projekta īstenošana paredzēta līdz 2021.
gada septembrim.

KRĀSLAVĀ JAUNS PIEDĀVĀJUMS TŪRISTIEM
UN VIETĒJIEM IEDZĪVOTĀJIEM

Šī publikācija ir sagatavota ar Latvijas-Krievijas
pārrobežu sadarbības programmas 2014.-2020. gadam ﬁnansiālu atbalstu. Par tās saturu pilnībā atbild Krāslavas novada dome, un tā var neatspoguļot
Programmas, Programmas dalībvalstu Latvijas un
Krievijas, kā arī Eiropas Savienības viedokli. Programmas mājaslapa: latruscbc.eu/.
Pārrobežu sadarbības projekta „630 verstis pilnas
sajūtām” ietvaros Krāslavā, Karņicka kalnā, šī gada
jūlija beigās uzstādīts skatu teleskops.
Izvēlētā vieta nav nejauša. Tā ir saistīta ar romantisku leģendu par lielu un uzticīgu mīlestību starp
grāfa Plātera meitu Emīliju un poļu virsnieku Josifu
Karņicki. Liktenīgie notikumiem risinājušies tālajā
1838. gadā. Leģenda vēsta, ka kādā no greznajām pils
ballēm Emīlija iepazinusies ar Eversmuižas īpašnieku Josifu. Jaunieši iemīlēja viens otru. Taču šai mīlai
šķēršļus lika grāfs Plāters, kurš bija iecerējis savu meitu izdot pie kāda dižciltīgāka un bagātāka savu aprindu cilvēka. Emīlija un Josifs, izmisuma dzīti, nolēma
doties nāvē. Josifs domāja nošauties vienā no Krāslavas pilskalniem, bet Emīlija – izlēkt no pils trešā stāva
loga. Pēc norunātas zīmes, naktī no 3. uz 4. augustu,
Josifs nošāvās, bet Emīliju pēdējā brīdī izglāba viņas
kalpone. Josifs Karņickis tika apglabāts nāves vietā,
kur tika uzstādīts piemineklis ar uzrakstu poļu valodā „Netiesājiet un jūs netiksiet tiesāti!” Līdz pat šai
dienai tautā šo pauguru sauc par Mīlestības kalnu, bet
avotiņu, kas tek tā pakājē – par Mīlestības avotiņu.
No Karņicka kalna paveras brīnišķīgs skats uz
Daugavas lokiem un Krāslavas koka arhitektūru, kas

šobrīd, pateicoties SIA „OMICRON” uzstādītajam
teleskopam, skatāms arī desmitkārtīgā palielinājumā.
Tuvākajā laikā tiks labiekārtota apkārt esošā teritorija.
Teleskopa iegāde veikta Latvijas-Krievijas pārrobežu sadarbības programmas 2014.-2020. gadam atbalstītā projekta Nr. LV-RU-008 „630 verstis pilnas
sajūtām/ Sajūtu verstis”/ „630 Versts Full of Feelings/
Versts of Feelings” ietvaros. Projektu vadošais partneris ir Alūksnes novada pašvaldība, projekta partneri:
Latvijas Piļu un muižu asociācija, Krievijā - Pavlovskas muzejrezervāts un Izborskas muzejrezervāts.
Krāslavas novada dome projektā ir iesaistījusies kā
Latvijas piļu un muižu asociācijas biedrs. Kopējais
projekta budžets ir 800 000 EUR, t.sk. līdzﬁnansējums
no Latvijas-Krievijas pārrobežu sadarbības programmas 2014.-2020. gadam 720 000 EUR apmērā.
Ināra Dzalbe,
Krāslavas novada domes
Attīstības nodaļas vadītāja

RENOVĒTAS BAZNĪCAS
IEEJAS KĀPNES

2019. gadā Krāslavas novada dome iesniedza CFLA vēl vienu projektu Nr. 5.6.2.0/19/I/013 „Ražošanas zonas izveide Indras un Latgales ielas Krāslavā, 2.kārta”, kura ietvaros paredzēja izbūvēt 3 jaunas rūpnieciskās ražošanas ēkas (katra ~682 m2) ar konteinera tipa apkures katlu
katrai, nodrošināt jaunu ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu būvniecību
līdz ēkām un izbūvēt jaunu asfaltētu ielas posmu ar stāvlaukumu un
inženiertīkliem. Projekta īstenošana tika uzsākta 2020. gada sākumā un,
neskatoties uz ārkārtas situāciju valstī, kas saistīta ar Covid-19 izplatību, projekta aktivitātes tika pabeigtas ļoti ātrā laika periodā un šobrīd
notiek atskaites dokumentu apkopošana, lai iesniegtu CFLA un apstiprinātu lietderīgu Eiropas Reģionālā attīstības fonda (ERAF) līdzekļu
izlietošanu.
Papildus piesaistītajiem ERAF līdzekļiem, Krāslavas novada dome
ieguldīja vērienīgus pašvaldības budžeta līdzekļus, lai atjaunotu ražošanas teritorijas infrastruktūru, kuras nevarēja iekļaut projekta aktivitātēs,
piemēram, ugunsdzēsības dīķu un rezervuāru pārbūve, elektroapgādes
atjaunošanu Indras 32, Krāslavā, teritorijai, veco linu fabrikas ēku, kuras neatbilda ekspluatācijas nosacījumiem, demontāžas izmaksas u.c.
Paralēli projekta īstenošanas aktivitātēm pašvaldība organizēja atklātas nomas tiesību izsoles jaunajām ražošanas ēkām, lai pēc būvniecības darbu pabeigšanas tās tiktu nodotas uzņēmējiem un būtu atbilstoši
pielietotas. Uz doto brīdi visām trīs ēkām ir atrasti nomnieki, kuri ir
vietējie uzņēmēji, kuri nodarbojas ar darba apģērbu ražošanu, datoru
un perifēro iekārtu remontu un pārtikas produktu vairumtirdzniecību,
ieskaitot zivis, vēžveidīgos un mīkstmiešus.
Projekta Nr. 5.6.2.0/19/I/013 „Ražošanas zonas izveide Indras un
Latgales ielas Krāslavā, 2.kārta” īstenošanas nosacījumi paredz, ka
pašvaldība, investējot ERAF un pašvaldības budžeta līdzekļus, atjauno 0,93 ha degradētās teritorijas un veicina uzņēmējdarbības attīstību
novadā, bet uzņēmēji, savukārt, līdz 2023. gada nogalei rada 28 jaunas
darba vietas un piesaista privātās investīcijas savas darbības attīstībai
600 000 eiro apmērā.
Projekta Nr. 5.6.2.0/19/I/013 „Ražošanas zonas izveide Indras un Latgales ielas Krāslavā, 2.kārta” apstiprinātās attiecināmās izmaksas veido
1 897 101,18 EUR, kur ERAF ﬁnansējums ir 1 437 155,28 EUR, valsts
budžeta dotācija pašvaldībām ir 76 084,69 EUR, bet pašvaldības līdzﬁnansējums projektam – 383 861,29 EUR, kā arī papildu pašvaldības
budžeta līdzekļi aktivitātēm, kas neatbilst programmas nosacījumiem.
Aina Dzalbe, Attīstības nodaļas projektu speciāliste

Jau trešo gadu Indras Romas katoļu draudzes pārstāvji
piedalās Krāslavas novada konkursā „Iedzīvotāji veido
savu vidi”, lai varētu paveikt vēl vienu posmu baznīcas
pagalma labiekārtošanā – baznīcas centrālo ieejas kāpņu
renovāciju. Projektu īstenošanai tika piešķirts ﬁnansējums 250 EUR apmērā būvmateriālu iegādei. Renovācijas darbus veica mūsu būvstrādnieki Nikolajs Petrovs
ar dēlu Sergeju un Jānis Radelickis. Paldies viņiem par
paveikto darbu!
Gribas atzīmēt, ka šis gads ir īpašs Indras baznīcas
draudzei. Jo 2020. gads ir veltīts priestera Vladislava
Litaunieka beatiﬁkācijai. Vladislavs Litaunieks no 1938.
līdz 1941. gadam bija Baļbinovas (Indras) draudzes prāvests, un tieši šajos gados viņa vadībā tika uzcelta Indras
baznīca, kas tika iesvētīta 1940. gadā. Savas darba pūles
mēs veltījām cilvēkam, priesterim, moceklim, baznīcas
dibinātājam, kurš atdeva savu dzīvi par Dieva ticību.
Projekta rezultāts ir ne tikai tas, ko mēs vizuāli sasniedzam, tas mudina mūsu iedzīvotājus iedziļināties Indras
baznīcas vēsturē. 26. jūlijā Baļbinovas (Indras) katoļu
baznīcas priesteris G. Alfjorovs vadījis Svēto Misi, kas
bija veltīta priestera Vladislava Litaunieka beatiﬁkācijai.

