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BALTKRIEVIJAS TRANSPORTA UN
KOMUNIKĀCIJU MINISTRS
POZITĪVI VĒRTĒ LOĢISTIKAS CENTRA
IZVEIDES KONCEPCIJU
Soli pa solim Krāslavas novada
dome tuvojas projekta „Loģistikas
centra attīstība Krāslavas novada
Pātarniekos” īstenošanai.
6. septembrī Rīgā notika sēde,
kurā darbojās Latvijas – Baltkrievijas Starpvaldību komisija ekonomiskās, rūpnieciskās, zinātniski
tehniskās sadarbības jautājumos.
Līdztekus citiem punktiem darba kārtībā tika iekļauti jautājumi
par abu valstu sadarbības attīstību
transporta un loģistikas nozarē.
Baltkrievijas delegācijas priekšgalā šajā sanāksmē darbojās transporta un komunikāciju ministrs,
komisijas Baltkrievijas puses
priekšsēdētājs Anatolijs Sivaks,
bet mūsu valsts delegāciju vadīja
satiksmes ministrs, komisijas Latvijas puses priekšsēdētājs Uldis
Augulis.

Detalizētāk šī tēma tika apspriesta jau iepriekšējā dienā, kad
tika organizēta Latvijas-Baltkrievijas Lietišķās sadarbības padomes
sēde. Plaša diskusija bija veltīta
jautājumam par autopārvadājumu
attīstību starp divām valstīm – iespējamām problēmām un pārrobežu pārvadājumu perspektīvām.
Atbilstoši sēdes tematikai Krāslavas novada pašvaldības vadītājs
Gunārs Upenieks informēja padomes locekļus par plānoto loģistikas
mezgla attīstību Pātarniekos, kas
dos iespēju paplašināt pārrobežu
pārvadājumu apjomu, nodrošinot
kvalitatīvu un mūsdienu prasībām
atbilstošu infrastruktūru.
Piektdien, 7. septembrī, Baltkrievijas transporta un komunikāciju ministrs Anatolijs Sivaks Latvijas Satiksmes ministrijas valsts

VECO ATTĪRĪŠANAS
IEKĀRTU TERITORIJA
IR SAKĀRTOTA

sekretāra vietnieka, Latvijas-Baltkrievijas Transporta darba grupas
koppriekšēdētāja Ulda Reimaņa
pavadībā ieradies darba vizītē
Krāslavā. Ministrs tikās ar Gunāru
Upenieku, nelielā ekskursijā iepazinās ar novadu un pēc tam apskatīja vietu, kur plānots būvēt loģistikas centru.
Anatolijs Sivaks pozitīvi novērtēja projektu, norādīja, ka
Baltkrievija pievērš īpašu uzmanību jautājumiem, kas saistīti ar
izdevīgu starpvalstu ekonomisko sadarbību un apliecināja, ka
informēs Baltkrievijas valdību
par projekta aktivitātēm un abu
valstu iespējām līdzdarboties loģistikas centra izveides projekta
īstenošanā pie starptautiskā robežkontroles punkta „Grigorovščina – Pātarnieki”.

Ir pabeigta veco notekūdeņu attīrīšanas iekārtu nojaukšana Kalna ielā,
Krāslavā. Darbi noritēja Interreg V- A Latvijas – Lietuvas pārrobežu
sadarbības programmas 2014. – 2020.gadam projekta LLI-386 „Degradēto teritoriju revitalizācija” jeb „Trans-form” ietvaros, to kopējās
izmaksas ir 30 292,30 eiro (85% ﬁnansē ERAF, 10% - Latvijas valsts,
5%- pašvaldība).
Teritorijas labiekārtošanas laikā tika izgriezti krūmi, veikta veco celmu laušana, izlīdzināta un nosusināta zemes virsma, ierīkojot drenāžas
grāvjus. Ēku un tai blakus esošo teritoriju pašvaldība piedāvā uzņēmējiem izmantot ražošanai vai citiem mērķiem.

