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Šim mūsdienīgajam mehānis-
mam, ar kura palīdzību vājpienu 
atdala no saldā krējuma un steri-

lizē, ir reģenerācijas sekcija, kurā 
pasterizēts vājpiens tiek atvēsi-
nāts. Ierīce ir aprīkota ar sistē-

mu, kas uzrauga spiedienu, kā arī 
kontrolē un regulē temperatūru, 
tas dod iespēju ievērojami uzlabot 
produkcijas kvalitāti.

Kā uzsvēra uzņēmuma „Preiļu 
siers” vadītājs Jāzeps Šņepsts, visi 
soļi, kurus sper Aleksejs Kriven-
ko ar mērķi attīstīt savu uzņēmu-
mu, ir veiksmīgi. Un pierādījums 
tam – statistikas dati. Uzņēmuma 

gada apgrozījums pārsniedz 10 
miljonus eiro. Ja pagājušajā gadā 
tika saražotas 2800 tonnas sviesta, 
tad šogad 6 mēnešu laikā ir izga-
tavotas jau gandrīz 2400 tonnas 
sviesta. Produkti tiek eksportēti 
galvenokārt uz Vāciju un Holandi, 
kā arī uz Saūda Arābiju. Sausais 
piens – uz Gruziju, Kazahstānu, 
Poliju, Lietuvu. Iekšējam tirgum 

aiziet 20% no visas produkcijas.
Rūpnīcas vadītājs Aleksejs Kri-

venko pastāstīja, ka jaunajā aprīko-
jumā ir investēti 500 tūkstoši eiro, 
no kuriem 427 700 eiro - izmaksas 
separatora un sterilizatora iegādei.  
Aprīkojuma uzstādīšanas darbus 
veica uzņēmuma speciālisti. 

Elvīra Škutāne, 
autores foto

 RŪPNĪCĀ „KRĀSLAVAS PIENS” TIKA UZSTĀDĪTS JAUNS APRĪKOJUMS
„Ikviena pašvaldība būtu gandarīta, ja tās teritorijā 

darbotos tāds uzņēmums,” ar šiem vārdiem novada do-
mes priekšsēdētājs Gunārs Upenieks vērsās pie uzņēmu-
ma „Krāslavas piens” vadītāja Alekseja Krivenko jauna 
aprīkojuma prezentācijas pasākumā. Nesen rūpnīcā tika 
uzstādīts moderns aprīkojums, kas ir paredzēts piena pār-
strādei – pašlaik tas ir Baltijā vienīgais separators ar tiešo 
piedziņu un sterilizators.

Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs 
(LLKC) sācis pieteikumu pieņemšanu mācībām 
lauksaimniekiem, kuri iesaistījušies Lauku at-
tīstības programmas (LAP) 2014.2020. gadam 
pasākuma „Agrovide un klimats” aktivitātē 
„Bioloģiskās daudzveidības uzturēšana zālājos” 
(BDUZ) un uzņēmuši saistības par Eiropas Savie-
nības nozīmes ilggadīgo zālāju biotopiem (1.-4. 
zālāju ražības klase).

Lauksaimniekiem ne vēlāk kā saistību perioda otrajā 

gadā jāiegūst pamatiemaņas zālāju biotopu vai sugu dzīvot-
ņu apsaimniekošanā, apmeklējot mācību kursus un iegūstot 
atbilstošu dokumentu. Īpaši svarīgi tas ir lauksaimniekiem, 
kuriem 2016. gads ir jau otrais saistību gads BDUZ akti-
vitātē. Lai varētu saņemt atbalsta maksājumu, šiem lauk-
saimniekiem mācības šogad jāapmeklē obligāti. 

Divu dienu mācības, kuras pilnībā ir apmaksātas no LAP 
investīciju pasākumu līdzekļiem, notiks no šī gada augus-
ta līdz oktobrim. Mācībās paredzētas gan teorētiskās, gan 
praktiskās nodarbības uz lauka.

Mācībām jāpiesakās LLKC reģionālajos birojos, kon-
taktinformācija atrodama www.llkc.lv vietnes sadaļā 
„Kontakti”. Tiem, kuri vēlas mācīties LLKC centrālajā bi-
rojā Ozolniekos, mācībām jāpiesakās pie Ilzes Skudras pa 
tālruni 63050577.

Mācības organizē LLKC sadarbībā ar Latvijas Lauk-
saimniecības universitāti (LLU). 

Rūta Rudzīte,
sabiedrisko attiecību speciāliste
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aktuālā informācija

1. augustā stāsies spēkā Sabiedrisko pakalpojumu re-
gulēšanas komisijas (SPRK)  apstiprinātie AS “Sa-

dales tīkls” elektroenerģijas sadales sistēmas pakalpojumu 
tarifi  (elektrības sadales jeb piegādes tarifi ). Mājsaimnie-
cībām tiks pazemināta maksa par elektrības piegādi, kas 
lielākajai daļai iedzīvotāju kompensēs fi ksēto maksu par 
elektrības pieslēguma nodrošināšanu. AS “Sadales tīkls” 
sniedz dažus noderīgus padomus, kas iedzīvotājiem būtu 
jāzina, lai sagatavotos gaidāmajām pārmaiņām.

Pirmos elektrības rēķinus no elektrības tirgotājiem, 
atbilstoši Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas ko-

misijas apstiprinātajiem tarifi em, iedzīvotāji saņems sep-
tembra sākumā. Līdz šim iedzīvotāji maksāja par katras 
patērētās elektrības kilovatstundas piegādi, bet līdzsvaro-
tajā tarifā iedzīvotajiem līdzšinējā pakalpojuma cena par 
elektrības piegādi veidosies no 2 daļām: fi ksētas ikmēneša 
maksas par pieslēguma nodrošināšanu un maksas par elek-
trības piegādi atbilstoši patērētajām kilovatstundām, kas 
līdzsvarotajā tarifā ir samazināta par līdz pat 22%.

Daļa iedzīvotāju maldīgi sapratuši, ka fi ksētās ikmē-
neša maksas ieviešana automātiski nozīmēs elektrī-

bas gala rēķina pieaugumu par, piemēram, 1,50, ietverot 
PVN, mājsaimniecībām vienfāzes pieslēgumos. Jaunā tari-
fu struktūra ir veidota tā, lai samazinātā maksa par elektrī-
bas piegādi pie vidēja elektrības patēriņa faktiski kompen-
sētu fi ksēto ikmēneša maksu par pieslēgumu un negatīvi 
neietekmētu lietotāju. Minētais 1,50 eiro pieaugums ir sa-
gaidāms tiem pieslēgumiem, kuros elektrība netiek patē-
rēta. Šobrīd aptuveni 120 000 klientu objektu ir tā dēvētie 
“nulles” un ļoti zema patēriņa pieslēgumi, un puse no šiem 
objektiem ir dzīvokļi pilsētās.

Ieviešot līdzsvarotos elektrības sadales tarifus, tiks 
nodrošināts taisnīguma princips elektrības piegādes 

maksai visām mājsaimniecībām – sākot ar 1. augustu, tiem, 
kas tērē elektrību, vairs nebūs jāmaksā arī par tiem, kas 
elektrību netērē, bet kuriem tik un tā AS “Sadales tīkls” 
ir jānodrošina pieslēgums, nepārtraukta elektrības piegāde 
un skaitītāju apkalpošana. Iedzīvotājiem, kam nav “nulles” 
pieslēgums, pie vidēja elektrības patēriņa samazinātā mak-
sa par elektrības piegādi faktiski kompensēs fi ksēto ikmē-

neša maksu par pieslēgumu. Kā liecina AS “Sadales tīkls” 
aprēķini, aptuveni 700 tūkstošiem mājsaimniecību jaunie 
sadales tarifi  elektrības gala rēķinu būtiski neietekmēs vai 
tas pat samazināsies.