Bet 9. augustā mūsu draudzes locekļi devās svētceļojumā ar autobusu, lai varētu apmeklēt vietas un baznīcas,
kuras ir saistītas ar V. Litaunieka vārdu: Aglonā, Višķos,
Nagļos. Tas patiesi bija ceļš pie Dieva un pie ticības...
Lielu pateicību vēlos izteikt Krāslavas novada domei
un novada projekta speciālistiem par piešķirto ﬁnansējumu, Indras pagasta saimniecības pārzinim G. Svarinskim
par konsultācijām, Indras pagasta vadītājai Ērikai Gabrusānei par nodrošinātu transportu braucienam un visiem
tiem iedzīvotājiem, kuri kopj un rūpējas par baznīcas saglabāšanu un vides sakopšanu.
Valentīna Bārtule, projekta koordinatore

MĒS ESAM SAKOPUŠI SAVU APKĀRTNI

Krāslavas bērnu sociālās rehabilitācijas centram
„Mūsmājas” projektu konkursā „Iedzīvotāji veido
savu vidi” tika piešķirts ﬁnansējums 255.00 EUR
apmērā centra teritorijas labiekārtošanai. Plānotās
aktivitātes tika vērstas uz to, lai ēku padarītu vizuāli
pievilcīgāku no ieejas un pils parka ielas puses. Šim
nolūkam tika veidota puķu dobe zem avārijas izejas
kāpnēm un košumkrūmu un puķu saliņas gar ēkas
fasādi. Tika atjaunotas vecās krūmu dobes, izrakti
pāraugušie stādi, derīgie pārstādīti, iesēts zāliens.
Piepildīts sen lolotais sapnis iegādāties konteinerus
un iestādīt nokarenās petūniju un pelargoniju ziedu
formas. Te gan nācās saskarties ar grūtībām, jo nebija pietiekamas pieredzes, kā izvēlēties stādus, augsni
un mēslojumu. Toties vērtīga būs iegūtā pieredze, un
nākamā gada pavasarī savlaicīgi varēs uzsākt ēkas
dekorēšanu ar nokareno ziedu formu kaskādēm.
Pateicoties vairākiem vides projektiem, mēs esam
sakopuši savu apkārtni, taču galvenais rezultāts ir ne
tikai skaista, gaumīga un sakopta teritorija, bet jauniešu ieguldītais darbs, jo, sākoties vasaras brīvlai-

kam, bērniem paveras daudz brīvā laika, kuru svarīgi izmantot, veicot lietderīgu darbu. Situācijā, kad
tālmācības un izolācijas laikā bērnu aktivitātes tika
stipri ierobežotas, projekts deva iespēju jaunām aktivitātēm, lietderīgai brīvā laika pavadīšanai, darba
prasmju attīšanai, bērnu un jauniešu iniciatīvas veicināšanai un atbildības stiprināšanai.
Vēlamies pateikties Krāslavas novada domes projekta organizatoriem par piešķirto ﬁnansējumu un,
protams, lieliem un maziem „Mūsmāju” darba rūķīšiem, kuri turpina rušināt, ravēt un laistīt.
Iveta Stivriņa, projekta koordinatore
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ĪSTENOJOT PROJEKTUS,
UZLABOJAM DZĪVES VIDI

Krāslaviete Vija Sjadro Indras pamatskolā strādā jau 30 gadus. Kļūt par skolotāju viņa sapņojusi
jau no pirmās klases. Daugavpils Universitātē ieguva krievu valodas skolotājas diplomu, tiesa, laika gaitā atkal nācās sēsties augstskolas solā, lai apgūtu latviešu valodas un literatūras skolotājas
profesiju, kas šodien ir viņas pamatdarbs. Tieši darbs skolā Viju pamudināja pievērsties dažādu
projektu rakstīšanai, šīs prasmes viņa apguvusi pašmācības ceļā.
- Kāds bija jūsu pirmais projekts?
- Sākās ar to, ka skolā man bija teātra pulciņš, kura darbības nodrošināšanai ļoti vajadzēja mikrofonus, kas tobrīd
man bija visaktuālākā problēma. Skolas zāle saulainā dienā
ir pārāk spilgta, vajadzēja aizkarus, vajadzēja arī krēslus skatītājiem, prožektorus, grimētavu. Tas bija laiks, kad biedrība
„Krāslavas rajona partnerība” izsludināja LEADER pieejas
projektu konkursu. Lai būtu ar ko strādāt, sapratu – ir jāstartē
šajos konkursos. Startējam sabiedriskā labuma projektu rīcībās. Tas nozīmē, ka projekta plānotajam mērķim nav komerciāla rakstura, projekta rezultāti ir brīvi pieejami sabiedrībai.
Sameklēju domubiedrus - Ingu Jākobsoni un Ilonu Beitāni
- Špaku, kopā nodibinājām Indras vidusskolas atbalsta biedrību „SKOLA AR NĀKOTNI”, kurā esmu valdes locekle.
Mūsu skolā ir ideāls kolektīvs, kas atbalsta labas idejas, un
pamazām biedrībā iestājās gandrīz visi Indras pamatskolas
skolotāji.
- Kāds ir galvenais biedrības „SKOLA AR NĀKOTNI” mērķis? Ko jūs vēlaties sasniegt?
- Atbalstīt un īstenot aktivitātes izglītības, sporta un kultūras jomā, kā arī sekmēt interešu izglītības attīstību, pilnveidojot materiāli tehnisko bāzi. Veicināt saikni ar sabiedrību,
uz brīvprātības pamatiem īstenot organizatorisko un saimniecisko darbību Indras pamatskolas skolēnu mācību un audzināšanas procesa uzlabošanai. Praktiski mums tā ir naudas
piesaistīšana saviem projektiem, un, protams, mēs visādi
cenšamies popularizēt biedrības vārdu.
- Kādi ir projekti realizēti?
- Kopumā to ir gana daudz. Biedrības „Krāslavas rajona
partnerība” izsludinātajos projektu konkursos atbalstu guva
mūsu četri sabiedriskā labuma projekti: „Teātra mākslas attīstība Indras un Piedrujas pagastā”; „Metodiskā kabineta izveide iedzīvotāju apmācības iespēju veicināšanai Krāslavas
novadā”; „Āra trenažieri sportisko aktivitāšu dažādošanai
Indras pagastā”; „Aprīkojuma iegāde brīvdabas pasākumu
īstenošanai Krāslavas novadā”. Bet tas nav viss, biedrība
„SKOLA AR NĀKOTNI” regulāri piedalās Veselības veicināšanas pasākumos Krāslavas novadā, šogad gan ir ieturēta
pauzīte, bet mēs šo darbu turpināsim. Tās ir gan Veselības
dienas, gan organizējām nometnes bērniem. Pirmā nometne,
ko uzņēmāmies rīkot, bija LVAFA Vadlīnijas „Atbildīgs dzīvesveids” ietvaros organizētā dienas nometne „Šķirošanas
ABC”. Tikko mums noslēdzās Sabiedrības integrācijas fonda (SIF) administrētā diennakts nometne „Visas upes tek uz
jūru”, kas tika ﬁnansēta no Valsts budžeta ar Krāslavas novada domes līdzﬁnansējumu programmā „Ģimenei draudzīgas vides veidošana”. Vēl bija divi projekti, kurus atbalstīja
biedrība „Dienvidlatgales NVO atbalsta centrs” (DNVOAC)
– „Pūralādes dārgumi” un „Biedrību darbības ietekme un ieguldījums pilsoniskās līdzdalības veicināšanā”.
- Kādi ir nākotnes plāni?

- Jaunu ieceru mums netrūkst, trūkst laika projektu rakstīšanai. Tagad Latgales biedrībām un nodibinājumiem ir
iespēja startēt Aktīvo iedzīvotāju fonda projektu konkursos. Pirms dažām dienām iesniedzām projektu programmā
„Darbīgās kopienas Latgalē”. Ceram, ka tas gūs atbalstu,
jo šis projekts paredz triju kopienu sadarbību – Daugavpils,
Stružānu un Indras. Pamatdoma ir organizēt šo kopienu divu
dienu saietu, lai savstarpēji iepazītos, nodibinātu kontaktus,
apspriestu tālākās darbības plānus utt.
- Kam ir pieejami realizētie projekti?
- Praktiski jebkuram mūsu iedzīvotājam. Mēs lielos vilcienos zinām Indras iedzīvotāju vēlmes un cenšamies rakstīt
projektus, kas atbilst šīm vēlmēm.
- Kāda ir faktiskā iedzīvotāju interese?
- Pamatā projektus izvēlamies ar domu, lai aptvertu visas
vecuma grupas. Vienīgi nometnes paredzētas bērniem līdz
16 gadiem, turklāt tās ir ļoti pieprasītas. Nevaram pat uzņemt
visus gribētājus, nākas veikt atlasi. Ļoti pieprasīti ir trenažieri, daudz cilvēku nāk tos izmantot. Arī visi pārējie projekti
izrādījās iedzīvotājiem nepieciešami.
- Viena lieta ir uzrakstīt un realizēt projektu, cita uzturēt visu pienācīgā kārtībā? Kas, piemēram, rūpējas par
tiem pašiem trenažieriem?
- Tā kā trenažieri atrodas pie skolas, tad par tiem rūpējas skolas personāls. Starp citu, nopietni uztveram situāciju
ar Covid-19, un šajā slimības izplatības laikā trenažieri tiek
regulāri dezinﬁcēti. Jebkurā gadījumā Indrā mums nav problēmu, skolā ir atbildīgs saimniecības daļas vadītājs, kurš te
visu organizē.
- Jūs rakstāt projektus arī biedrībai „Futbola klubs
„Krāslava””, lai gan neesat tās dalībnieku pulkā. Kāpēc
nolēmāt palīdzēt mazajiem krāslaviešiem-futbolistiem?
- Indrā rit mana profesionālā darbība, Krāslavā - vairāk ir
mana, kā vecāka, ieinteresētība. Mans vīrs savulaik pats aizrāvās ar futbolu, tālab piecgadīgo dēlu Daini nodeva futbola trenera Vadima Atamaņukova rokās. Nu jau septīto gadu
mūsu puika spēlē futbolu. Protams, mazajiem futbolistiem
bija daudz vajadzību, liku lietā projektu rakstīšanas pieredzi
un iespēju robežās izlīdzu futbola klubam. Pēc tam jau visu
pārējo darbu projekta realizācijas sakarā uzņemas treneris
Vadims Atamaņukovs. Pirmie Krāslavas rajona partnerībā
iesniegtie LEADER pieejas projekti bija formas tērpu un inventāra iegādei, pēc tam vagoniņš ģērbtuvēm un pagaidām
pēdējais projekts tapa elektroniskā rezultātu tablo iegādei.
Ar citu futbolistu vecāku palīdzību esam organizējuši dažādus pasākumus, esam uzvarējuši „Labākās Futbola dienas”
pasākumā, katru gadu iesaistāmies Veselības dienu un dienas
nometņu organizēšanā. Ar visu futbola atbalstītāju palīdzību
Krāslavā esam ieguvuši ﬁnansējumu LMT projektu konkursā „Mēs par pievilcīgu futbolu!”.
Futbola klubam rakstīto projektu veiksmīgi īstenot palīdz