Elvīra Škutāne, autores foto

Elvīra Škutāne,
autores un Jura Rogas foto
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PAR DĀRZA ATKRITUMU
SAVĀKŠANU

Saskaņā ar Krāslavas novada pašvaldības saistošajiem
noteikumiem Nr.2011/13 ,,Par sabiedrisko kārtību Krāslavas novada” 3.1.1. apakšpunktu, kategoriski aizliegts piegružot ielu un citu sabiedrisko vietu ar sadzīves vai cita
veida atkritumiem (zāle, puķes, lapas u.c.). Aizliegts veidot zaļo atkritumu kaudzes ceļmalā, kā arī zaļos atkritumus nedrīkst izmest sadzīves atkritumu konteinerā! Par
noteikumu pārkāpšanu paredzēta administratīvā atbildība.
Turpmāk p/a ,,Labiekārtošana K” izstrādās maršruta
shēmu ar laika grafiku dārza atkritumu savākšanai pēc
pieprasījuma.
Tālruņa numuri: 65620229, 26388010, 28607315.

KRĀSLAVAS NOVADA DOMES
ADMINISTRATĪVĀ
KOMISIJA ZIŅO

2018. gada 4. septembrī notika Administratīvās komisijas kārtējā
sēde, kurā tika izskatītas 8 administratīvo pārkāpumu lietas:
3 personām par alkoholisko dzērienu vai citu apreibinošo vielu lietošanu vai atrašanos alkoholisko dzērienu vai citu apreibinošo vielu ietekmē, ja to izdarījis nepilngadīgais, tika izteikts brīdinājums;
par sējumu nobradāšanu, uz lauka esošās savāktās lauksaimniecības
kultūru ražas bojāšanu vai iznīcināšanu, stādījumu bojāšanu, ja to izdarījuši lopi, personai tika uzlikts naudas sods 5 EUR apmērā;
piemērots audzinoša rakstura piespiedu līdzeklis nepilngadīgajam –
izteikts brīdinājums par Ceļu satiksmes likuma un Ceļu satiksmes noteikumu pārkāpšanu;
par apzināti nepamatotu policijas izsaukšanu, personai tika uzlikts
naudas sods 35 EUR apmērā;
par elektroenerģijas patvaļīgu patērēšanu, personai tika uzlikts naudas
sods 70 EUR apmērā;
par bērna, kas nav sasniedzis septiņu gadu vecumu, atstāšanu bez uzraudzības, vecākiem tika izteikts brīdinājums.
Administratīvās komisijas nākamā sēde notiks 2018. gada 2. oktobrī
plkst.13.00 Krāslavas novada domes 20.kab. (Rīgas ielā 51, Krāslavā).