Lai klienti varētu uzzināt elektrības rēķina izmaiņas, 
stājoties spēkā līdzsvarotajiem tarifi em, AS “Sadales 

tīkls” iedzīvotāju ērtībām ir izstrādājusi informatīvu tarifu 
salīdzināšanas kalkulatoru. Ar tā palīdzību var ātri un ērti 
noskaidrot elektrības rēķina izmaiņas. Kalkulatoram ir pie-
vienota paskaidrojoša instrukcija, lai ātri vien soli pa solim 
nonāktu pie salīdzinošā rezultāta. Tarifa kalkulators ir iz-
vietots mājaslapā www.sadalestikls.lv klientu apakšsadaļā 
pie informācijas par tarifi em.

Tāpat uzņēmuma mājaslapā pieejams vēl viens kalku-
lators, ar kura palīdzību jebkurš klients var novēr-

tēt, kādi pieslēguma tehniskie parametri ir nepieciešami 
konkrētajam mājoklim. Šis kalkulators savulaik izveidots 
klientiem, kuri vēlējās izveidot jaunu pieslēgumu un sa-
prast, cik lielu pieslēguma jaudu nepieciešams ierīkot. 
Taču līdz ar tarifu struktūras izmaiņām šis kalkulators kļūst 
aktuāls gandrīz ikvienai mājsaimniecībai, jo vienkāršā vei-
dā un pietiekami ātri ļaus saprast, vai šodienas realitāte 
nav pavisam cita, salīdzinot ar agrākajiem aprēķiniem. AS 
“Sadales tīkls” aicina ikvienu klientu izmantot abus kal-
kulatorus un aprēķināt, vai gadījumā laikā līdz 1. augus-
tam nav vērts sakārtot savu saimniecību un ierīkot pareizu 
elektroenerģijas pieslēgumu, samazinot vai, gluži pretēji, 
palielinot pieslēguma jaudu atbilstoši mājsaimniecības va-
jadzībām.

Augusta elektrības rēķinos, ko saņemsiet septembra 
sākumā, rēķina izmaiņas būs atkarīgas no ikmēneša 

elektrības patēriņa un pieslēguma veida. Piemēram, māj-
saimniecībām vienfāzes pieslēgumos pie salīdzinoši maza 
elektrības patēriņa – 85 kilovatstundas (kWh) mēnesī – ko-
pējais rēķins pieaugs par 0,23 eiro(ietverot PVN), bet pie 
115 kWh patēriņa mēnesī gala rēķins samazināsies par 0,21 
eiro. Mājsaimniecībām trīsfāžu pieslēgumos fi ksētā ikmē-
neša maksa būs atkarīga no pieslēguma jaudas. Piemēram, 
20 ampēru trīsfāžu pieslēgumos ar salīdzinoši mazu elek-
trības patēriņu – 100 kWh mēnesī – kopējais rēķins pieaugs 

par 3,35 eiro, bet ar patēriņu 400 kWh mēnesī gala rēķins 
samazināsies par 1,13 eiro.

Saprotot, ka ne katram iedzīvotājam ir vienkārši izprast 
elektroenerģijas pieslēgumu jaudu dažādos tehniskos 

parametrus, kā arī to, ka situācija katrā mājsaimniecībā var 
būt ļoti atšķirīga,  gada laikā – no 1. augusta līdz 2017. 
gada 31. jūlijam – ikvienai mājsaimniecībai, kura būs 
mainījusi sava pieslēguma parametrus uz zemākiem, taču 
konstatēs, ka samazinātā jauda neļauj vienlaicīgi darbināt 
ikdienā lietojamās elektroierīces, jo bieži tiek “izsisti kor-
ķi”, tiks nodrošināta iespēja vienu reizi bez maksas atkal 
palielināt elektrotīkla pieslēguma jaudu iepriekšējās jaudas 
robežās. Pieslēguma jaudas samazināšana arī turpmāk būs 
bez maksas.

Jaunie sadales tarifi , saskaņā ar kuriem klienti norēķi-
nāsies atbilstoši sava pieslēguma jaudai un elektrības 

patēriņam, segs elektrotīkla uzturēšanas un atjaunošanas 
izmaksas. Ilgtspējīga elektroapgādes tīkla attīstības mini-
mālā prasība ir to modernizēt atbilstoši klientu vajadzībām 
un pieprasījumam un katru gadu pilnībā atjaunot vismaz 
2% no elektrotīkla apjoma. Latvijā kopumā elektrolīniju 
kopgarums ir ap 95 tūkst. km, un ik gadu nepieciešams re-
konstruēt un atjaunot elektrolīnijas vidēji 1600 km garu-
mā. Tas ir minimālais apjoms, kuru uzņēmuma speciālisti 
ir novērtējuši kā kompromisa variantu starp iedzīvotāju un 
uzņēmumu maksātspēju un objektīvu nepieciešamību elek-
trotīkla atjaunošanā, lai turpinātu uzlabot klientu elektro-
apgādes drošumu un kvalitāti, līdz 2024. gadam sasniedzot 
ES vidējo līmeni.

Visa informācija par AS “Sadales tīkls” līdzsvaro-
tajiem tarifi em ir pieejama uzņēmuma mājaslapā 

www.sadalestikls.lv
AS “Sadales tīkls” ir elektrotīkla uzturētājs un attīstītājs 

Latvijā, kas nodrošina elektroenerģijas piegādi vairāk nekā 
vienam miljonam klientu objektu visā Latvijas teritorijā, 
un elektroenerģijas sadales tīklu kopgarums ir gandrīz 95 
000 kilometru.

Tatjana Smirnova,
AS «Sadales tīkls» 

komunikācijas speciāliste

JAUNIE ELEKTRĪBAS SADALES TARIFI – 
NODERĪGI PADOMI

ADMINISTRATĪVĀ 
KOMISIJA ZIŅO

2016. gada 5. jūlijā notika Administratīvās komisijas kārtējā 
sēde, kurā tika izskatītas 20 administratīvo pārkāpumu lietas:

- par namīpašuma neuzturēšanu pienācīgā kārtībā Ž.I., 
dzim.1965.g. un A.K., dzim.1979.g.,tika uzlikts naudas sods 
100 EUR apmērā katram, bet K.K., dzim.1986.g. un J.K., 
dzim.1977.g., tika uzlikts naudas sods 120 EUR apmērā kat-
ram;

- par dzīvesvietas nedeklarēšanu D.M., dzim.1987.g., tika 
uzlikts naudas sods 5 EUR apmērā;

-par dabisko vajadzību kārtošanu sabiedriskās vietās E.L., 
dzim.1998.g., tika uzlikts naudas sods 10 EUR apmērā;

- par nepiedalīšanos sadzīves atkritumu savākšanā 
L.D.,dzim.1983.g., tika uzlikts naudas sods 70 EUR apmērā;

-par materiālu novietošanu ceļu zemes nodalījuma joslā bez 
valsts ceļu dienesta vai īpašnieka atļaujas V.Š., dzim.1978.g., 
tika uzlikts naudas sods 70 EUR apmērā;

- par ubagošanu A.S., dzim.1947.g., tika uzlikts naudas sods 
10 EUR apmērā;

- par suņa turēšanas prasību pārkāpšanu D.S., dzim.1937.g., 
tika uzlikts naudas sods 30 EUR apmērā, A.S., dzim.1947.g., 
tika uzlikts naudas sods 7 EUR apmērā, bet M.C., dzim.1956.g., 
tika izteikts brīdinājums;

- par teritorijas neuzturēšanu pienācīgā kārtībā (zāles ne-
nopļaušanu) L.Č., dzim.1975.g., J.P., dzim.1974.g., N.D., 
dzim.1947.g. un I.B., dzim.1963.g., tika uzlikts naudas 
sods 10 EUR apmērā katram, bet K.K., dzim.1986.g., J.K., 
dzim.1977.g. un A.K., dzim.1979.g.,tika uzlikts naudas sods 5 
EUR apmērā katram;

- par alkoholisko dzērienu lietošanu, ja to izdarījis nepilnga-
dīgais M.K., dzim.1999.g., tika uzlikts naudas sods 10 EUR 
apmērā;

Administratīvās komisijas nākamā sēde notiks 2016. gada 
2. augustā plkst.13:00 Krāslavas novada domē.