arī pašvaldības aģentūra „Labiekārtošana K” – tās strādnieki
vienmēr palīdz atvest, aizvest, sakārtot, salabot, turklāt visu
izdara laikā un kvalitatīvi. Vagoniņam pamatus uzbūvēja, lai
gan tas nebija viņu pienākums, rūpējas par LMT projekta
ietvaros iegādātā futbola vārtu aizsargtīkla sakārtošanu. Futbola klubam būs arī prožektori, uzņēmuma darbinieki jau ir
padomājuši, kā tos varēs labāk izvietot.
Rakstot un īstenojot projektus gan Indrā, gan Krāslavā,
vienmēr pārliecinos, ka bez stipras komandas un sabiedrības
atbalsta būtu neiespējami realizēt nevienu projektu.
- Vai bija arī tādi projekti, kas neguva atbalstu?
- Jā, tādi projekti ir bijuši. Dažos gadījumos citu projekti
izrādījās spēcīgāki par mūsējo, bija arī tā, ka palikām nākamie aiz strīpas, kam nepietika naudas. Patiesībā tā arī ir lielākā problēma - ﬁnansējuma trūkums. Neatceros gadījumus,
kad mums būtu pienākusi atbilde par konkursa kritērijiem
neatbilstošu projektu. Sāpīgākais - divus gadus pēc kārtas
esam iesnieguši projektu par nometni diasporas bērniem,
diemžēl abas reizes tas neguva atbalstu. Nekļūdās tikai tie,
kuri neko nedara. Strādāsim tālāk.
- Ko jūs ieteiktu tiem, kuri arī gribētu realizēt kādu
savu ieceri?
- Nevajag baidīties, vajag uzdrošināties. Principā ceļš ir
vienkāršs - dibināt savu biedrību, piereģistrēt Uzņēmumu
reģistrā un sākt rakstīt projektus. Reģistrācijas izdevumi nav
lieli. Biedrības minimālais dalībnieku skaits – trīs cilvēki –
arī ir izpildāms nosacījums. Tālāk visu var iemācīties, un
viss notiks. Mēs, biedrības „SKOLA AR NĀKOTNI” dalībnieki, neesam ne grāmatveži, ne uzņēmēji, ne ﬁnansisti, mēs
esam radošas profesijas pārstāvji un tiekam galā.
- Tomēr kaut kādas primāras zināšanas vajag?
- Personīgi gribu pateikt lielu paldies Zanei Ločmelei,
„Krāslavas rajona partnerība” projekta administratīvā vadītājai, kura ir ļoti laba konsultante, vienmēr iemāca noderīgas
lietas. Liels paldies arī Lauku atbalsta dienesta (LAD) speciālistiem, kuri ir neticami pacietīgi un izstāsta visas detaļas, kas jāatspoguļo projektā. Viņi arī ir mana labākā skola,
jo projektu rakstīšanu es neesmu mācījusies. Tāpēc vēlreiz
saku, ja ir iecere, kuru gribas realizēt, vajag saņemties un
droši iet šo ceļu.
- Paldies par interviju!
Juris Roga

INDRĀ ĪSTENOTS PROJEKTS PAR STACIONĀRĀS TIRDZNIECĪBAS VIETAS IZVEIDI
Krāslavas novada dome īstenoja projektu par stacionārās tirdzniecības vietas izveidi Indras ciemā, lai motivētu uzņēmējdarbības
vides attīstību pagastā un dažādotu vietējās produkcijas realizācijas
veidus novadā.
Projekta ietvaros blakus Laimes muzejam Indrā (Sporta ielā
2, Indrā, Indras pagastā) tika uzstādīta tirdzniecības vieta – lapene, iegādāts un uzstādīts dārza
kamīns – grils, iegādāti terases
sildītāji, uzstādīts WC konteiners.
Izveidotā stacionārā tirdzniecības
vieta dod iespēju vietējiem mājražotājiem piedāvāt savu produkciju vai ēdināšanas pakalpojumus

Laimes muzeja apmeklētājiem
(2019. gadā Laimes muzeju Indrā
apmeklēja ~3000 apmeklētāju) un
citiem interesentiem.
Lai īstenotu Indras iedzīvotāju
ieceri un veicinātu uzņēmējdarbības attīstību pagastā, Krāslavas novada dome sagatavoja
un iesniedza projektu biedrības
„Krāslavas rajona partnerība”
organizētā „LEADER pieejas”
pasākuma projektu konkursā „Atbalsts vides radīšanai vai labiekārtošanai, kurā tiek realizēta vietējā
produkcija, un jaunu realizācijas
veidu īstenošanai, atpazīstamības
tēla veidošanai, kā arī darbinieku
kompetenču un produktivitātes

celšanai”.
Kopējās projekta izmaksas bija
17 202,16 EUR, kopējās attiecināmās izmaksas – 16 878,71 EUR,
no kurām 70 % veido Eiropas
lauksaimniecības fonda lauku attīstībai ﬁnansējums, bet atlikušo
daļu pašvaldības budžeta līdzekļi.
Krāslavas novada dome ir ieinteresēta attīstīt inovatīvas vietējo
iedzīvotāju ieceres uzņēmējdarbības un jaunu pakalpojumu attīstībai lauku teritorijās, kas veicinātu
novada atpazīstamību vai jaunus
sadarbības modeļu attīstību starp
vietējiem uzņēmējiem, mājražotājiem un pašvaldību.
Aina Dzalbe,
projektu speciāliste,
Ilonas Kangizeres foto
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21. augustā, tieslietu ministrs
Jānis Bordāns pēc Krāslavas novada vadības uzaicinājuma ieradās darba vizītē Krāslavā.
Kā zināms, Daugavpils tiesa
nolēma atbrīvot no apcietinājuma
divus apsūdzētos lietā par jauna
vīrieša nāvējošo piekaušanu pērn
Krāslavā, kā arī draudu izteikšanu. Visupirms ministrs aci pret aci
tikās ar līdz nāvei piekautā jaunieša tuviniekiem - māsu un brāli, lai
uzklausītu viņu sāpi un viedokli
par lietas gaitu. Uzreiz pēc tam
Bordāna kungs tikās ar Krāslavas
novada domes vadību un Valsts
policijas Krāslavas iecirkņa pārstāvi, ar kuriem pārrunāja lietas

Turpmāk pārtiku
ar beigušos
minimālo
derīguma termiņu
„Ieteicams līdz…”
varēs ziedot arī
gala patērētajam
Valdība 11. augustā, apstiprināja Zemkopības ministrijas sagatavotos jaunos noteikumus prasībām
pārtikas izplatīšanai pēc
minimālā derīguma termiņa beigām.

Patlaban pārtiku pēc minimālā derīguma termiņa beigām var
ziedot tikai organizācijām, kas
nodarbojas ar labdarību. Noteikumiem stājoties spēkā, pārtiku, kurai beidzies minimālais derīguma
termiņš „Ieteicams līdz…”, varēs
ziedot arī tieši galapatērētājiem,
kā arī ilgstošas sociālās aprūpes
un sociālās rehabilitācijas iestādei vai citam sociālo pakalpojumu sniedzēju reģistrā reģistrētam
pakalpojuma sniedzējam, ja ar
pakalpojumu tiek nodrošināta
klientu ēdināšana vai iespēja lietot
līdzņemtu vai nodarbību laikā pagatavotu ēdienu. Pārtika, kurai ir
beidzies minimālais derīguma termiņš „Ieteicams līdz…”, joprojām
ir droši lietojama uzturā, ja ir ievēroti glabāšanas nosacījumi un nav
bojāts tās iepakojums. Tādējādi
tiks mazināts pārtikas daudzums,
kas nonāk atkritumos.
Noteikumi noteic produktu grupas, izplatīšanas veidu, laikposmu
un kārtību, kādā atļauts izplatīt
pārtiku pēc minimālā derīguma
termiņa „Ieteicams līdz...” beigām.
Noteikumu pielikumā ir noteiktas konkrētas produktu grupas, (milti, makaroni u.c.), ko
pēc minimālā derīguma termiņa
beigām norādītajā izplatīšanas
laikposmā, piemēram, divus mēnešus, varēs nodot ziedošanai tieši galapatērētājam un biedrībām,
nodibinājumiem un reliģiskajām
organizācijām un to iestādēm, kas
nodarbojas ar labdarību, kā arī sociālās aprūpes iestādēm un pašvaldību sociālajiem dienestiem.
Informāciju sagatavoja:
Rūta Rudzīte,
ZM sabiedrisko
attiecību speciāliste

LIETA TIKS UZRAUDZĪTA

virzību un jautājumus, kas tā vai
citādi ar to sasaucas.
Krāslavas
novada
domes
priekšsēdētājs Gunārs Upenieks
ministram pauda krāslaviešu satraukumu par nežēlīgās slepkavības lietas gaitu. Iedzīvotāji ir
pilnīgā neizpratnē, kāpēc tiesa
abas personas nepaturēja apcietinājumā? Cilvēki mūsu pilsētā ir
zaudējuši drošības un taisnīguma
sajūtu, tālab iedzīvotāji gatavi uzsākt parakstu vākšanu, lai iespējamie vainīgie neizbēgtu soda. Šai
akcijai būtu gatavi pievienoties
arī Dagdas novada un trīs Aglonas
novada pagastu ļaudis, kas nākotnē dzīvos vienā Krāslavas novadā,

kurā ikviens grib justies droši.
Tikšanās dalībnieki bija vienisprātis - jāizdara viss iespējamais
un nepieciešamais, lai dotu drošību cilvēkiem. J. Bordāns sacīja,
ka dienas pirmajā pusē apmeklēja Daugavpili, kur tikās ar tiesas
priekšsēdētāju Jāni Šaušu. Ministrs ir noskaidrojis visus lietas
apstākļus, kā arī apsolīja uzraudzīt
notikumu attīstību, kas noteikti
būs!
„Es ierados novērtēt situāciju
klātienē, lai iegūtu skatu no visām
pusēm. Ministrijā mēs šo lietu uzraugām, tā būs maksimāli atklāta
un caurspīdīga,” solīja J. Bordāns.
Juris Roga, autora foto