13. SAEIMAS VĒLĒŠANAS

Krāslavas novada vēlēšanu iecirkņi 2018. gada 6. oktobrī būs atvērti no pulksten 7.00 līdz 20.00.
Vēlēšanu iecirkņu darba laiks pirms vēlēšanu dienas:
(šajās dienās var iepazīties ar kandidātu sarakstiem, priekšvēlēšanu
programmām, balsošanas kārtību un iesniegt pieteikumus balsošanai
vēlētāja atrašanās vietā).
Pirmdien, 1. oktobrī no plkst.17.00 līdz 20.00
Otrdien, 2. oktobrī no plkst. 8.00 līdz 11.00
Trešdien, 3. oktobrī no plkst. 17.00 līdz 20.00
Ceturtdien, 4. oktobrī no plkst. 9.00 līdz 12.00
Piektdien, 5. oktobrī no plkst. 10.00 līdz 16.00
3., 4., un 5. oktobrī 518. vēlēšanu iecirknī – balss nodošana glabāšanā
https://www.cvk.lv/pub/public/32279.html (šo iespēju var izmantot tikai gadījumos, kad nevar nobalsot vēlēšanu dienā, 6. oktobrī).
Krāslavas novada vēlēšanu iecirkņu atrašanās vietas:
Nr. 518. Krāslavas novada domē - Rīgas ielā 51, Krāslavā;
Nr. 519. Krāslavas Valsts ģimnāzijā - Raiņa ielā 25, Krāslavā;
Nr. 520. Varavīksnes vidusskolā - N. Rancāna ielā 4, Krāslavā;
Nr. 521. Pagasta pārvaldē - „Veselība”, Ezerkalns, Krāslavas pag.;
Nr. 526. Pagasta pārvaldē - Roberta Pudnika ielā 8, Aulejā, Aulejas pag.;
Nr. 531. Pagasta pārvaldē - Pasta ielā 2, Indrā, Indras pag.;
Nr. 532. Tautas namā - Saules ielā 3, Izvaltā, Izvaltas pag.;
Nr. 533. Pagasta pārvaldē - „Daugavas”, Kalniešos, Kalniešu pag.;
Nr. 534. Pagasta pārvaldē - Kaplavas ielā 3, Kaplavā, Kaplavas pag.;
Nr. 536. Pagasta pārvaldē - Skolas ielā 4, Kombuļos, Kombuļu pag.;
Nr. 539. Saietu namā - „Jaunība”, Piedrujā, Piedrujas pag.;
Nr. 540. Tautas namā - Jaunatnes ielā 6, Robežniekos, Robežnieku pag.;
Nr. 541. Pagasta pārvaldē - Miera ielā 13, Skaistā, Skaistas pag.;
Nr. 545. Kultūras namā - Dārza ielā 2, Augstkalnē, Ūdrīšu pagastā.
Vairāk informācijas par 13.Saeimas vēlēšanām https://www.cvk.lv/pub/public/31825.html

IEDZĪVOTĀJU IEVĒRĪBAI!

P/a „Krāslavas Slimokase” atgādina, ka pacienta iemaksu par 2018.
gada IV ceturksni, kas sastāda 21.34 EUR, jānomaksā līdz 30.09.2018.g.
(ieskaitot). Nomaksājot pēc norādītā termiņa, pacienta iemaksas grāmatiņa stāsies spēkā pēc 10 dienām, skaitot no pēdējā nomaksas datuma.

projekti

PAŠVALDĪBA PLĀNO SAKOPT
UN ATJAUNOT ADAMOVAS DABAS TAKU

Viens no Krāslavas novada
vērtīgākajiem resursiem ir daba.
Ikdienas ritmā laiks paskrien ātri
un, lai veldzētos un atpūstos, mēs
dodamies dabā. Ar dabas vērtībām
mēs piesaistām arī Krāslavas novada viesus un tūristus. Par dabas
vērtībām brīnāmies paši un apbrīnojam dabas varenību un unikalitāti. Lai šo resursu efektīvi pārvaldītu, ir nepieciešams veikt teritoriju
apsaimniekošanas pasākumus, bet
bieži vien to apgrūtina apstāklis,
ka vieta, kur mēs esam pieraduši
braukt peldēties, velomaršruts vai
pastaigu taka pieder privātpersonām. Publiski pieejamu objektu
apsaimniekošana rada daudz neskaidru jautājumu, tāpēc pašvaldība vēlas veidot jaunu, pozitīvu
pieredzi un sadarbībā ar privātīpašniekiem sakopt un atjaunot dabas
objektu – Adamovas dabas taku.
Krāslavas novada dome ir uzsākusi īstenot Latvijas vides aizsardzības fonda ﬁnansētu projektu „Dabas parka „Daugavas loki”
Adamovas dabas takas daudzveidības saglabāšana un aizsardzība,
īstenojot teritorijas apsaimniekošanas pasākumus”. Adamovas dabas
taka ir viens no objektiem dabas
parkā „Daugavas loki”, kas ir publiski pieejams bez maksas visiem
interesentiem. Diemžēl dabai ir
tendence mainīties, un ierastie skati uz Daugavas lokiem, ar kuriem
bija interesanta Adamovas dabas
taka apmeklētājiem, pakāpeniski,
gadiem ejot, aizaug, koka laipas
satrūd, un objekta atjaunošanai nepieciešams ieguldīt arvien vairāk
līdzekļu. Rodas jautājums - kuram ir pienākums uzturēt publiski
pieejamu objektu, ja tas atrodas
uz vairāku privātpersonu zemes –