Zemkopības ministrijā ar-
vien biežāk tiek saņemta infor-
mācija par savvaļas medījamo 
dzīvnieku postījumiem lauk-
saimniecībā un mežsaimnie-
cībā. Atgādinām, ka Medību 
likumā tika veiktas izmaiņas, 
lai samazinātu šo postījumu 
apmēru.

Medību likumā noteikts, ka par 
medījamo dzīvnieku nodarītajiem 
postījumiem un zaudējumiem savā 
īpašumā esošajā zemē ir atbildīgs ze-
mes īpašnieks vai tiesiskais valdītājs, 
ja medību tiesības nav nodotas citam 
medību tiesību lietotājam. Ja medību 
tiesību īpašnieks medību tiesības no-
dod citam medību tiesību lietotājam, 
pušu pienākumus un tiesības nosaka 
medību tiesību nodošanas līgumā. At-
tiecīgi pienākumi, atbildība un zaudē-
jumu atlīdzināšana par savvaļas me-
dījamo dzīvnieku postījumiem tiek 
realizēta civiltiesiskā kārtā saskaņā 
ar Medību likumu un medību tiesību 
nodošanas līgumu.

Medību likums nosaka pienākumu 
īstenot medību tiesības, respektējot 
gan dabas aizsardzības, gan saimnie-
ciskās intereses, kā arī paredz iespēju 
savvaļas medījamo dzīvnieku postī-
jumu gadījumos iesaistīties pašvaldī-

bām, veidojot medību koordinācijas 
komisijas un noteiktā kārtībā lemjot 
par pasākumiem postījumu samazi-
nāšanai gan medību iecirkņos, gan 
teritorijās, kurās medības aizliegtas.

Medījamo dzīvnieku nodarīto pos-
tījumu apjomu, pakāpi, materiālo 
zaudējumu apmēru, kā arī pasākumus 
postījumu un to seku ierobežošanai 
vai likvidēšanai nosaka attiecīgās 
pašvaldības izveidota medību koordi-
nācijas komisija. 

Komisijas pienākumos ietilpst:
- noteikt postījumu apjomu un pos-

tījumu pakāpi;
- izvērtēt nepieciešamību noteikt 

pasākumus turpmāku postījumu no-
vēršanai;

- aprēķināt medījamo dzīvnieku no-
darīto zaudējumu apmēru lauksaim-
niecībai vai mežsaimniecībai;

- medību tiesību pārņemšanas gadī-
jumā iesaistīt medību tiesību izman-
tošanā medību tiesību lietotājus no 
ģeogrāfi ski tuvākajām medību platī-
bām.

Komisijai ir tiesības:
- izstrādāt rekomendācijas medīja-

mo dzīvnieku postījumu samazināša-
nai;

- izstrādāt rīcības plānu, ja ir ob-
jektīvs pamats uzskatīt, ka savvaļas 

medījamie dzīvnieki var radīt ārkār-
tas postījumus attiecīgās pašvaldības 
teritorijā;

- lemt par rīcību ar klaiņojošiem, 
bezsaimnieka vai nepieskatītiem 
mājas (istabas) dzīvniekiem, ja tie 
uzbrūk mājdzīvniekiem vai savvaļas 
dzīvniekiem vai apdraud mājdzīvnie-
kus vai cilvēkus.

Ja ir nodarīti postījumi, zaudējumus 
atlīdzina saskaņā ar Medību likumu, 
noteikumiem par medījamo dzīvnie-
ku nodarīto zaudējumu noteikšanu 
un medību koordinācijas komisijām 
un medību tiesību nodošanas līgumu 
(medību līgums).

Medību koordinācijas komisija 
medījamo dzīvnieku nodarītos postī-
jumus izvērtē, ievērojot zemes īpaš-
nieka, nomnieka vai ganāmpulka 
īpašnieka iesniegumu par medījamo 
dzīvnieku nodarītajiem postījumiem. 
Tāpēc, ja ir radušies savvaļas medīja-
mo dzīvnieku postījumi, aicinām vēr-
sties ar rakstisku iesniegumu sava no-
vada medību koordinācijas komisijā.

Informāciju sagatavoja
Viktorija Kalniņa, 

sabiedrisko attiecību speciāliste

PAR SAVVAĻAS MEDĪJAMO
 DZĪVNIEKU POSTĪJUMIEM
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 ZINĀMI  LATGALES NVO PROJEKTU
 PROGRAMMAS 2016 REZULTĀTI

Biedrība „Dienvidlatgales NVO atbalsta centrs” (DN-
VOAC) informē, ka ir  noslēgusies Latgales NVO projektu 
programmas 2016 izvērtēšana.

Projektu programmas ekspertu komiteja izsaka pateicī-
bu Latgales biedrībām, kas Programmai kopā iesniedza 56 
projektus, savām aktivitātēm prasot vairāk nekā 98,4 tūk-
stošus eiro. Salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu, šie rādītāji 
pieauguši teju par 20%.

Vislielākais projektu atlases konkurss notika pilsoniskās sabiedrības 
iniciatīvu projektu apakšprogrammā, kurā Latgales reģionā pilsoniskās 
sabiedrības iniciatīvu un iedzīvotāju līdzdalības stiprināšanai iesnieg-
ti 23 projekti, tiem pieprasot 37 986,75EUR. Šai apakšprogrammā, 
pēc ekspertu komisijas lēmuma, tika atbalstīti 7 projekti, tai skaitā arī 
Krāslavas novada biedrības „SKOLA AR NĀKOTNI” projekts „Bied-
rību darbības ietekme un ieguldījums pilsoniskās līdzdalības veicināša-
nā” (piešķirtā summa 877,32 EUR).

Salīdzinot ar iepriekšējo uzsaukumu, vislielākais projektu skaita pie-
augums (vairāk nekā 50%) vērojams starpkultūru dialoga apakšprog-
rammā, kur Latgales nevalstiskās organizācijas iesniegušas 18 projek-
tus, projektu aktivitātēm pieprasot 33 656,13 EUR. Vērtēšanas ekspertu 
visaugstāko vērtējumu un arī fi nansējumu Starpkultūru dialoga apakš-
programmā saņēma četri projekti, tostarp Indras vidusskolas atbalsta 
biedrības „SKOLA AR NĀKOTNI” projekts „Pūralādes dārgumi” (pie-
šķirtā summa 2600,5 EUR).

Teju nemainīgs iesniegto projektu skaits palicis mazākumtautību ini-
ciatīvu projektu apakšprogrammā, kurā iesniegti 15 projekti, tai skaitā 
viens romu kopienu atbalstam, kam šai uzsaukumā bija atvēlēts atse-
višķs fi nansējums. Šīs apakšprogrammas projektu ideju realizācijai tika 
pieprasīti 26 800,50 EUR. Savas projektu idejas varēs īstenot sešas Lat-
gales reģiona biedrības.

Projekti tika iesūtīti no 13 un tiks realizēti 10 Latgales plānošanas 
reģiona pašvaldību teritorijās. 

Visaktīvākās projektu rakstītājas bija Daugavpils pilsētas nevalstiskās 
organizācijas, kas iesniedza 24 projektus (pieprasot vairāk nekā 40 000 
EUR). Tām sekoja Rēzeknes novads ar 7 projektiem, Preiļu un Krāsla-
vas novadi iesniedza pa 5 projektiem, Rēzeknes pilsēta – 4, Riebiņu, 
Ludzas un Viļānu novadi - 2, un pa vienam projektam tika iesūtīts no 
Viļakas, Dagdas, Aglonas, Kārsavas un Daugavpils novadu biedrībām.