KĀRTĪBAI JĀBŪT IT VISUR

Pilsētvides sakārtošana un uzturēšana pienācīgā kārtībā ir viens
no galvenajiem pašvaldības aģentūras „Labiekārtošana K” uzdevumiem. Aģentūras strādniekus
čakli rosāmies var sastapt pilsētas
ielās, skvēros, parkā, pašvaldības
iestādēs un citviet pilsētā, kur tik
vien ir nepieciešama viņu palīdzība.
Aģentūras direktors Ēvalds
Cauņa uzsver, ka uzņēmuma uzmanības lokā ir ne tikai Krāslavas
centrs, strādnieki tiek norīkoti
darbā arī uz nomaļākām vietām,
jo kārtībai pilsētā ir jāvalda visur.
Vasarā liels atspaids ir jaunieši,

kuri piedalās Krāslavas novada
skolēnu vasaras nodarbinātības
pasākumā. Ar viņu palīdzību izdodas padarīt vairāk, turklāt liels
ieguvums ir tas, ka tie jaunieši,
kuri paši čakli piedalās pilsētas
sakopšanā, iemācās cienīt gan
savu, gan svešu darbu. Starp viņiem, visticamāk, neatradīsies neviens, kurš lauzīs solus vai vienkārši piemēslos pilsētu.
Ēvalds Cauņa: „Tuvojas skolas
laiks, pretī aģentūras ēkai ielas
otrajā pusē ir tā saucamais Vārnu mežs, kurā nereti var satikt
bērnus, kas šeit labprāt spēlējas.
Aģentūras strādnieki uzkopa šo

teritoriju, bet ceļa nomali kārtībā
saveda vasaras nodarbinātības pasākumā iesaistītie jaunieši.”
Tā kā skolas laiks nav aiz kalniem, aģentūras vadība nolēma,
ka tuvumā būtu nepieciešams arī
kāds neliels vides objekts, kas
akcentētu Zinību dienu, priecētu

braucējus, garāmgājējus, bērnus
un vecākus. Tāds tika ierīkots
iepretī lielajai puķu dobei un savulaik pārstādītajai eglei, kas
veiksmīgi pārdzīvoja pārvešanu
un acīmredzami labi jūtas jaunajā
vietā.
Juris Roga

sajūsmu. Uzstāšanās laikā trenere
Katerīna Agāpova kopā ar savu zirgu Populārs parādīja, kādus trikus
var veikt zirgi brīvībā, kad apmācību procesa pamatā ir partnerība,
savstarpēja cieņa, zirga interese par
cilvēku un otrādi.
Uzrunājot pasākuma viesus, zirgu sētas „Klajumi” saimniece Ilze
Stabulniece uzsvēra, ka ar pasaulē
spēcīgāko un drošāko vīrusu „slimo” cilvēki, kas ir „inﬁcējušies”

ar mīlestību uz zirgiem. Ar šo vīrusu saslimst vienu reizi, bet uz visu
mūžu, jo izārstēties no mīlestības uz
zirgiem vairs nav iespējams.
Bez šaubām, aizvadīta pasākuma
dalībnieku vidū „inﬁcējušos” zirgmīļu kļūs vēl vairāk. Un nākamajā
gadā visus viņus gaida jubilejas
pasākums - desmitās „Kumeļu rotaļas”.
Elvīra Škutāne,
autores foto

DEVĪTĀS „KUMEĻU ROTAĻAS”

16. augustā jau devīto reizi zirgu sētas „Klajumi” saimnieki Ilze
Stabulniece un Viktors Piļščikovs
aicināja visus zirgu mīļus un dabas
draugus uz zirgu izrādi „Kumeļu
rotaļas”. Šogad pasākumu apmeklēja īpaši daudz viesu. Neskatoties
uz lielo cilvēku daudzumu, ikviens
viesis varēja atrast šajā lielajā un
sakoptajā sētā kādu mājīgu vietiņu
tieši sev.
Daži atpūtās kuplu bērzu ēnā,
citi – plašajā Klajumu ķēķa terasē,
kā arī tā telpās, kur varēja nobaudīt
Latgales kulinārā mantojuma ēdienus. Visiem interesentiem bija pieejami staļļi, tos varēja apskatīt, kā
arī nofotografēties ar Klajumu spēcīgajiem un graciozajiem zirgiem.
Bērni labprāt vizinājās ar mazu
poniju, bet pieaugušie apskatīja un
iegādājās keramiķu Pauliņu izstrādājumus un rokdarbnieces Ludmilas Morozovas oriģinālās rotas no
akmeņiem un ādas.
Šoreiz, tāpat kā katru gadu, skatītājiem tika piedāvāta plaša izklaides
programma. Izrāde sākās ar zirgu
parādi, kurā piedalījās visi zirgu

sētas iemītnieki - gan lielie, gan
mazie. Pēc tam par Klajumu zirgu
sugām pastāstīja profesors, Latvijas
Šķirnes zirgu audzētāju asociācijas
valdes priekšsēdētājs Guntis Rozītis.
Skatītājus neatstāja vienaldzīgus
jātnieku jaunākās paaudzes pārstāvju uzstāšanās, kā arī zirgu sētas
saimnieku Ilzes un Viktora priekšnesums, viņi iepazīstināja klātesošos ar ﬁgurālo jāšanu mūzikas pavadībā.
Atšķirībā no iepriekšējiem gadiem pasākumā piedalījās arī rikšotāji no Ciblas, kuri demonstrēja
skatītājiem ne tikai savdabīgu sporta veidu - rikšošanu, bet arī parādīja, cik lielu ātrumu var sasniegt zirgi
sacensību laikā.
Zirgu demonstrējumu starplaikos
pasākuma viesus izklaidēja Klajumu teātra aktieri, kas prezentēja
īsu humoristisku iestudējumu „Kazanovas čemodāns”.
Par pasākuma odziņu kļuva demonstrējums „Zirga sakopojums
brīvībā”, kas atspoguļoja cilvēka un
zirga attiecības un izraisīja skatītāju

VĒRTĪGAS GRĀMATAS DAŽĀDĀM PAAUDZĒM

Atsaucoties projekta „Bibliotēka” aicinājumam, Latvijas bibliotekāri aktīvi iesaistījās lasīšanas
veicināšanas akcijā, iesakot, viņuprāt, pašreiz aktuālākās un vērtīgākās grāmatas.
Projekts „Bibliotēka” ir latviešu
literatūras mecenāta „Baltic International Bank” iniciēts sociāls

projekts ar mērķi veicināt lasīšanu
un rakstniecību Latvijā.
„Ir interesanti vērot, ka, lai arī
laika gaitā mūsu dzīvē ir ienākušas tehnoloģijas, grāmatas vērtība
nav mazinājusies. Tieši otrādi – tā
tikai aug. Grāmata – tā ir vērtība. Tā iekļauj sevī gan materiālo
aspektu – tā ir ﬁziska manta –,

gan unikālu, netveramu spēku un
enerģiju, ko tajā ielicis grāmatas
veidotājs. Tieši tāpēc pieprasījums pēc grāmatas bija, ir, un būs
arī turpmāk”, raksta Daiga Katrīna Bitēna, projekta „Bibliotēka”
koordinatore un satura veidotāja.
Projekta rezultātā tapuši bibliotekāru veidoti grāmatu saraksti

bērniem, jauniešiem, pieaugušajiem un senioriem, ko lasītāji var
uzmeklēt projekta „Bibliotēka”
tīmekļvietnē.
Viktorija Urbanoviča,
KNCB BLN vadītāja
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Šo zemi sirdī man
nolemts slēgt,
Pirms viņa ieslēdz
manu sirdi.
Augusta saules stari iezīmējuši
mūsu sirdis par skaudru un neaptveramu ziņu – pa varavīksnes tiltu mūžībā devies bijušais Krāslavas novada domes izpilddirektors
Jānis Geiba. Vēl bija jādzīvo, vēl
jābauda daudzu dienu gaisma un
siltums, jāpriecājas par plaukstošo
ievu reibumu, rudens lapu karuseli, ziemas spalgumu, bet apkārt
ir klusums un miers pēc darbīga
gadu gājuma.

aktuālĀ intervija
- Cik lielā mērā šie noteikumi attiecas
uz katru no mums, kurš dzīvo Krāslavas
novadā, pilsētā, proti, vai ar tiem jāiepazīstas katram iedzīvotājam?
- Jaunie noteikumi attiecas praktiski uz
ikvienu pilsētas vai novada lauku teritorijas
iedzīvotāju, tālab vēlams tos izlasīt katram.
Šie noteikumi mazāk skar daudzdzīvokļu
namu iemītniekus, vairāk attiecas tieši uz
privātmāju īpašniekiem, kas ēkai pieguļošo
teritoriju un māju parasti uztur kārtībā paši.
Bet arī nelielu daudzdzīvokļu māju iemītnieki, kur izveidotas dzīvokļu sabiedrības, paši
rūpējas par ēkai pieguļošo teritoriju un māju,
tālab viņiem ir svarīgi ar tiem iepazīties.
- Šie noteikumi ir pilnībā jauni vai tikai
papildina vecos?
- Vecie ir zaudējuši spēku, šie praktiski
ir pilnībā jauni. Iepriekšējie tika izstrādāti jau vairāk nekā pirms 10 gadiem, un tur
lielākais akcents tika likts uz to, ko nedrīkst
darīt. Laiks rit uz priekšu, dzīve ienes savas
korekcijas, un mums bija nepieciešami jauni
noteikumi. Noteikumu galvenā būtība nav
mainījusies - neviens nav atcēlis to, ka piederošo īpašumu vajag uzturēt kārtībā.
- Lūdzu, ieskicējiet būtiskās atšķirības
starp jaunajiem un vecajiem noteikumiem.
- Piemēram, vecajos bija aprakstīts, ko
dara pašvaldības aģentūra „Labiekārtošana
K”, jaunajos tas vairs nav. Vecajos bija plašs
uzskaitījums, ko aizliegts darīt ﬁziskajām un
juridiskajām personām, tagad tā vairs nav,
jo šie jautājumi atrunāti Aizsargjoslu likumā, Būvniecības likumā, citos normatīvos
aktos. Jaunajos noteikumos akcents uz to,
kas ir jādara un kam jāpievērš lielāka uzmanība. Piemēram, runājot par īpašuma un tam
piegulošo publiskā lietošanā esošo teritoriju
uzturēšanu un kopšanu, noteikumos precīzi
pateikts, kam tas jādara, kas ir jādara un kā
ir jādara – jānopļauj zāle, jānovāc nokritušās
lapas, jāizzāģē koku zari, lai tie netraucē un
neapdraud gājējus un autotransportu u.tml.
Publiskajā teritorijā nedrīkst uzglabāt lapas,
zarus, atkritumus. Ziemas sezonā jāveic pagalma iekšējo ceļu, ietvju un gājēju celiņu
attīrīšana no sniega un ledus, un to kaisīšana
ar pretslīdes materiāliem.
Prasības būvju uzturēšanai jaunajos noteikumos nav daudz mainījušās – jābūt kārtībā
logiem, durvīm, balkoniem, izkārtnēm, žogiem, namīpašumu fasādēm, jārūpējas par
savlaicīgu krāsošanu utt. Būtiskākais šajā
sadaļā ir saistībā ar ēkām, kas netiek lietotas.
Proti, aktuāli ir pašsējas koki, kas aug ne tikai uz jumtiem, bet arī notekcaurulēs un teknēs, pie ēku pamatiem. Lai būve vienkārši
neieaug kokos, tie ir jāizzāģē. Ir akcentēts,
ka neizmantotās būves ir jāiekonservē – jāaiztaisa logi, durvis, citas ieejas, lai tur trešās
personas nevar iekļūt. Diemžēl šādas būves
mums netrūkst ne laukos, ne pilsētā. Daudzas, kas bijušas pašvaldības īpašumā, jau ir
nojauktas, arī privātīpašnieki ir saņēmušies