privātīpašniekam vai pašvaldībai?
Tā kā Adamovas dabas taka piesaista daudz tūristu un ir nozīmīgs
apskates objekts novada tūrisma
jomā, pašvaldība katru gadu iegulda līdzekļus un brīvprātīgo darbu,
lai uzturētu taku kārtībā – atjauno
laipas, savāc atkritumus, pavasarī
atbrīvo taku no ziemas laikā nokritušiem kokiem utt. Taču līdz šim
tie ir bijuši vairāk ikdienas uzturēšanas darbi, kurus nepieciešams
veikt, lai taka būtu pieejama apmeklētājiem.
Projekta ietvaros sadarbībā ar
zemes gabalu īpašniekiem, pa kuriem iet Adamovas dabas taka, ir
paredzēts veikt apsekošanas darbus, lai izstrādātu takas labiekārtošanas projektu un atjaunotu ne
tikai takas infrastruktūru, bet arī
skatus uz Daugavu un tās ieleju.
Tas paredz vērienīgus darbus takas plānošanai un projektēšanai,
bet galvenais – takas pārbūvei un
skatu punktu uz Daugavu atjaunošanai. Tāpēc pašvaldība cer uz
privātīpašnieku saprati un atsaucību, lai kopīgi plānotu un īstenotu
Adamovas dabas takas apsaimnie-

košanas aktivitātes.
Projekta ietvaros paredzēts organizēt arī mācības Krāslavas novada
gidiem un tūrisma jomas pārstāvjiem „Vides gids un tūrisms īpaši
aizsargājamā dabas teritorijā”, lai
informētu tūrisma nozares pārstāvjus un darbiniekus, kā izmantot
vietējos dabas objektus, dabas parka „Daugavas loki” un aizsargājamā ainavu apvidus statusu tūristu
piesaistīšanai un kā veidot videi
draudzīgus tūrisma maršrutus.
Aina Dzalbe,
Krāslavas novada domes
projektu speciāliste
Samantas Miglānes foto

ESI VĒRĪGS – ESI DROŠS!

Biļete no Latvijas uz Vjetnamu
ar vissmalkāko tūrisma piedāvājumu paku nesniedzas līdz 3000
eiro. Biļete no Vjetnamas uz Latviju, tikai bez tūristu pakas, tikai
vienā virzienā un iespējams - uz
mūžu - 8000 eiro! Neiesaisties šajā
asimetriskajā „tūrisma biznesā”!
Neļauj tam izplesties ne Latvijā,
nedz Lietuvā! Gan robežsardzes,
gan policijas pārstāvji daudzkārt
ir apliecinājuši, ka Latgales pierobeža ir milzīgs vilinājums un interešu objekts robežpārkāpējiem un,
protams, arī kontrabandistiem. Un
izrādās, skaitļi var radīt maldīgu
iespaidu. Ja pērn visa gada garumā tika aizturēti 106 trešo valstu
pilsoņi, tad jau šī gada pirmajā
pusē Valsts robežsardze aizturējusi 101 nelegālo imigrantu. Tomēr
skaitliskā ziņā imigrantu kļūstot
mazāk. Lielo aizturēto imigrantu skaitu radījusi robežsardzes
darbības efektivitāte. Latvijas un
Lietuvas policija un robežsardze
apkopo spēkus, izstrādā jaunas
metodes un taktiku cīņai ar nelegālo migrāciju.
Visapdraudētākā no nelegālās
imigrācijas viedokļa ir Latvijas un
Krievijas robeža. Cilvēki robežu