Izvērtējot iesniegto projektu budžetus, var secināt, ka 31 projekta ie-
sniedzēji ir pieprasījuši maksimālo fi nansējumu - 1200 EUR vietējas un 
3000 EUR reģionālas nozīmes projektiem. 

Visas atbalstīto 17 projektu aktivitātes tiks īstenotas līdz š.g. 9. de-
cembrim. 

2017. gada Latgales NVO programmas projektu konkurss tiks izslu-
dināts jau nākamā gada sākumā.

Konkurss tika izsludināts saskaņā ar LR Kultūras ministrijas un 
„Dienvidlatgales NVO atbalsta centra” savstarpēji noslēgtā līguma  
(Nr.2.5.-8-18) par atsevišķu valsts pārvaldes uzdevumu veikšanu pilso-
niskās sabiedrības attīstības un starpkultūru dialoga jomā ietvaros.

Oskars Zuģickis

Šī gada laikā Krāslavas 
novada dome īstenos ak-
tivitātes, lai labiekārtotu 
Adamovas dabas taku, kura 
ietilpst dabas parka „Dau-
gavas loki” teritorijā. Tiek 
paredzēts atjaunot esošos 
infrastruktūras elementus 
(laipas, tiltiņus, informatīvo 
stendu u.c.), lai īstenotu pa-
sākumus, kas paredzēti da-
bas parka „Daugavas loki” 
dabas aizsardzības plānā. 

Paredzētie takas labiekārtoša-
nas darbi tika ieplānoti Krāslavas 
novada domes projektā „Dabas 
aizsardzības un apsaimniekošanas 
pasākumu īstenošana dabas parka 
„Daugavas loki” Adamovas takā”, 
kas tika iesniegts Latvijas vides 
aizsardzības fonda aktivitātes „Īpa-
ši aizsargājamo dabas teritoriju 
(ĪADT) dabas aizsardzības plānu 
ieviešana” projektu konkursā. Pro-
jektu izvērtēšanas rezultātā fonds 
apstiprināja 15 projektus, tai skaitā 
arī projektu Adamovas dabas takas 
labiekārtošanai.

Papildus labiekārtošanas darbiem 
ir paredzēts izstrādāt un izdot in-
formatīvo materiālu bērniem par 
Krāslavas novadā esošajām īpaši 

aizsargājamajām dabas teritorijām, 
kā arī tūrisma sezonas noslēgumā 
organizēt kursus tūrisma jomas pār-
stāvjiem par ilgtspējīgām tūrisma 
attīstības iespējām īpaši aizsargāja-
mās dabas teritorijās. 

Dabas parks „Daugavas loki” tika 
dibināts 1990. gadā, lai saglabātu 
unikālo Daugavas ielejas vidusteces 
ainavu, vērtīgos dabas kompleksus, 
dabas daudzveidību, kā arī kultūr-
vēsturiskos pieminekļus. Dabas par-
ka teritorijā ietilpst 8 lieli Daugavas 
līkumi no Krāslavas līdz Naujienes 
gravai. Parka teritorija iekļauta „Na-
tura 2000” teritorijā – aizsargājamo 
ainavu apvidū „Augšdaugava”, bet 
„Daugavas loki” iekļauti UNESCO 
Pasaules mantojuma Latvijas nacio-

nālajā sarakstā. 
Adamovas dabas takā, 1,8 km ga-

rumā, ir iespējams iepazīt dabu visā 
tās daudzveidībā – baudīt skaistas 
ainavas, iet pa noslēpumainām gra-
vām, vērot dabas pieminekļus. No 
Adamovas pilskalna paveras lie-
lisks skats uz Krāslavu un Dauga-
vas senleju. 

Krāslavas novada domes projekta 

„Dabas aizsardzības un apsaimnie-
košanas pasākumu īstenošana dabas 
parka „Daugavas loki” Adamovas 
takā” īstenošanu paredzēts pabeigt 
līdz šī gada novembrim. Projekta 
kopējais fi nansējums ir 13 880,61 
EUR, no kuriem 85% fi nansē Lat-
vijas vides aizsardzības fonds.

Aina Dzalbe,
projektu speciāliste

DABAS PARKA „DAUGAVAS LOKI” 
APSAIMNIEKOŠANAS PASĀKUMU IEVIEŠANA

Atbilstoši fonda sniegtajai in-
formācijai konkursā tika saņemti 
vairāk nekā 100 pieteikumi no 
visas Latvijas ar dažādām pro-
jektu idejām. Tomēr fonda valde 
nolēma atbalstīt netipiskas idejas, 
kuras neatbilst masveida projektu 
programmām. Vērtēšanas rezultā-
tā fi nansējums tika piešķirts tikai 
5 projektiem: pilsētas pulkste-

ņa izveidošanai un uzstādīšanai 
Krāslavas centrā; saules pulksteņa 
uzstādīšanai Gulbenē; īpašu, ar 
Lielvārdes jostas motīviem rotātu 
informācijas stendu uzstādīšanai 
Lielvārdē; strūklakas būvei Smil-
tenē un koka lapenes uzstādīšanai 
pie Gaujas – Siguldā.

Pirms Krāslavas pilsētas svēt-
kiem notika aktīvs darbs pie jaunā 
pulksteņa uzstādīšanas, lai kopī-
giem spēkiem iecerētā ideja varē-
tu priecēt mūsu pilsētas viesus un 
iedzīvotājus. 

Pulksteņa dizains tika izstrādāts 
ar Krāslavai raksturīgajiem koka 
motīviem, otra tāda pulksteņa nav 
visā Latvijā.

Pateicamies visiem, kas bija 
iesaistīti un piedalījās jaunā pulk-
steņa fi nansēšanā, izveidošanā un 
uzstādīšanā. Ceram, ka Krāslavas 
laiks vienmēr būs precīzs un vie-
sīs pozitīvus notikumus mūsu ik-
dienā.

Aina Dzalbe, 
projektu speciāliste

KRĀSLAVAS LAIKS
Pagājušā gada nogalē Krāslavas novada dome iesniedza projekta pieteikumu „Rietu-

mu Bankas” labdarības fonda konkursā, kura mērķis bija īstenot ieceres Latvijas ciemos 
un pilsētās pilsētvides labiekārtošanai. 

Nodarbības vada praktizējoša 
dūla apmācībā Veronika Tabūne.

Nodarbību datumi: 1. un 8. au-
gustā, plkst. 11.00.

Katras nodarbības cena EUR 10 
vienai vai pārim, ilgums aptuveni 
3,5 stundas ar pauzi.

Norises vieta: Krāslava, Raiņa 
iela 13, 3.stāvs.

Līdzi: ērtas zeķītes, jāņem pie-
raksti un Mātes pase, lai kādā no 
nodarbībām varam izdarīt ierakstu 
par izietiem sagatavošanās kur-
siem dzemdībām.

Pieteikšanās: obligāta iepriekšēja 
pieteikšanās – pa tālruni 28316231 
vai rakstot uz e-pastu:veronika.ta-
bune@gmail.com.

Veronika Tabūne: „Katra nodar-

bība ietver informatīvo daļu. To-
mēr svarīgi, ka es piedāvāšu katrai 
topošai māmiņai iespēju izprast 
sevi, savas sajūtas, gūt uzmun-
drinājumu un atklāt savu iekšējo 
spēku. Būs arī praktiskas darbības 
– elpošana, pozu izmēģināšana, 
meditācija, zīmēšana u.c.”

1. augustā. Laiks gatavoties 
dzemdībām. Ko darīt, sākoties 
dzemdībām?