Jānis Geiba dzimis 1956. gada
7. novembrī Skaistas pagastā kā
jaunākais dēls ģimenē un visu dzīvi saglabājis mīlestību dzimtajai
pusei. Mācījies Skaistas 8-gadīgajā
skolā, tad Krāslavas 1. vidusskolā un skolas gadus bijis kā viens
no labākajiem skolēniem klasē un
skolā. Studējis Latvijas Universitātē un Latvijas Lauksaimniecības
akadēmijā, strādājis vairākās organizācijās - a/s „Balta”, PMLP, no
2006. gada darba gaitas saistītas ar
Krāslavas novada domi kā deputātam un 2009. gadā ievēlēts par izpilddirektoru.
Šajos gados realizēti daudzi no-

zīmīgi projekti, strādāts pie novada
attīstības plāniem, sakārtotas izglītības un kultūras iestādes, uzklausīti
iedzīvotāju viedokļi par pilsētas
infrastruktūras attīstību un labiekārtošanas darbiem. Visos veicamajos
darbos sniegts maksimālais atbalsts
un meklēti labākie risinājumi to realizēšanai.
Jānis Geiba dzīves laikā apliecinājis sevi kā zinošs speciālists. Viņa
darbīgums, tolerance, humors, prasme būt bezgala cilvēcīgam ir īpašības, kas viņu padarīja par ikviena
kolektīva, kur viņš strādāja, dvēseli.
Jānis savas dzīves laikā bijis kā
ģimenes, tā arī sabiedrību mīlošs

cilvēks – gādīgs vīrs sievai, dēls
saviem vecākiem, tēvs dēlam un
meitai, vectētiņš mazbērniem, vienmēr atvērts, nesavtīgi rūpējies par
ģimenes labklājību, dzīvespriecīgs,
enerģisks un saticīgs darbabiedrs.
No šīs dzīves viņš paņems trīs
saujas smilšu, no kurām viena būs
baltā vēja, viena – mīlestības, viena
– pateicības un cieņas.
Atvadoties no Jāņa Geibas, cieņā
noliecam galvas aizgājēja priekšā
un izsakām visdziļāko līdzjūtību
viņa tuviniekiem, draugiem un bijušajiem kolēģiem.
Krāslavas novada dome

JAUNIE NOTEIKUMI JĀIZLASA KATRAM!

Stājušies spēkā Krāslavas novada pašvaldības saistošie noteikumi „Par Krāslavas novada teritorijas kopšanu
un būvju uzturēšanu”. Plašāk par šo tēmu lasiet intervijā ar Krāslavas novada galveno arhitekti Inetu Danovsku.
un dažas būves nojaukuši. Bet darba šajā
jautājumā ir ļoti daudz. Ja nevajadzīgu ēku
nojaukt neatļauj ﬁnansiālā situācija, tad tā
vismaz jāiekonservē, lai būve neatgādinātu
graustu un citi tamdēļ neciestu.
- Daudziem pietrūkst ﬁnansējuma arī
mazāku darbu veikšanai. Kā rīkoties, lai
neuzliek sodu? Varbūt ir iespēja vienoties
par darbu izpildes termiņa pagarinājumu?
- Termiņa pagarinājumu mēs praktizējam jau līdz šim. Finansiālā puse - tas ir ļoti
smags jautājums, sevišķi maznodrošinātajiem. Protams, ar paša darbu var kaut kā var
iziet no situācijas. Ja ap māju ir kārtība, vecai
mājai dažreiz varbūt pietiek atjaunot kādu
elementu. Noberž veco krāsu, kam nevajag
nekādus līdzekļus, vienkārši berzt nost. Pēc
tam nopirkt litru krāsas, lai nokrāsotu loga
aplodu – domāju tik daudz līdzekļu var atrast. Jau māja būs labā izskatā. Tāpat ar veco
koka žogu. Varbūt var mēģināt izņemt vecās
detaļas un atjaunot. Bet varbūt labāk vispār
atteikties no žoga un veco nojaukt. Nezinu,
kas gan mums būtu slēpjams aiz žoga? Varbūt pašu radītā netīrība un nekārtība. Metāla
žogi jau sāk pieņemt epidēmijas apmērus,
grūti ar to cīnīties.
- Ja kāds šos noteikumus vispār nepilda, kas tad notiek?
- Ir stājies spēkā jaunais Administratīvās
atbildības likums. Viss, kas attiecas uz būvniecību, tagad ir uz Būvvaldes pleciem, un
Būvvaldes amatpersona ir tiesīga apsekot
objektu un sastādīt atzinumu par tiem pārkāpumiem, kurus pamanīja. Tālāk jau darbs
Administratīvai komisijai. Vārdu sakot, atbildība ir paredzēta.
Vēlreiz atgādināšu, ka šie noteikumi attiecas uz visu Krāslavas novadu, ne tikai uz
pilsētu. Vecie tika izstrādāti, kad Krāslavas
novadu veidoja pilsēta un Krāslavas pagasts
ar centru Ezerkalnā. Tagad novads ir visai
plaša teritorija un jaunie noteikumi vienādā
mērā attiecas gan uz pilsētu, gan uz visiem
pagastiem un to centriem. Īstenībā uz laukiem attiecas tieši tas pats, kas uz pilsētu sakopt apkārtējo teritoriju un uzturēt kārtībā
savu namīpašumu.
- Vai pēdējā laikā ir mainījusies iedzīvotāju attieksme pret savu īpašumu?
- Jā, noteikti. Pēc tam, kad pašvaldības izdevumā informējām iedzīvotājus, ka viss, ko
viņi dara ar savu namīpašumu, ir jāsaskaņo
būvvaldē, ir vērojama lielāka interese – cilvēki nāk un saskaņo savas ieceres. Protams,
viņam pašam jāzina, kādu tieši logu grib,
kādu jumta segumu un kādā krāsā grib utt.
Tas neprasa nekādus līdzekļus, kā tikai laiku. Ja runājam par īpašumu atjaunošanu,
tad novērojām, ka Covid-19 izplatības laikā
cilvēki strādāja savās piemājas teritorijās, un
tika atjaunotas vairāku māju fasādes, turklāt
labā līmenī.

- Kas ir sāpīgākais jautājums?
- Tie ir metāla proﬁla žogi. Žogus drīkst
ierīkot, bet jānodrošina vismaz 30% caurredzamība. Krāslavā žogu vēsture izveidojusies citādi – māja, žogs, māja, žogs un daudzi žogi nekad nebija caurredzami. To mums
laikam būs ļoti grūti izskaust… Bet tajā paša
laikā ir arī ļoti skaisti veidoti metāla žogi.
Laidumus var izveidot īsākus, ielikt biežāk
betona vai ķieģeļu stabiņus, lai nav gara metāla strīpa. Jebkurā gadījumā iedzīvotājam ir
jāsaņem atļauja žoga ierīkošanai un mēs sarunas gaitā mēģinām rast kompromisu.
- Vai iedzīvotājām jānāk pēc atļaujas
arī tad, ja vecā vietā uzbūvē jaunu tieši
tādu pašu?
- Saskaņojums ir nepieciešams jebkurā
gadījumā. Turklāt nav iespējams uztaisīt tieši tādu, kāds bija. Jebkurā gadījumā vecais
žogs tika nojaukts, ir uzcelts jauns, un tas ir
jauns materiāls, jauns izskats, tas ir pavisam
cits žogs, pat ja līdzīgs. Problēmas ir arī ar
logiem, kad tos maina. Cilvēki grib ielikt
logus bez logu dalījumiem. Arī par to nākas
diskutēt un pārliecināt. Vecās koka mājas
un to oriģinālie logi ir proporcionāli veidota
konstrukcija. Plastikāta logiem būtu nepieciešams vairāk vietas. Ja mājas konstrukcija
pieļauj un tehniski iespējams baļķus izgriezt,
tad šādu risinājumu var ar mums saskaņot.
Vēl viena bēda ir vecās, skaistās logu aplodas, kas pamazām pazūd vispār. Jā, tas ir
koks, kas sapūst un iet bojā, bet arī katru reizi mēģinām ar cilvēkiem runāt par to saglabāšanu kaut vai apsitot apkārt dēlīšus. Man
jāatzīst, ka pazūd mums tās skaistās māju fasādes, protams, process ir lēnāks nekā citur
valstī, bet tas notiek.