nelikumīgi šķērso lielākoties tādās
vietās, kur ir ļoti sarežģīti pārvietoties, viņi ir izmirkuši, nosaluši,
izsalkuši un emocionāli sakāpināti. Bieži vien šie cilvēki pēc robežas šķērsošanas cenšas uzmeklēt
vietu, kur varētu nepamanīti apsildīties, pārģērbties, paēst. Vietējie
iedzīvotāji ir novērtējuši robežsardzes pūliņus, un ir ārkārtīgi daudz
gadījumu, kad tieši pierobežas
iedzīvotāji ziņo robežsargiem par
svešu cilvēku, automašīnu kustību, un tas patiešām ir palīdzējis atklāt robežpārkāpējus – 90 procentu no tiem tika aizturēti uzreiz pēc
„zaļās” robežas šķērsošanas turpat
pierobežas joslā vai pēc vajāšanas
netālu pierobežā. Neatsverama un
būtiska robežas drošības daļa ir

vietējo iedzīvotāju līdzdalība un
atbalsts. Jo vairāk būs vērīgu acu,
jo drošāka būs dzīve pierobežā. Ja
redzi - tad neklusē!
Latvija un Lietuva šobrīd īsteno
vērienīgu, vairāk nekā pusmiljonu
eiro vērtu projektu „Sinerģiskas
drošības platformas izveide Austrumlatvijas un Lietuvas pierobežā”, kurā iesaistījušās Latvijas un
Lietuvas tiesībsargājošās iestādes
- policija un robežsardze un arī
četras pašvaldības, kas atrodas
stratēģisku ceļu krustpunktos pie
Latvijas-Baltkrievijas un LatvijasKrievijas robežas.
INTERREG V-A Latvijas –
Lietuvas programmas LLI-082
„SYNERGY FOR SECURITY”
projekts „Sinerģiskas drošības
platformas izveide Austrumlatvijas un Lietuvas pierobežā”.
Projekta kopējais budžets ir 580
236 eiro, t.sk. 85% (493200 eiro)
ERAF līdzﬁnansējums, projekts
tiek īstenots laikā no 2017. gada
17. maija līdz 2019. gada 16. maijam. Projektu līdzﬁnansē Latvijas-Lietuvas programma. Projekta vadošais partneris ir LV Valsts
policija.
Ilze Stabulniece
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TOP KRĀSLAVAS PILS
STAĻĻU SATURISKAIS
PIEPILDĪJUMS

Šī gada maija beigās tika pabeigti ERAF projektā „Rīteiropas vērtības”* plānotie būvdarbi Krāslavas pils kompleksa staļļos – Amatu
mājā: tika veikta jumta nomaiņa visai ēkai, fasādes renovācija, komunikāciju pieslēgumi, iekšdarbi ēkas daļā uz pils pagalma pusi, teritorijas
labiekārtošana.
Šobrīd Krāslavas Vēstures un mākslas muzejs turpina darbu pie ekspozīcijas „Pi vīna golda” izveides, kas ir veltīta Krāslavai raksturīgā
piecu dažādu tautību kulinārā mantojuma tradīcijām un izstrādāta sadarbībā ar mākslinieku Raimondu Vinduli. Tā kā ERAF projekts ierobežotā attiecināmo izmaksu budžeta dēļ nesedza ekspozīcijas izmaksas, jau
pagājušajā gadā ir realizēts Valsts Kultūrkapitāla fonda ﬁnansēts pro-

projekti

NOVADĀ TURPINĀS
CEĻU PĀRBŪVES DARBI

Krāslavas novada dome
turpina ieviest Latvijas lauku attīstības programmas
2014.-2020. gadam pasākumu „Pamatpakalpojumi
un ciematu atjaunošana
lauku apvidos”, kura mērķis
ir atbalstīt investīcijas publiskās ceļu infrastruktūras
kvalitātes uzlabošanai lauku teritorijās, lai veicinātu
uzņēmējdarbību un saglabātu apdzīvotību.