Šajā nodarbībā runāsim, ko var 
darīt gaidību laikā, lai sagatavotos 
dzemdībām. Kādas var būt dzem-
dības? Runāsim par gaidību laika 
satraukumu un bailēm – ko iesākt 
ar šīm emocijām, kā ieklausīties 
sevī? Iepazīsimies ar dzemdību 
somas saturu. Izskatīsim, kādi ir 

dzemdību priekšvēstneši. Kad do-
ties uz dzemdību nodaļu?

8. augustā. Dzemdību norise un 
agrīnais pēcdzemdību periods.

Izrunāsim visas dzemdību fāzes! 
Dabiskie līdzekļi sāpju atviegloša-
nā – masāža, Rebozo lakats, pozas, 
elpošana. Kas jāzina par medika-
mentozo iejaukšanos dzemdību 
gaitā? Tēva, atbalsta personas vai 
dūlas loma dzemdībās.

Piesaistes veidošana ar mazuli: 
pirmais kontakts āda – āda. Zīdī-
šanas uzsākšana. Kādas var būt 
jaunās māmiņas emocijas un ko ar 
tām iesākt? Sievietes ķermenis pēc 
dzemdībām.  Jaundzimušā sajūtas 
pēc dzimšanas. Mazuļa raudāšanas 
iemesli un risinājumi.
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Pilsētas svētki - 2016

15. jūlijā Amatu mājā tika atklāta 
laikraksta „Latgales Laiks” korespon-
dentu fotodarbu izstāde

Spēkavīru šovs sapulcināja daudz skatītāju

Uzstājas Krāslavas KN deju kolektīvs „Raita”

Meitenes no vokālā trio „Non-stop”

Uz skatuves jauniešu grupa „Rīssless”

Velotūrē piedalījās vairāk nekā 130 velosipēdisti

Dienas koncerta programmā – deju kolektīvs „Mežrozīte”

Kulinārā mantojuma festivālā piedalījās viesi no Baltkrievijas

Nūjošanas cienītāju pārgājiena dalībnieku starts Zirgu sētas „Klajumi” priekšnesums

Publiku sveic grupa „Wild Detroit Gang”
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Uzvarētāji ar balvām par piedalīša-
nos velotūrē un nūjotāju pārgājienā Kolektīvs „Jautraviņa”

Latgales kulinārā mantojuma ēdienu degustācija

Deju studija „Malika”

Dāvanas pasniedz draugi no Gorkiem 
– Krāslavas sadraudzības pilsētas

Motociklisti do-
das uz šova rīkoša-
nas vietu

Muzejā tika atklāta mākslinieces 
Ligitas Caunes gleznu izstāde

Skatītājus priecē dziedātāji Liene Šomase 
un Jānis Moisejs

Kulinārā mantojuma festivāla vadī-
tāji Juta Bubina un Dainis Platacis

Dažādās sacensībās piedalījās
 ap 75 sportistiem
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darbi, notikumi, cilvēki

ZEMNIEKU SAIMNIECĪBA „RAUDOVIŠĶI” 
PIEDALĀS KONKURSĀ „SĒJĒJS”

Jau otro reizi Kalniešu pagasta zemnieku saimniecība 
„Raudovišķi” (īpašnieks Aleksandrs Ivanovs) piedalās 
konkursā „Sējējs”, kuru katru gadu organizē Zemkopības 
ministrija ar mērķi noteikt labāko ieguldījumu Latvijas 
lauku attīstībā un lauksaimniecībā.  

2011. gadā Aleksandra Ivanova saimniecībai izdevās 
iegūt veicināšanas balvu konkursa nominācijā „Augkopī-
ba”.  Šogad z/s „Raudovišķi” piedalās nominācijā „Gada 
lauksaimniecība”.

Nesen saimniecību apmeklēja vērtēšanas komisija. Lauksaimniecībā 
izmantojamo zemi un lauksaimniecības objektus apskatīja komisijas 
priekšsēdētājs Māris Narvils, SIA „ Latvijas Lauku konsultāciju un iz-
glītības centrs” Augkopības nodaļas vecākais speciālists dārzkopībā, ko-
misijas priekšsēdētāja vietniece Aija Balode, biedrības „Lauksaimnieku 
organizāciju sadarbības padome” valdes locekle, kā arī komisijas locek-
ļi – Juris Cīrulis, biedrības „Zemnieku saeima” valdes priekšsēdētāja 
vietnieks, Erna Galvanovska, Lauksaimniecības datu centra direktora 
vietniece, Aiga Kraukle, Lauksaimnieku organizāciju sadarbības pado-
mes pārstāve, Kartupeļu audzētāju un pārstrādātāju savienības valdes 
priekšsēdētāja, Gints Lanka, Zemkopības ministrijas Lauksaimniecības 
departamenta augkopības nodaļas vadītāja vietnieks.

Pirms ekskursijas pa saimniecību vērtēšanas komisijas priekšsēdētājs 
Māris Narvils un Krāslavas novada pašvaldības vadītājs Gunārs Upe-
nieks pacēla Latvijas un Krāslavas nov ada karogus, kas tagad plīvos Raudovišķos, Aleksandra Ivanova zemnieku saim-
niecības teritorijā. 

Kādus secinājumus izdarīja vērtēšanas komisija, kas apmeklēja saimniecību, kura pretendē uz galveno balvu, būs zi-
nāms tikai rudenī, kad tiks paziņoti konkursa rezultāti. Novēlēsim mūsu novadniekam Aleksandram Ivanovam veiksmi!

Elvīra Škutāne, autores foto

Biedrība „Pīlādzītis klubs” realizēja projektu „Tilta pār 
Daugavu Krāslavā izgaismošana un rotāšana Urban knit-
ting tehnikā”

Tika izrotāti Krāslavas tilta laternu stabi – apadīti ar da-
žādu krāsu dziju, Lumio dziju ar gaismu atstarojošo diegu, 
kā arī ar zaigojošo tumsā diegu – kopā tapa dekori 9 la-
ternu stabiem.

Rezultātā dienā tilta stabi būs koši un krāsaini, bet naktī 
atstaros gaismu no laternām un mašīnu lukturiem, kas ir 
gan kā noformējuma elements, gan kā papildus drošības 
elements.

Dekora fragmentu adīšanas process notika, iesaistot brīvprātīgos; 
kopā piedalījās 35 pieaugušie un 18 bērni vecumā no 7 līdz 9 gadiem. 
Dekoru kopējais garums – 30 m, elementu daudzums - 200 dažādi ziedi, 
kukaiņi, bumbuļi u.c. Notika arī radošās darbnīcas bērniem diegu bum-
buļu pagatavošanā.

Tika ievērota darba drošība, dekoru elementu stiprināšanā uz tilta 
piedalījās pašvaldības aģentūra „Labiekārtošana K”, nodrošinot pacēlā-
ju. Projekta rezultāts - dāvana tilta 25. jubilejai un Krāslavas svētkiem 
2016. gada 15.-16. jūlijā.Ceram, ka košie elementi piesaistīs tūristus un 
priecēs vietējos iedzīvotājus. Projekta realizēšanai tika izlietots EUR 
558.87.

• Biedrības „Daugavas savienība” līdzfi nansējums – EUR 471.00.
• Krāslavas novada domes līdzfi nansējums – EUR 55.00.
• Biedrības „Pīlādzītis klubs” fi nansējums – EUR 32.87.

Biedrības „Pīlādzītis klubs” valdes priekšsēdētāja 
Jeļena Vorošilova

TILTAM PĀRI DAUGAVAI
 IR SVĒTKU ROTAS

Indrā notika 9.Starptautiskais mazāktautību mūzikas festivāls

Edvīna Gorenko 
foto
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intervija

- Jeļena, kādas pamatzinā-
šanas un prasmes nodrošināja 
jums izglītība?