- Kādas cerības saistāt ar jaunajiem noteikumiem?
- Katrs atsevišķs īpašums veido visa
Krāslavas novada koptēlu. Ja katrs novada
iedzīvotājs zinās par šiem noteikumiem un
izlasīs tos, pirms savā būvīpašumā sākt kaut
ko darīt, mēs viņu noteikti sagaidīsim būvvaldē un kopīgi atradīsim labāko risinājumu.
Varbūt kāds grib būvēt māju, cits nokrāsot
fasādi, nomainīt logus, žogu vai vēl ko darīt
ar nekustamo īpašumu, šie darbi ir obligāti
jāsaskaņo ar būvvaldi. Mēs varam aprunāties ar katru atsevišķi par to, ko tieši viņš grib
mainīt. Pēc tam arī kaimiņam nebūs vēlēšanās iet sūdzēties, ka otrs kaut ko nelikumīgi
uzbūvējis. Līdz ar to arī starp kaimiņiem valdīs lielāka saskaņa.
- Kā cilvēkam saprast, ka viņa iecerētajiem darbiem ar saskaņošanu ir par maz
un nepieciešam projekts?
- Jāatnāk pie mums uz konsultāciju, jo
bieži gadās, ka iecerētais cilvēka izpratnē ir
kaut ko pielabot, bet būvniecības izpratnē tās
ir nopietnas izmaiņas konstrukcijā. Īsi varu
sacīt tā - tajā mirklī, kad tiek aiztiktas ēkas
nesošās konstrukcijas un tiek palielināts ārējais apjoms, vajag projektu. Ja grib pārkrāsot vai nomainīt jumta iesegumu, veikt citus
sīkus darbus – pietiek ar saskaņojumu. Bet
katrs gadījums ir individuāls, tāpēc esat gaidīti novada būvvaldē. Par jūs interesējošajiem jautājumiem un neskaidrību gadījumā
var sazināties ar Būvvaldi attālināti, rakstot
e-pastā buvvalde@kraslava.lv vai zvanot pa
tālr. 65620274, 65620031, 65620248.
- Paldies par interviju!
Juris Roga
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būvvalde informē
Daudzviet Latvijā jau kādu laiku tiek siltinātas daudzdzīvokļu mājas. Ir dažādi piemēri, kā piesaistīt ﬁnansējumu,
veikt to pašu spēkiem, ar pašvaldības vai māju apsaimniekotāju atbalstu.
Līdz šim Krāslavā ieceres par siltināšanu nav vainagojušās ar panākumiem, tam ir dažādi iemesli. Viens no tiem ir
dzīvokļu īpašnieku nespēšana savā starpā vienoties. Protams,
to ir vieglāk izdarīt, ja dzīvojamā māja ir ar salīdzinoši maz
dzīvokļiem. Šāds labs piemērs mums ir nosiltinātā māja Rai-

ņa ielā 33A. Dzīvokļu īpašnieki spēja atrast kopēju valodu
un līdzekļus, lai savu māju padarītu siltāku. Ēka siltināta ar
akmens vati, apmesta un krāsota. Katram dzīvoklim piešķirta
sava krāsa. Īpašu lomu spēlē detaļas – logu apdare un cokola
stāva apdare, uzjumteņi, trepes, margu apdare, ēkas numurzīmes un, protams, ziedi. Paldies par šo akcentu pilsētas kopējā
tēlā!
Ceram uz uzņēmīgiem iedzīvotājiem, jaunām idejām un
siltinātām mājām.
Ineta Danovska,
novada arhitekte

jaunajiem
vecākiem

intervija
ATPŪTAS VIETA
BĒRNIEM UN PIEAUGUŠAJIEM

Sporta atrakciju parks „Starp debesīm un zemi”, kas
atrodas 5 km attālumā no Krāslavas, Bartkevičos Ūdrīšu
pagastā, katru gadu kļūst arvien populārāks. Savu uzņēmējdarbību Olgas un Jevgēņija Podjavu ģimene sāka, var
teikt, no nulles. Mājas, ko kādreiz uzbūvēja vectēvs, netika pamestas novārtā. Dažu gadu laikā liela un saliedēta
ģimene ne tikai labiekārtoja teritoriju, pielāgojot to dažāda veida atpūtai, bet arī rekonstruēja dzimtas mājas,
papildinot tās ar mūsdienu interjera elementiem un saglabājot senču nemainīgo vērtību auru.
citiem tik vienkārši nesanāk.”
Par to, kā viss sākās un kas sporta atrakciju parkā tiek
Olga: „Skolotāji arī norādīja, ka
piedāvāts viesiem pašlaik, pastāstīja enerģiski, vienmēr trasē uzreiz ir redzams, kas ir kas.
Skolēns var skolā uzvesties izaicipozitīvi noskaņoti un atvērti Olga un Jevgēņijs.
- Pirms sākam sarunu par jūsu
uzņēmumu, nevaru neuzdot visiem skolēnu vecākiem aktuālo
jautājumu. Kā jūsu lielā ģimene
tika galā ar visu pavasarī, karantīnas laikā, kad bērni apguva mācību programmu mājas apstākļos?
Olga: „Pašlaik kopā ar mums mājās ir seši bērni, divi jau ir pieauguši
un dzīvo patstāvīgi. No sākuma ar
mācībām mājās mums bija grūti,
kamēr neizstrādājām savu sistēmu lai katram būtu pieejams dators un
interneta pieslēgums. Tad, kad viss
bija sakārtots, vecākie bērni palīdzēja jaunākajiem un mums, vecākiem,
nebija tik daudz raižu.”
- Laikam tāpat kā visos citos
mājas darbos?
Olga: „Jā, tā tas ir. Galvenais - dot
bērniem uzdevumu, bet tālāk jau
viņi paši sadala pienākumus. Starp
citu, bērni nevēlas iet uz skolu, mājās ir daudz brīvāka atmosfēra. Visgrūtāk nācās jaunākajai meitai. Viņa
mācās mūzikas skolā, un interneta
pieslēgumam bija savas nianses,
tālruņa kameru vajadzēja novietot
noteiktā veidā, lai skolotājs redzētu
viņas pirkstus.”
Jevgēņijs: „Karantīnas laikā
Olgai gan palielinājās slodze. Visi
bērni bija mājās, un visus vajadzēja
pabarot.”
- Bet tagad pastāstiet par jūsu
biznesu! Vai sporta atrakciju parku var uzskatīt par ģimenes uzņēmumu?
Olga: „Jā, ar visiem darbiem tiekam galā mēs paši un mūsu bērni.
Reizēm mums palīdz bērnu draugi.
Šajā vasarā meita un viņas draugs
šeit strādā NVA Skolēnu vasaras nodarbinātības programmas ietvaros.”
- Pastāstiet, kā viss sākās!
Jevgēņijs: „Viss sākās ar manu
vecāku mājām, ko būvēja vēl mans
vectēvs, arī vecāki dzīvoja šeit. Pēc
tam kādu laiku mājas stāvēja tukšas.
Ar laiku, kad sāka pieaugt bērni,
mums gribējās kaut kur atpūsties
kopā ar viņiem. Braucām uz šejieni. Pirmais, ko izdarījām, – izrakām
dīķi. Kad parādījās šī ūdenstilpne,
bērnu interese par šo vietu palielinājās, viņi sāka braukt uz šejieni ne
tikai ar mums, vecākiem, bet arī ar
draugiem. Tā tas turpinājās gadu, trīs
– viņi atpūtās, es pļāvu zāli (smejas).
Tad es teicu: „Man tas jau apnika!
Sāciet domāt, ko mēs darīsim šeit tālāk!” Tā radās doma, ka šo vietu mēs
varētu izmantot ne tikai atpūtai savas

ģimenes un mūsu draugu lokā, bet
arī piedāvāt to citiem.
Un dēlam Pāvelam radās ideja iekārtot šeit teritoriju, kur varētu spēlēt
airsoftu.”
Olga: „Sākumā es biju pret, jo tā
taču ir militārās simulācijas spēle,
un tās dalībnieki šauj. Bet tad, kad
es sapratu, ka var garantēt drošību
ar īpašu masku un citu aizsardzības
līdzekļu palīdzību un ka, ievērojot
noteikumus, šī spēle nav bīstama,
tad galu galā piekritu.”
Jevgēņijs: „Teritorija šeit ir liela,
un to ir nepieciešams nopļaut, tāpēc
sākām domāt, kā vēl var izmantot
zemi. Tā tika izveidots laukums un
aprīkojums komandu spēlei „footgolf”. Klases, kurās mācās mūsu
bērni, devās uz šejieni pārgājienā,
lai vienkārši pasēdētu pie ugunskura,
uzceptu desiņas, nopeldētos dīķī.
Olga: „Kādu dienu pie mūsu vecākajiem bērniem atbrauca ciemos
draugi no Jelgavas, viņiem šeit ļoti
patika. Jelgavnieki mums teica: „Cik
te ir skaisti!” Mēs pievērsām uzmanību šai frāzei, un tā kļuva par stimulu darīt kaut ko tālāk.
Kad pie mums ciemojās mūsu vecākās meitas Marijas paziņas, alpīnisti, viņi izstaigāja mežu, apskatīja
apkārtni un teica, ka šeit var īstenot
interesantu ideju - iekārtot virvju
trasi ar šķēršļiem. Marija uzrakstīja
projektu, kas biedrības „Krāslavas
rajona partnerība” izsludinātā projektu konkursa ietvaros ieguvis ﬁnansējumu.
Jevgēņijs: „Sākotnēji mums bija
iecere ierīkot divas trases – vienu 2,5
m augstumā, bet otru – 6 m augstumā. Bet tagad, kad mums jau ir pieredze, konstatējām, ka pašreizējā trase - 2,5 m – ir tieši tas, kas vajadzīgs.
Šāds augstums ir vispiemērotākais
tāpēc, ka pa šādu trasi var iet gan
mazi bērni (šogad trasi izgāja bērns,
kuram bija 3,5 gadi), gan arī tie, kas
„nedraudzējas” ar augstumu.
Ne mazāk svarīgs ir arī tas moments, ka instruktori uzreiz var palīdzēt cilvēkam, kurš atrodas 2,5 m
augstumā, bet 6 m augstumā tas būtu
grūtāk īstenojams.
Virvju trase ir sava veida tests. Šeit
labi redzams, kurš no bērniem lielāko daļu sava brīvā laika pavada pie
datora vai ar tālruni rokā un kurš veidojas kā pilnvērtīga personība. Tie,
kam ir attīstīta roku sīkā motorika,
viegli pārvietojas pa virvju tīklu, bet