2018. gada laikā tika pabeigta
projekta „Krāslavas novada stratēģiskā ceļa „Stacija Krāslava
– Vilmaņi” pārbūve” īstenošana,
kur ietvaros pagājušajā gadā no
projekta līdzekļiem izbūvēja ceļa
pamatni, bet šī gada vasaras sākumā Krāslavas novada dome,
ieguldot tikai pašvaldības budžeta
līdzekļus, pabeidza ceļa asfalta seguma izbūvi.
Šobrīd pasākuma ietvaros tiek

jekts interaktīvā stenda ierīkošanai, un šogad darbs pie ekspozīcijas izveides turpinās. Krāslavas
muzejs gada sākumā sagatavoja
jaunu pieteikumu Valsts Kultūrkapitāla fondam un pēc 8 090,00
EUR ﬁnansējuma apstiprināšanas IK „Brāļi Vanagi” ir izgatavojuši ekspozīcijas mēbeles
pēc R. Vinduļa dizaina projekta.
Muzeja speciālisti pašlaik veido
aprakstus atlasītajiem ekspozīcijas priekšmetiem un risina jautājumus, saistītus ar ekspozīcijas
māksliniecisko iekārtošanu. Ir
plānots, ka šī gada 26. oktobrī
ekspozīcija „Pi vīna golda” būs
atvērta visiem interesentiem.
Nākamgad plānota vēl vienas
ekspozīcijas - Krāslavas gleznotāja Valentīna Zlidņa piemiņas istabas –
ierīkošana. Atbalstot vietējos kulinārā mantojuma uzņēmumus un mājražotājus, staļļos būs iespējams pieteikt Latgales kulinārā mantojuma
ēdienu degustācijas; atsevišķās telpās tiks izvietots Krāslavas Vēstures
un mākslas muzeja atklātais krājums.
Lai varētu pilnībā sakārtot un apsaimniekot arī ēkas iekštelpu atlikušo
daļu, nākamgad plānoti atjaunošanas darbi arī ēkas daļā gar Pils ielu ar
mērķi ierīkot tajā amatniecības centru ar četrām darbnīcām – keramikas,
kokapstrādes, rokdarbu un kulinārā mantojuma. Finansējums tam paredzēts Krāslavas tūrisma informācijas centra iniciētajā projektā „BELLA
CULTURE”, kas apstiprināts Latvijas – Lietuvas – Baltkrievijas pārrobežu sadarbības programmā un kuru plānots uzsākt jau šogad.
*Uzziņai. Novērtējot sešu Latgales pašvaldību, tai skaitā Krāslavas
novada domes, darbu kultūras mantojuma saglabāšanas un attīstības
jomā, to kopprojekts Nr. 5.5.1.0/17/I/007 „Rīteiropas vērtības” ir atbalstīts Eiropas reģionālās attīstības fonda apakšprogrammas SAM 5.5.1
„Saglabāt, aizsargāt un attīstīt nozīmīgu kultūras un dabas mantojumu,
kā arī attīstīt ar to saistītos pakalpojumus” pirmajā atlases kārtā. Saskaņā ar projekta koncepciju (vadošais partneris Daugavpils pilsētas dome,
projekta kopējais budžets – EUR 5,88 milj.EUR) tiek veidots kopējs
tūrisma piedāvājums vienota tūrisma galamērķa veidā ar savstarpēji papildinošu objektu loku, kas pārstāv Latgali visaptverošā veselumā – no
11. gadsimta Ludzas pilsdrupām un vācbaltu Borhu dzimtas rezidences
Preiļos, Krāslavas Plāteru dzimtas muižas un Aglonas bazilikas baroka
spožuma līdz vecticībnieku sādžām Daugavpils novadā, tehnikas muzejam un industriāla dizaina prezentēšanai Daugavpils cietoksnī. Krāslavas novada domes kā projekta partnera attiecināmo izmaksu budžets
projektā ir 500 000 EUR.
Ināra Dzalbe,
Attīstības nodaļas vadītāja,
E.Lukšas, B.Matvejenko foto