- Radošā fantāzija, mākslinie-
ciskā domāšana, gleznošanas un 
zīmēšanas iemaņas man bija attīs-
tītas jau skolas gados. Kad es iegu-
vu augstāko izglītību, man ļoti no-
derēja datorprogrammu zināšanas, 
jo mūsdienās bez šīm prasmēm 
dizainers nevar strādāt pilnvērtīgi. 
Klienti grib redzēt uzskatāmu attē-
lu, skaistu skici. 

- Ar ko parasti sākas darbs ar 
klientu?

- Pirmkārt, ir nepieciešams no-
skaidrot cilvēka vēlmes, apskatīt 
telpu, noteikt savus uzdevumus. Ir 
svarīgi uzzināt vairāk informācijas 
par šo cilvēku, lai saprastu, kas vi-
ņam vajadzīgs un ko viņš vēlas. 

Pēc tam es sagatavoju vairākus 
skiču variantus. Kaut gan ir arī tādi 
klienti, kas, iepazīstoties ar pirmo 
skici, piekrīt tieši šim variantam. 
Tas nenotiek bieži, bet ir arī tādi 
gadījumi.

- Vai ar visiem klientiem var 
vienoties?

- Kad es sāku šo darbu, bija grū-
ti. Ne visi uztvēra mani nopietni, 
uzstāja, lai tiktu ņemtas vērā viņu 
idejas, bet es ieteicu kaut ko parei-
zāku un funkcionālāku. Taču galu 
galā izdevās rast kompromisu un 
īstenot projektus.

- Zinu, ka jūs nodarbojaties ne 
tikai ar telpu dizainu. Pastāstiet, 
lūdzu, par savas darbības diapa-

zonu!
- Mans nesenais darbs ir bērnu 

rotaļu laukuma projekts Krāslavā 
un pilsētas dekoratīvā robežzīme, 
kas ir redzama, iebraucot Krāslavā 
no Daugavpils puses. 

Nodarbojos arī ar ainavu dizainu 
un sienu apgleznošanu. Ja runa ir 
par nelieliem darbiem, tad es iz-
strādāju kāzu svinību noformēju-
ma, vizītkaršu, ielūgumu, plakātu, 
reklāmas baneru, bukletu, dažādu 
izdevumu vāku dizainu. 

- Kura sfēra jums patīk visvai-
rāk?

- Tuvāks manai sirdij tomēr ir in-
terjera dizains. Man jau ir pieredze, 
kas ir saistīta ar dzīvokļu, māju, 
veikalu dizaina projektu izstrā-
dāšanu. Jo vairāk es ar to nodar-
bojos, iedziļinos, paplašinu savas 
zināšanas, jo pārliecinātāka jūtos 
šajā sfērā. Daudz lasu, sekoju līdzi 
mūsdienu tendencēm. 

Uzsākot darbu ar jaunu projektu, 
nekad neatskatos uz iepriekšējiem. 
Man pašai ir svarīgi katru reizi iz-
domāt kaut ko jaunu. 

- Ja nav noslēpums, kādi toņi 
tika izmantoti jūsu dzīvokļa no-
formējumā?

- Mūsu mājoklis ir gaišs, ar 
spilgtiem akcentiem. Vienu no sie-
nām es pati apgleznoju.

- Atrodoties birojā, noskaņo-
ties darbam ir vieglāk - cilvēks 
atnāk un sāk strādāt. Kā jums 
tas izdodas, atrodoties mājās?

- Manā gadījumā viss ir vienkār-

 DIZAINERE JEĻENA BLUSE: 
„Galvenais - 
neaprobežoties 
ar iepriekš iegūtajām
 zināšanām” 

Pirmos dizainera profesijas orientierus Jeļena Bluse sa-
ņēma jau bērnībā, kad mācījās mākslas skolā un aktīvi 
piedalījās dažādos konkursos un olimpiādēs. Stila izjūta 
un interese par interjera dizainu attīstījās studiju laikā - 
Ekonomikas un kultūras augstskolā. Bet tagad var teikt, 
ka Jeļenas dzīve ir cieši saistīta ar mākslu un viņa patstā-
vīgi īsteno māju un dzīvokļu interjera projektus. 

Jeļenas Bluses dzimtene ir Zilupe, ar vīru Vladimiru viņa 
iepazinās Rīgā studiju gados. Pašlaik viņi dzīvo Krāslavā 
un audzina savu mazo dēlu Jegoru.

ši. Strādāju tad, kad bērns to „at-
ļauj”. 

- Kur smeļaties iedvesmu?
- Tas notiek dažādi. Man ļoti pa-

tīk lasīt, tāpēc bieži kaut kādas ide-
jas nāk no grāmatām. Citreiz idejas 
parādās, vērojot dabu, ceļojumos. 
Nekad nevar paredzēt, kurā brīdī 
var rasties kāda interesanta doma. 

- Kas ir jādara dizaineram, lai 
nestāvētu uz vietas, bet attīstī-
tos?

- Galvenais - neaprobežoties ar 
iepriekš iegūtajām zināšanām. Ne-
pieciešams attīstīt fantāziju, lasīt 
speciālo literatūru, apmeklēt vei-
kalus, kur tiek pārdoti dažādi ma-
teriāli, mēbeles, pievērst uzmanību 
dizaina modes tendencēm, uzma-

nīgi vērot visu apkārt notiekošo un 
nepalaist garām nevienu sīkumu. 

- Zinu, ka jūs arī gleznojat. Vai 
jums tas ir naudas pelnīšanas 
veids vai aizraušanās?

- Dizainers, manuprāt, arī ir 
mākslinieks. Bet glezniecība manā 
dzīvē ir visticamāk tikai aizrauša-
nās, gleznoju savam priekam un 
lai neaizmirstu iemaņas, attīstītu 
savas prasmes. Tomēr, ja ir iespēja 
nopelnīt, tad es to izmantoju. 

Man pašai tuvākas ir klusās da-
bas un ainavas, patīk arī abstrakci-
ja.

- Ko pašlaik jūs varētu nosaukt 
par savu lielāko sasniegumu?

- Pirmkārt, tā ir bērna piedzimša-
na. Ja runa ir par profesionālo sfē-

ru, tad es lepojos ar to, ka, audzinot 
mazo dēlu, man tomēr izdodas arī 
pastrādāt, īsā laika periodā es va-
rēju īstenot vairākus projektus. Lai 
gan pasūtījumi ir nelieli, tie man 
jau ir. 

- Kāds ir jūsu visdrosmīgākais 
sapnis saistībā ar profesiju?

- Es labprāt izstrādātu kādas 
sabiedriskas telpas, ko apmeklē 
daudz cilvēku, interjera projektu. 
Un vēl es sapņoju par savu studiju. 

- Lai jums veicas un paldies 
par interviju!

Elvīra Škutāne, 
autores foto un

 no Jeļenas Bluses arhīva
Dizainere Jeļena Bluse:
tālr.26301769, www.jbdesign.lv

Šajā konkursā „Ķiršu festivāla” 
ietvaros piedalījās vairāk nekā 15 
muzikanti, mūsu novadu un arī val-
sti pārstāvēja Krāslavas Mūzikas 
skolas akordeona klases pasnie-
dzēja Anatolija Livčas audzēknis 
Artēmijs Kozačuks. Publika viņu 
uzņēma ļoti sirsnīgi, un arī viņš ne-
palika parādā. Savā stilā - ar plašu 
sirdi - zēns spēlēja akordeonu un 
izpildīja popuriju - 10 dziesmas, un 
līdz ar to nopelnīja ne tikai skatītāju 
simpātijas, bet arī konkursa vērtēša-
nas komisijas atzinību.

Konkursa galvenā balva bija 
nopietna - jauns ķiršu krāsas ba-
jāns „Etīde”, un komisijai bija ļoti 
grūti pieņemt lēmumu par to, kam 
piešķirt konkursa Grand Prix un 

noteikt galvenās balvas īpašnieku. 
Komisijas apspriede turpinājās gan-
drīz pusstundu, jo ikviens konkursa 
dalībnieks bija uzmanības vērts un 
varēja iegūt visaugstāko novērtēju-
mu, taču konkurss ir konkurss.