noši, bet ar trasi viņš netiek galā un
krīt panikā. Bet notiek arī tieši pretēji – mierīgi, no pirmā acu uzmetiena
nedroši bērni bez problēmām iziet
trasi.”
Jevgēņijs: „Vārdu sakot, skolotāji
un vecāki trasē atklāj savus bērnus
no jauna, redz viņus no citas puses.
Tiem, kas nevar „strādāt” ar rokām, mēs piedāvājam „pastrādāt” ar
kājām. Ar šo mērķi ir ierīkota 90 m
garā baskāju taka. Tā sastāv no 25
dažādiem posmiem, kuros ir izmantoti 16 dažādi dabas materiāli. Tas,
kas to iziet, izbauda lielisku pēdu
masāžu.
Vēl viens mūsu jaunais pakalpojums - „team building” - tās ir dažādas komandu spēles svaigā gaisā un
ar mērķi saliedēt kolektīvus, klases,
kā arī tas ir viens no variantiem, lai
nosvinētu dzimšanas dienu un citus
svētkus. Programmas ilgums – aptuveni 2 stundas, vecuma ierobežojumu nav, ar uzdevumiem var tikt galā
gan pieaugušie, gan bērni.
Spēlējot airsoftu vai komandu
spēles, cilvēki atpūšas morāli. Šeit
var klaigāt, spiegt, vārtīties, rāpot pa
zemi, mest kūleņus – darīt visu, ko
sirds kāro. Tas viss mazina stresu un
relaksē.
Olga: „Viesiem, kuri negrib spēlēt airsoftu, bet vēlas nodarboties ar
šaušanu, mēs piedāvājam apmeklēt
šautuvi zem klajas debess, kur var
izmantot airsofta pistoli.
Viesi labprāt atpūšas arī pie dīķa.
Vieni brauc ar katamarānu, citi lec ar
„tarzanku”, bērni nobrauc no kalniņa
vai spēlē pludmalē, kur nav ļoti dziļi.
Mēs jokojot saucam mūsu dīķi par
„Latgales akvaparku”.”
- Pirms neilga laika jūs sākāt
piedāvāt saviem viesiem arī naktsmītnes. Pastāstiet par to sīkāk!
Olga: „Kopš šī gada mums ir jaunums – romantiskais piedāvājums.
Mēs piedāvājam atpūtu mājiņā diviem cilvēkiem, blakus ir arī pirts.
Sākotnēji ideja bija tieši tāda, bet
faktiski nakšņo ne tikai pāri, bet arī
ģimenes ar bērniem. Mājiņā var izvietoties četras personas.
Turklāt ziemā Jevgeņijs atjaunoja
un pabūvēja vecāku māju, un tagad
tajā arī ir vietas nakšņošanai un atpūtai.”
- Kādi viesi pie jums ierodas biežāk – vietējie, no citām Latvijas
vietām vai no ārzemēm?
Olga: „Aptuveni 50/50. Šogad
mūsu piedāvātās izklaides kļuvušas

populāras vietējo iedzīvotāju vidū.
Atbrauc arī ārzemnieki, viņi ir pārsteigti, ka tik mazā pilsētā ir tādi pakalpojumi.
Mēs sekojam līdzi informācijas
plūsmai, noskaidrojam, no kurienes
cilvēki iegūst par mums informāciju.
Viesi no tālienes uzzina par mums
no tūrisma bukletiem, meklē informāciju internetā, uzdodot jautājumu
„Kurp doties ar bērniem Krāslavā?”.
Un gadās arī tā, ka, atbraucot uz
Krāslavu, izlasa informāciju stendos
par tūrisma un apskates objektiem.
Taču vislabākā reklāma ir „no
mutes mutē”, kad tie cilvēki, kuri
šeit jau bijuši, pastāsta par šo vietu
saviem draugiem un paziņām. Gadās arī tā - atbrauc pie mums kāda
ģimene pirmo reizi, bet otro reizi tā
pati ģimene atbrauc jau ar saviem
draugiem.”
- Pastāv viedoklis, ka visgrūtāk
ir strādāt ar cilvēkiem. Bet šī sfēra
ir tieši tas, ko jūs darāt. Ir bijušas
grūtības?
Olga: „Ar to mums nav nekādu
problēmu. Tieši otrādi, mums visi
saka, ka mēs ātri atrodam pieeju
visiem bērniem, neatkarīgi no viņu
vecuma.”
Jevgēņijs: „Šis darbs ar cilvēkiem
ir ļoti laba pieredze, lai mūsu bērni
attīstītu saskarsmes prasmes. Viņi
klausās, kā mēs runājam, un mācās
kontaktēties.”
- Vai jums ir kādas interesantas
nākotnes ieceres?
Jevgēņijs: „Izdomāt un realizēt
var daudz ko, galvenais, lai arī turpmāk mums pietiktu spēka un laika,
lai uzturētu visu kārtībā un nodrošinātu kvalitatīvu pakalpojumu. Sezonā, kad katru dienu pie mums ierodas klienti, laika, lai darītu kaut ko
papildus, paliek ļoti maz.”
Olga: „Cilvēki ir ļoti gandarīti,
kad viņiem tiek pievērsts daudz uzmanības, un mūsu mazajiem viesiem
patīk, kad visas trases garumā viņus
pavada instruktori. Tas viss aizņem
ļoti daudz mūsu laika.”
- Tagad šeit dzīve burtiski kūsā.
Un kas te notiek ziemā?
Jevgēņijs: „Ziemas mēnešos mēs
braucam uz šejieni, lai atpūstos pirtī. Ja paspējam iztīrīt dīķi, spēlējam
hokeju, kā arī slēpojam. Ziemā Bartkevičos ir klusi, šeit atpūšamies tikai
mēs.”
- Paldies, ka atradāt laiku intervijai. Veiksmi jums!
Elvīra Škutāne,
autores foto

Ķermeņa tēls (ĶT) - kas tas ir?
Esmu pārliecināta, ka daudzi lasa par
tādu jēdzienu pirmo reizi. ĶT - tas ir
modelis (sava veida hologramma),
ko rada smadzenes, lai kontrolētu
ķermeni. Katru ķermeņa daļu apkalpo noteikta neironu (nervu šūnu)
grupa smadzenēs. Un smadzenes,
savukārt, saņem informāciju par
konkrētas ķermeņa daļas stāvokli un
pārvalda to. Tāpēc reizēm ir tik grūti labot kaut ko mūsu organismā, ja
galvā jau „cieši iesakņojies” ĶT, ko
ietekmē arī mūsu emocionālie pārdzīvojumi: „Ar mani kaut kas nav
kārtībā, es atšķiros no citiem. Visi ir
veseli, bet es esmu slims.”
ĶT cilvēkam izveidojas jau 2-3
gadu vecumā. Aptuveni 7 gadu vecumā ĶT tiek papildināts ar savas
personības vērtējumu „ES tēlu”
(ET): kāds es esmu (ﬁziskajā un psihoemocionālajā ziņā). Pēc tam norisinās pakāpeniska „Personības tēla”
veidošanās - ĶT un ET papildinās ar
apkārtējo, sabiedrības novērtējumu.
Vecākiem ir jāsaprot, cik svarīgi ir
nevis neieaudzināt bērnā kompleksus, nepareizu „ķermeņa tēlu” un „es
tēlu”, nepārtraukti staigājot pie ārstiem un liekot bērnam kārtējo reizi
pārdzīvot, bet gan veidot savas personības veselīgu uztveri.
Interesants fakts no neirobioloģijas: „Sāpes ir ne tikai kāda orgāna,
ķermeņa daļas signāls, bet, iespējams, ka tas ir smadzeņu viedoklis
par organisma vai ķermeņa daļu.
Hroniskās sāpes saglabājas pat pēc
ﬁziskā stāvokļa uzlabošanās tikai tāpēc, ka daļa smadzeņu „neatjauno”
informāciju. It īpaši tad, ja cilvēks
(vai viņa tuvinieki) cītīgi kultivē šo
slimību.
Visiem veselību un labklājību!
Natālija Raubiško,
mediķe-ﬁzioloģe, masiere

AIZRAUJOŠA
VASARA

Krāslavas gr. Plāteru v.n. Poļu
pamatskolā no 3.08. līdz 14.08.
darbojas nometne „Izzini Latgali”.
Tas bija aizraujošākais vasaras piedzīvojums 10 dienu garumā!
Projekts tika ﬁnansēts no fonda „Palīdzība Poļiem Austrumos”
(Fundacja „Pomoc Polakom na
Wschodzie”).
Izsakām pateicību SIA „Lekon”
(kafejnīcas „Mārīte” darbiniekiem)
par siltām pusdienām un garšīgām
brokastīm, SIA „RETE” (Jevgeņijam Podjavam) par jaukām sporta
atrakcijām, SIA „Kristafors” par
biroja un kancelejas precēm, SIA
„Miks BUS” par komfortablu
transportu, SIA „M&M Co” („Leļļu (Miniatūrā) karaļvalsts” - Leļļu muzejs) par iespēju ciemoties
pasakainajā karalistē.
Česlava Kozlovska
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senioru sleja

NĀKOTNĒ RAUGĀMIES
AR OPTIMISMU

„Senioru skola” ir neformālās izglītības kurss pensijas vecuma cilvēkiem, tā galvenais mērķis ir pakāpeniski mainīt stereotipu par vecumdienām kā dzīves periodu, kad cilvēki pasīvi atpūšas un aizvada
sava mūža atlikušos gadus. Regulāru nodarbību dalībnieki ceturtdienās
labprāt dodas uz Krāslavas novada Centrālo bibliotēku un pavada laiku
kopā, kā arī uzzina daudz jauna par dažādām dzīves jomām. Nodarbības
notiek divās grupās – latviešu un krievu valodā. „Senioru skolas” organizatori cenšas, lai programma būtu daudzveidīga un atbilstoša pasākuma dalībnieku interesēm.

mums raksta

DZĪVĀ MŪZIKA NEPIESPIESTĀ GAISOTNĒ

Nedaudz Spānijas vasaras beigās kā nākotnes solījums. Ar siltiem, bezrūpīgiem un iespaidu pilniem vakariem. Kā apliecinājums
tam, ka mūsu dzīve sastāv ne tikai
no darba, sakņu dārza un sestdienas pirts.
Jo tagad taču var izdarīt arī tā:
aiziet uz kafejnīcu, sazināties ar
draugiem un paziņām, nobaudīt
vakariņas un dzīvo mūziku.
Cik mums ir zināms, tas ir
pirmais šāda formāta pasākums
Krāslavā. Un tas ir zīmīgs notikums. Jo laiki mainās. Pilsētā ir
daudz cilvēku, kuriem tāpat kā
gaiss ir vajadzīga dzīvā mūzika,
sociālās atvērtības izjūta, ir nepie-