īstenots arī projekts „Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana
Kalniešu pagastā” un notiek ceļa
„Kalnieši – Pakulišķi” posma no
0,2 līdz 1,5 km pārbūve. Projektā paredzēta pilnas ceļa seguma
konstrukcijas atjaunošana, iztīrīti
vai izbūvēti no jauna sāngrāvji, noņemts apaugums, kas kavē
ūdens noteci, nomainītas nolietojušās caurtekas, kā arī pārbūvētas
lauksaimniecības tehnikai piemērotas nobrauktuves uz īpašumiem.
Būvdarbu laikā jārēķinās ar
transporta kustības ierobežojumiem, tādēļ projekta darba grupa
aicina iedzīvotājus būt pacietīgiem, sekot informācijai un uzstādītajām pagaidu ceļa zīmēm.
Krāslavas novada pašvaldība aicina iedzīvotājus būt saprotošiem
un ar sapratni uzņemt paredzētos
būvdarbus.
Pasākuma „Pamatpakalpojumi
un ciematu atjaunošana lauku ap-

vidos” īstenošana turpināsies arī
2019. gadā, un jau šobrīd tiek gatavoti dokumenti, un veiktas iepirkumu procedūras Aulejas pagasta
ceļa „Meža Doski – Žaunerāni”
pārbūvei posmā no 0,00 līdz 2,00
km, Ūdrīšu pagasta ceļa „Stacija Krāslava – Vilmaņi” pārbūvei
posmā no 0,00 līdz 0,96 km, kā arī
tajos novada pagastos, kur vēl šis
pasākums netika ieviests vai netika apgūta pagastam piešķirtā kvota – Indras, Kaplavas, Piedrujas,
Robežnieku un Skaistas pagastā.
Pasākuma „Pamatpakalpojumi
un ciematu atjaunošana lauku apvidos” ieviešana Krāslavas novadā norisinās ar Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai
(ELFLA) ﬁnansiālu atbalstu.
Aina Dzalbe,
Krāslavas novada domes
projektu speciāliste

KALNIEŠU PAGASTA IEDZĪVOTĀJI
NOKRĀSOJA
PRIESTERA MĀJU INDRICĀ

Projektu konkursa ,,Iedzīvotāji veido savu vidi” ietvaros tika realizēts Krāslavas
novada domes finansētais
projekts ,,Indricas Svētā
Jāņa Kristītāja Romas katoļu draudzes priestera mājas
krāsošana”.

Projekta ﬁnansējums - 517.60
eiro. Projektu īstenoja nereģistrēta
pagasta iedzīvotāju grupa ,,Kalniešu entuziasti”- 11 cilvēki.
Tā kā darba grupa bija vienota
un aktīva, darbs tika veikts saskaņā ar plānu, nospraustie mērķi tika
pilnībā īstenoti. Kā bija ieplānots,
nokrāsota priestera mājas koka fasāde, labiekārtota un apzaļumota
teritorija – izcirsti krūmi, pamati
un celiņi attīrīti no sūnām, nokrāsoti soliņi.
Pēc paveiktā darbu mainījās
vizuālais izskats, māja iekļaujas
kopējā fonā un izskatās pievilcīgi.
Sakām lielu paldies visiem, kas
piedalījās projekta īstenošanā,
īpaša pateicība galvenajai izpildītājai Leonorai Prikņai, kā arī

milzīgs paldies novada domei par
piešķirto ﬁnansējumu projekta īstenošanai.

Līvija Petročenko,
projekta koordinatore
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SKAISTAS BAZNĪCA PRIECĒ
AR SAULAINI DZELTENO KRĀSU
UN KASTAŅBRŪNO JUMTU
Skaistas Svētā Antona Romas katoļu draudze izsaka pateicību visiem, kuri atbalstīja un ņēma dalību, lai tiktu īstenots biedrības „Krāslavas rajona partnerība” izsludinātajā
projektu konkursā „Atbalsts vietējās teritorijas, ieskaitot
dabas un kultūras objektu, sakārtošanai, pakalpojumu
pieejamībai, kvalitātei un sasniedzamībai” atbalstītais
projekts „Skaistas Svētā Antona Romas katoļu draudzes
baznīcas un tās teritorijas sakārtošana” (Nr.2017/AL33/4/
A019.22.01/3).