Pēc pirmās, otrās un trešās vie-
tas ieguvēju apbalvošanas iestājās 
pasākuma saviļņojošākais mo-
ments - konkursa Grand Prix balvas 
īpašnieka paziņošana. Par to kļuvis 
krāslavietis Artēmijs Kozačuks! 

Pēc žūrijas lēmuma pasludinā-
šanas un galvenās balvas pasnieg-
šanas komisijas priekšsēdētājs 
palūdza Artēmiju atskaņot kādu 
melodiju, izmēģinot savu jauno 
instrumentu. Kaut gan akordeons 
un bajāns ir dažādi mūzikas ins-

trumenti, Artēmijs jau pirms tam 
pašmācības ceļā apguvis bajāna 
spēli, ņemot vērā tās zināšanas un 
prasmes, kas bija iegūtas mūzikas 
skolā, spēlējot akordeonu. Un Balt-
krievijā šīs zināšanas ļoti noderēja! 
Nedaudz uztraucoties un vēl ne līdz 
galam apzinoties, ka viņš uzvarēja, 
Artēmijs paņēma rokās bajānu, no-
spēlēja jautru dziesmu un atkal iz-
sauca skatītāju aplausu vētru.

Tas, ka komisija pieņēma lēmu-
mu godalgot konkursa dalībnieku 
no citas valsts un pasniegt viņam 
balvu - bajānu no rajona izpildko-
mitejas priekšsēdētāja Oļega Mor-
hata rokām, apliecina, ka ir vērts 
piedalīties šajā konkursā, saņemt 
galveno balvu var ikviens talantīgs 
muzikants, jo mūzika ir tas, kas ap-
vieno tautas un savieno mūsu sirdis.  

Foto no ģimenes arhīva

KRĀSLAVIETIS ARTĒMIJS KOZAČUKS IEGUVIS GRAND PRIX BALVU! 
Baltkrievijas Republikas Glubokoje pilsētā pagājušajā 

nedēļā norisinājās tradicionālais pasākums – 4. starptau-
tiskais „Ķiršu festivāls”. Visu nedēļu notika dažādas akti-
vitātes, bet par svētku kulmināciju kļuva sestdiena - 23. 
jūlijs. Festivāla ietvaros pēc Glubokoje rajona izpildkomi-
tejas priekšsēdētāja Oļega Morhata iniciatīvas jau 2 ga-
dus tiek organizēts bajānistu un akordeonistu konkurss, 
tā uzvarētājam pasniedz galveno balvu - jaunu mūzikas 
instrumentu - bajānu.

kultūra OPTIKA
REDZES PĀRBAUDE

BRILLES
11. augustā plkst.10.00

Krāslavas Kultūras namā
aicinām Jūs veikt 

pilnvērtīgu 
redzes pārbaudi

Pārbaudē ietilpst:
- redzes asuma pārbaude;
- acs refraktīvās kļūdas noteik-

šana;
- acs binokulāro funkciju izvēr-

tēšana;
- vadošās acs noteikšana;
- acs akomodācijas funkciju no-

vērtēšana;
- optimāla briļļu korekcijas pie-

meklēšana;
- acs iekšējā spiediena mērīšana 

(ar bezkontakta metodi).
Briļļu vajadzības gadījumā Jūs 

varēsiet izvēlēties sev piemērotu
briļļu ietvaru un pasūtīt jebkā-

das sarežģītības pakāpes brilles.
Lūdzam iepriekš pieteikties pa 

tālruni: 26707640.
Cena par vizīti – EUR 7.00.
Ja pasūta brilles – vizīte bez 

maksas.



Izdevējs - Krāslavas novada dome
Redakcijas apliecība Nr.1185

Tirāža - 6000
Iespiests SIA „Latgales druka”

Redakcija: Rīgas ielā 51
Tālr. 65681765

e-pasts: vestis@kraslava.lv
www.kraslavasvestis.lv

Redaktore - Elvīra Škutāne
Tālr. 28368537

elvira.skutane@kraslava.lv
Tulkotāja - Galina Mikulāne

Reportieris - Jurijs Roga
Tālr. 29389143

E-pasts: juris.roga@kraslava.lv
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PUISIM PIETRŪKST VĒL 15 000 EIRO
 ĀRSTĒŠANĀS UZSĀKŠANAI

Lai varētu uzsākt ilgi gaidīto ārstēšanās 
kursu Vācijā, krāslavietim Vadimam Pet-
kunam pietrūkst aptuveni 15 000 eiro. 

Jau iepriekš informējām, ka puisis izmisīgi cīnās 
ar ļaunu slimību – limfoleikozi jeb asins vēzi, turklāt 
diezgan retu šīs slimības paveidu, kas grūti padodas 
ārstēšanai. Vadimam ir 22 gadi, iesāktas studijas 
Daugavpils augstskolā programmēšanas jomā, ko 
nācās pārtraukt slimības dēļ. Jau vairāk nekā gadu 
Vadims ārstējas slimnīcā Rīgā, taču pagaidām nav 
pozitīvu rezultātu. Tā kā ārstniecības iespējas Lat-
vijā ir izsmeltas, viņa ģimene meklējusi palīdzību 
Eiropas klīnikās. „Charite” klīnika Vācijā piedāvā 
Vadimam ārstniecību, taču tā ir ļoti dārga - 52 990 
eiro. Diemžēl valsts šādu ārstniecību neapmaksā, 
bet ģimenei tik lielas izmaksas nav pa spēkam, tāpēc 
tiek lūgta līdzcilvēku palīdzība. 

Iespējams, ar šo ārstēšanās kursu pietiks, lai Vadi-
ma veselība uzlabotos un viņš varētu veikt sarežģīto 
kaula smadzeņu transplantāciju. Pašu operāciju, ko 
plānots veikt Viļņā, apmaksā valsts, arī donors jau 
esot atrasts. Taču līdz operācijai puisim vēl jātiek. 
Uz šo brīdi Vadimam saziedoti jau vairāk nekā 30 
000 eiro, nelielu summu izdevies iekrāt pašiem vecā-
kiem, taču nepieciešams vēl nedaudz, lai puisis va-
rētu doties ārstēties uz Vāciju, bet laika paliek arvien 
mazāk.  

Naudu var ziedot caur labdarības fondu „Zie-

dot.lv”, kur Vadimam atvērts savs konts, kā arī 
pārskaitot uz Vadima mammas kontu: LV72UN-
LA0050002804601, Marina Petkune, p.k.: 061171-
12426. 

Palīdzēsim kopīgiem spēkiem Vadimam uzvarēt 
slimību!

Foto no ģimenes arhīva

Jūlija vidū Krāslavā pulcējās, iespējams, Latvijas labākie 
ielu basketbola spēlētāji. Lielākā ielu kultūras un jauniešu 
kustība valstī „Ghetto Games” šeit rīkoja vienu no saviem 
izbraukuma posmiem.

 Šajā izbraukumā tika aizvadīts Ghetto Basket posms, un, lai gan uz 
sacensībām bija ieradušās arī komandas no citām pilsētām, Krāslava 
spēja izcelties ar ievērojamu skaitu komandu. Zem šīs pilsētas ģerboņa 
startēja astoņas komandas.

Cīņas norisinājās trīs vecuma grupās – U14, U16 un 17+. Vecāka-
jā grupā sevi lieliski parādīja viena no Krāslavas sportistu komandām 
– „Just Green”. Šajā posmā komandas sastāvā spēlēja Jānis Cauņa, 
Mārcis Galejs, Aivars Stikuts. Puiši pirmo reizi piedalījās Ghetto Bas-
ket posmā un nopelnīja 90 punktus, kuri tika ierakstīti kopīgajā rangā. 
Krāslavas komanda piekāpās Ghetto Basket TOP komandām -  „One 
design/Mazais”, „RA Properties».