VIEGLATLĒTIKA

Viens no spilgtākajiem pagājušās sezonas notikumiem bija, piemēram, kopīga nodarbība ar Sociālā dienesta vadītāju Viju Bārtuli, kad
seniori apsprieda sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības kvalitāti
un pieejamību Krāslavas novadā. Daudziem patika brauciens uz Daugavpils teātri, kas tika organizēts, pateicoties mūsu novada iedzīvotāju
labdarībai, jo viņi brīvprātīgi nodrošināja savu personīgo transportu, lai
aizvestu seniorus uz izrādi un atpakaļ.
Pavasarī, kad tika ieviesti ierobežojumi, „Senioru skolas” darbība bija
pārtraukta, jo mūsu valstī izsludināja ārkārtas situāciju sakarā ar koronavīrusa Covid -19 pandēmiju. Ņemot vērā citu valstu pieredzi, kad tika
atklāts, ka īpaši neaizsargāti ir vecāka gadagājuma cilvēki, līdzšinējo
nodarbību kārtību nācās mainīt, lai saglabātu cilvēku veselību. Lai ierobežojumi negatīvi neietekmētu senioru pašsajūtu un garastāvokli, aktīvākie seniori pastāvīgi zvanīja saviem kolēģiem. Tas palīdzēja uzturēt
labu noskaņu, stiprināja sociālās saites ﬁziskās izolācijas laikā.
Tiklīdz ierobežojumi tika atviegloti, „Senioru skolas” dalībnieki labprāt turpināja regulāras tikšanās - pastaigas pa pilsētu un tās apkārtni.
Ir jāuzsver, ka nodarbību un ekskursiju programmu tagad veido paši
seniori, precīzāk - aktīvistu padome, viņi ir uzņēmušies šīs organizatoriskās funkcijas. Pateicoties padomes locekļu iniciatīvai, šogad „Senioru skola” iekļāvusi savā programmā vairākas tikšanās, kas bija veltītas
Žannas Drozdovskas leģendām par Krāslavu - par Berendejevku, Zirga
ezeru, Soļankas upi. Brīnišķīgi teksti, kuriem piemīt īpašs humors un
stils, kļuva par pamatu ne tikai interesantai sarunai, bet arī patīkamām
atmiņām. Pati autore arī pagodināja ar savu klātbūtni Senioru skolu un
prezentēja vienu no saviem jaunākajiem radošajiem darbiem. Ceram, ka
mūsu sadarbība turpināsies!
Vasaras semestra noslēguma tikšanās norisinājās kafejnīcā „Karamele”, pateicoties tās saimnieces Ingunas Nartišas viesmīlībai. Seniori bija
ļoti priecīgi par iespēju nobaudīt oriģinālus ēdienus un vienkārši pabūt
kopā mājīgā atmosfērā.
„Senioru skolas” organizatori (biedrības „Sociālās attīstības aģentūra „Pieci airi” dibinātāji) pagājušajā gadā iesniedza pieteikumu dalībai
projekta „Vecums nav šķērslis” otrajā daļā. Projekta pirmajā posmā, kas
tika īstenots, pateicoties Latvijas pensionāru federācijas un Rīgas Stradiņa universitātes sadarbībai un Lietuvas un Igaunijas sabiedrisko organizāciju līdzdalībai, tika sagatavoti 52 pasniedzēji, kas var darboties
senioru neformālās izglītības jomā. Projekta otrajā daļā tika aicinātas
piedalīties tikai tādas organizācijas, kurām jau ir liela pieredze vecākā
gadagājuma cilvēku apmācībā. Dalībnieku vidū - Tartu Universitāte,
Rīgas Stradiņa universitātes, Ķēdaiņu Vecā trešās paaudzes universitāte,
Kuldīgas senioru skola un citi. Šoreiz akcents tiek likts uz mācību programmu, metodiku un praktisko nodarbību (10 tēmas) izstrādi. Augustā
Rīgā jau norisinājās pirmā tikšanās starptautiskā projekta „Vecums nav
šķērslis” ietvaros, partneri ir parakstījuši līgumu par sadarbību, kā arī
pārrunāja jautājumus, kas ir saistīti ar programmu izveidošanu, lai apmācītu pensijas vecuma cilvēkus, un darba plānu diviem gadiem. Nākamā tikšanās ir paredzēta šī gada novembrī Tartu pilsētā.
Pašlaik „Senioru skolā” ir brīvlaiks, nodarbības atsāksies septembrī.
Pirmā tikšanās, kā vienmēr, būs veltīta jaunajam mācību gadam - organizatoriskajiem jautājumiem un aktuālajiem uzdevumiem. Gribu
uzsvērt, ka gadījumā, ja kādam senioram ir vēlēšanās apmeklēt nodarbības, nekādas speciālas darbības (vienošanās, iesniegums u.c.) nav
nepieciešamas. Galvenais – tiekties uz saskarsmi un sociālo aktivitāti.
Tatjana Azamatova
Izdevējs - Krāslavas novada dome
Redakcijas apliecība Nr.1185
Tirāža - 6000
Iespiests SIA „Latgales druka”

Krāslavas vieglatlētiem noslēgusies vasaras sacensību sezona.
Sakarā ar pandēmiju šogad sezona
bija neparasta - sportisti pēc treneru plāniem trīs mēnešus trenējas
paši, nebija laika rīkot pārbaudes
sacensības vai tajās piedalīties.
Beigās visi valsts mēroga mači norisinājās viena mēneša laikā.
U14 vecuma grupā personisko
rekordu 60 metru barjerskriešanā
uzstādīja Anete Stašāne, kā arī atkārtoja rekordu augstlēkšanā - 1.40
m. Arīne Hološina aizlēca 4.22 m
tāllēkšanā, bet Alekss Pavlenoks
noskrēja 1 km 3:50,48 min, taču
Santa Ostrovska Latvijas čempionātā pārvarēja augstumu 1.51 m
un izcīnīja bronzas medaļu. Apsveicam Santu jau ar otro medaļu
Latvijas čempionātos!
U16 vecuma grupā daudzi vieglatlēti atzīmējās ar jauniem personiskajiem rekordiem. Anastasija

ciešami jauni iespaidi – gastronomiski un akustiski.
Gribu izteikt pateicību par viesmīlību un mielastu Ingūnai, kafejnīcas „Karamele” saimniecei, kā
arī mūziķiem, Viktoram Bernā-

nam un Sergejam Karobeško.
Cerams, ka šis formāts būs iecienīts krāslaviešu vidū.
Aicinām turpināt tradīciju. Atnāciet, būsiet mīļi gaidīti!!
Marina Coja

sports
Apenko ar personiskajiem rekordiem iekļuva Latvijas čempionāta
ﬁnālos divās disciplīnās: 100 metru barjerskriešanā - 16.33 sek. un
tāllēkšanā - 4.86 m. Latvijas čempionāta ﬁnālā 100 m sprinta distancē skrēja arī Dēvids Geks, arī
viņam divi personiskie rekordi 100
m - 12.38 sek. un 200 m - 25.50
sek. Tāpat Terēzai Podjavai augsti
rezultāti un jauni personiskie rekordi sprintā 100 m - 13.46 sek. un
200 m -27.65 sek. Abās disciplīnās
Terēzas rezultāti atbilst 2.sporta
klases normatīviem, un viņa ir pietuvojusies 1.sporta klasei. Augstlēkšanā personiskie rekordi Līvai
Mārai Mukānei un Viktorijai Zubovičai - abas meitenes pārvarēja
1.50 m. Šādu augstumu sportistes
bija pārlēkušas jau agrāk, bet telpās. Stadionā rezultātu ietekmē laika apstākļi - jo īpaši vēja brāzmas.
U18 vecuma grupā personisko rekordu 1000 metru skriešanā
uzstādīja Evelīna Krista Sitnika -

3:16,60 min. Jauniešiem 100 metru sprintā Artjoms Jemeļjanovičs
uzlaboja savu rekordu vairāk nekā
par 1 sekundi - 11.97 sek. 200 metru distancē Artjoma rezultāts 24.38
sek.
Tāllēkšanā, aizlecot 5.22 m,
Katrīna Ļaksa ierindojas 4. vietā „Sportland” kausa 2. posmā.
Visveiksmīgākie starti Krāslavas
tāllēcējām šogad bija „Sportland”
kausa 3. posmā Jelgavā, kur trīssoļlēkšanā uz pjedestāla reizē uzkāpa divas krāslavietes - Danielai
Timmai sudraba medaļa - 11.12 m
un Katrīnai Ļaksai bronzas medaļa
- 10.74 m. Noslēgumā jaunietēm
izdevās uzstādīt personisko rekordu stafetes 4 x100 m skrējienā - 53,
96 sek., līdz ar ko tika izpildīta 2.
sporta klase. Stafetē (attiecīgi pa
etapiem) skrēja - Aleksandra Soročina, Katrīna Ļaksa, Karīna Stikute
un Daniela Timma.
Inese Umbraško,
dir.vietniece

LATVIJAS ČEMPIONĀTS ROLLERSLĒPOŠANĀ

1.-2. augustā slēpošanas un biatlona sporta bāzē ,,Cēsis” Priekuļos
notika Latvijas čempionāts rollerslēpošanā.
Krāslavas Sporta skolas slēpotāji
šajās sacensībās piedalījās diezgan
kuplā skaitā. Pirmajā sacensību dienā visiem sportistiem distanci bija
jāveic klasiskajā stilā. Rollerslēpošanas trases reljefs bija ar vairākiem
augstiem kalniem, kā arī straujiem
pagriezieniem. Šī trase ir sarežģīta,
tāpēc dažiem sacensību dalībniekiem gadījās arī kritieni, kuri būtiski
ietekmēja viņu rezultātu.
Starp 2008.-2009.gadā dzimušām
meitenēm (vecuma grupā S12) 1,2
km garā sacensību distancē bronzas
medaļu izcīnīja Valērija Burceva, savukārt Martīne Djatkoviča ierindojās
augstajā 8.vietā.
Starp 2006.-2007.gadā dzimušām

meitenēm augstvērtīgu rezultātu uzrādīja Evija Radivinska, kura 1,8 km
garā distancē ieguva 6.vietu.
Starp 2004.-2005. gadā dzimušām
meitenēm 3,6 km garā distancē Līga
Volka ierindojās 6. vietā, Jana Volka
– 9.vietā. Savukārt zēnu vidū V16
vecuma grupā Artēmijam Kozačukam 10. vieta 5,2 km garā distancē.

Otrajā sacensību dienā sportisti
sacentās rollerslēpošanā brīvajā stilā
un labākos rezultātus uzrādīja Valērija Burceva - 5.vieta, Martīne Djatkoviča - 9.vieta, Evija Radivinska 7.vieta, Līga Volka - 9.vieta.
Krāslavas Sporta skolas
distanču slēpošanas treneri

Deg, sēru svece deg,
Kaut mūžs vēl neizdzīvots…..
(K.Apškrūma)
PII „Pīlādzītis” kolektīvs izsaka visdziļāko līdzjūtību Jāņa Geibas tuviniekiem, viņu mūžībā pavadot.
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