Cīņā devās arī Ghetto Basket izlases spēlētāji, izaicinot īstā vīru spē-
lē ne mazāk spēcīgas Krāslavas komandas. Ikvienai no komandām ir 
iespēja revanšēties Rīgā, Grīziņkalnā, kur ikkatru ceturtdienu risinās 
regulārie Ghetto Basket turnīri. Sīkāka informācija par iknedēļas turnī-
riem ir atrodama www.ghetto.lv.

Kā jau katrā izbraukumā Ghetto Games parūpējās ne tikai par sprai-
gām spēlēm, bet arī sniedza patīkamus atelpas brīžus sportistiem, kā arī 
spēļu skatītājiem. Katrā no Ghetto Games izbraukumiem tiek aicināta 
līdzi Bites Chill zona. Tajā ikviens var atlaisties ērtos dīvānos, kā arī 
nokļūt virtuālajā vidē, uzvelkot virtuālās realitātes brilles. „Bites” at-
pūtas zona nodrošina iespēju nepazaudēt kontaktus ar draugiem, kuri 
nav ieradušies uz pasākumu, jo tiek nodrošināts 4G internets un iespēja 
uzlādēt telefonu. Kamēr citi atpūšas un izmēģina jaunākās tehnoloģijas, 
tikmēr aktīvākajiem viedierīču izmantotājiem tiek sniegta iespēja pie-
dalīties cīņā par vērtīgām balvām, piedaloties WhatsApp šķēršļu joslā, 
kurā jāapvieno pieredze telefona pogu spaidīšanā un veiklība, vadot 
basketbola bumbu.

Latvijas lielākā virsdrēbju 
šūšanas fabrika, kas ražo 
augstākās kvalitātes sievie-
šu modes apģērbus Eiropas 
modes namiem, aicina dar-
bā:

-  tehnologus,
-  konstruktorus,
-  drēbniekus.
 Prasības:
- vidējā speciālā vai augstākā 

izglītība ar specializāciju šūšanā;
- profesionalitāte;
- labas latviešu valodas zināša-

nas;

- pozitīva attieksme pret darbu;
- vēlme pilnveidoties.
Uzņēmums meklē 
- Šūšanas eksperimentālā (ra-

žošanas sagatavošanas) ceha va-
dītāju

Prasības:
- darba pieredze apģērbu ra-

žošanas inženiera vai tehnologa 
amatā;

- atbilstoša izglītība;
- latviešu, krievu un vēlamas 

angļu valodas zināšanas,
- profesionalitāte un organizato-

ra spējas.

Mēs piedāvājam
- darbu stabilā un lielā uzņēmu-

mā;
-uzņēmums, kas pakāpeniski in-

vestē nākotnē;
- savlaicīgu atalgojuma izmak-

su;
- sociālās garantijas;
- vajadzības gadījumā nodroši-

nām ar dzīvesvietu.
Darba vieta: 

Krāslava, Sporta iela 8.
CV sūtīt uz: 

kadri.nemo@inbox.lv

aukcions
Krāslavas novada dome paziņo, ka Publiskas personas mantas atsavināšanas 

likumā noteiktajā kārtībā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli tiek pārdots Krāsla-
vas novada pašvaldības nekustamais īpašums – pieci dzīvokļi:     

Adrese Kadastra
 numurs

Platība
m2

Istabu
skaits

Izsoles
sākum
cena
EUR

Nodro-
šinā-
jums
EUR

Izsoles
datums,
laiks

Raiņa iela 11 – 27, Krāslava 6001 900 2692 70,9 3 1000,00 100,00 30.08.2016.
13.00

Izvaltas iela 6 – 4, Krāslava 6001 900 2696 76,6 3 1600,00 160,00 30.08.2016.
13.30

Sporta iela 4 – 13, Krāslava 6001 900 2694 48,6 2 500,00 50,0 30.08.2016.
14.00

Raiņa iela 21 – 1, Krāslava 6001 900 2693 71,6 3 1800,00 180,00 30.08.2016.
14.30

Raiņa iela 21 – 7, Krāslava 6001 900 0221 35,99 1 900,00 90,00 30.08.2016.
15.00

Iepazīties ar izsoles noteikumiem var pašvaldības mājaslapā internetā (www.kraslava.lv) vai 
personīgi darba laikā Krāslavas novada domes ēkā 2.kab., Rīgas ielā 51, Krāslavā. Izsoles pre-
tendentu reģistrācija izsolei notiek līdz 2016. gada 30. augustam plkst. 12.00. darba laikā Krāsla-
vas novada domes ēkā 2.kab., Rīgas ielā 51, Krāslavā, nogādājot pieteikumu personīgi, ar kurjeru 
vai pa pastu. Personu, kurām ir pirmpirkuma tiesības uz izsolāmo mantu, nav. Samaksa – nosolītā 
summa, atrēķinot iemaksāto nodrošinājumu, jāsamaksā viena mēneša laikā no līguma noslēgša-
nas dienas.Tālrunis uzziņām 65681764, 65681754. 

Invalīdu biedrība „Stariņš” sveic dzimšanas dienā 
Regīnu Šķipuri un Sabīni Spiridovsku! 

 Vienu rasas pili dzert, acis kopā uz sauli celt.
Rīta vēsmu abiem saukt, vienā asnā dzīvot traukt.

Savu skaisto dejotāju pāri 
LĪGU UPENIECI un MĀRTIŅU STIVRIŅU

kāzu dienā sveic deju kolektīvs „RUDŅA”

  Steidzīgi vajadzīgs zāģeris. T.27743200.
 Dzīvokļu un māju remonts. Kvalitatīvi. 

T.26113738.
 Caurplūdes boilers. Atsūtīja no Anglijas, 

jauns, maksāja 100 eiro, pārdošu par 50 
eiro. Т. 25633636. 

 Frizētava „Tavs stils” (Raiņa ielā, 
Krāslava) izīrē darba vietu manikīra 
meistaram vai vizāžistam. Т.22308078 
(Žanna).

 Digitālā, virszemes un satelīttelevīzija. 
Antenu, dekoderu uzstādīšana, regulēšana, 
apkalpošana, remonts. Т.26344829.

 Pārdod elektroērģeles, mūzikas cen-
tru, korpusa mēbeles un mīkstās mēbe-
les, sadzīves tehniku. Viss no Vācijas. 
T.22053960.

 Televizoru remonts. T.29703639, Ger-

mans (bijusī darbnīca Miesnieku ielā). 
 Pārdod mēbeļu ražošanas atliekas, 

jaunas un lietotas mēbeles: gultas, bērnu 
divstāvu gultas, virtuves mēbeles, žur-
nālu galdiņus, sienas plauktus, nakts gal-
diņus, lietotas caurules, metāla plāksnes 
(5 mm), elektrodzinējus, elektrokabeļus, 
grīdas svarus - līdz 1 tonnai, terašu dēļus. 
Т.29517757.

 Pērk senlietas: patvārus, svečturus, koka 
ikonas, svētbildes, pulksteņus, glāzes turē-
tājus, zobenus, ordeņus, cara laika alus pu-
deles ar uzrakstiem, monētas, vācu armijas 
ķiveres, kastes, fotogrāfi jas, dzirnakme-
ņus, PSRS karogus, porcelāna fi gūriņas. 
Т.22433510. antik-war2000@inbox.lv.

 Dziednieks Vladimirs Dovgaļevs, 
apliecība Nr.0407, licence Nr.16. Pieņem 
Krāslavā. Т.65624394, 28736836.

  Pļauju zāli. T. 26440242.

 SIA „Cēsu gaļas kombināts” par labām cenām iepērk jaunlopus un liellopus. 
Samaksa pēc vienošanās.  Tālr. 26185703, 25435533

sludinājumi