Baznīcas ēka tagad visus priecē ar saulaini dzelteno krāsu un
kastaņbrūno jumtu. Arī jaunajām māmiņām ar ratiņiem un invalīdiem ratiņkrēslos iekļūšana baznīca ir atvieglota pa jaunizbūvētajiem celiņiem.
Darbi uzsākti aprīļa beigās, bet pabeigti augustā. Ar tiem veiksmīgi tika gala SIA BORG.
Izmēģināta arī pārnēsājamā apskaņošanas iekārta – labi noderēja
gan kapusvētkos, gan svētdienas dievkalpojumos.
Kopīgās projekta izmaksas ir 39220,44 eiro. No šīs summas
10% līdzfinansēja Krāslavas novada dome.

KRĀSLAVIEŠI
IR AICINĀTI ATRAST
SAVUS PAZIŅAS
GRĀMATAS FOTO
ATTĒLU KOLEKCIJĀ

Krāslavas novada Centrālā bibliotēka savā īpašumā ir ieguvusi
vērtīgu un patiesi aizraujošu grāmatu – „Latvijai 100”, kuru mums
uzdāvināja grāmatas sastādītājs un
tekstu autors, Latvijas Ārstu biedrības prezidents Dr.med.h.c. Pēteris Apinis. Tā ir patiesi vērtīga grāmata, kurā ir apkopoti mūsu valsts
mirkļi – gan tie, kas bija vēsturiski
svarīgi un mainīja valsts likteni,
gan tie, kas bija prozaiska ikdiena
ar savām rūpēm un mazajiem priekiem. Grāmatā ir apkopotas vairāk
nekā 1000 latviešu fotogrāﬁjas.
Arī krāslavieši ir laipni aicināti atrast savus draugus un paziņas grāmatas foto attēlu kolekcijā, kā arī
vēlreiz iegrimt mūsu mazās, bet
sīkstās valsts vēsturē, kura saistoši
un brīvi izklāstīta šajā izdevumā.

DAUGAVAS LOKI LATGALES REĢIONA
AINAVU DĀRGUMS
Šī gada 11. septembrī Lūznavas
muižā norisinājās Latvijas valsts
simtgades pasākuma „Reģionu
dienas” aktivitātes „Latvijas ainavu dārgumi vakar, šodien, rīt”
reģionālā diskusija.
Pasākuma vadmotīvs bija Latvijas ainavu dārgumi un VARAM
rīkotais pasākums to apzināšanai
– pagājušajā gadā iedzīvotāji varēja pieteikt, viņuprāt, vērtīgākos
Latvijas ainavu dārgumus, no kuriem vairākās atlasēs (iedzīvotāju
balsojums, Ainavu ekspertu padomes lēmums) tika atlasīti 10 ainavu dārgumi katrā reģionā. Šī gada
sākumā ikviens iedzīvotājs tika
aicināts papildināt stāstu par ainavu dārgumiem, iesūtot vēsturiskās
fotogrāﬁjas un stāstus no saviem
arhīviem. Šobrīd ir izveidota visu
50 ainavu dārgumu izstāde, kas
skatāma reģionālo diskusiju vietās, no 26. oktobrī būs aplūkojama
Latvijas Nacionālajā bibliotēkā,
savukārt novembrī, decembrī un
visa nākamā gada garumā to būs
iespējams demonstrēt visā Latvijā.
Prieks, ka viens no dārgumiem
ir Daugavas loku ainava Krāslavas un Daugavpils novadā. No

KAPLAVAS KLUSĀ OZOLMALIŅA

Kaplavas pagasta ciema iedzīvotāji izveidoja iniciatīvo grupu 10 cilvēku
sastāvā, kuru vadīja Jeļena Čerņavska, kas piedalījās projektu konkursā „Iedzīvotāji veido savu vidi” un izstrādāja Latvijas 100-gadei veltītu projektu
,,Kaplavas klusā OZOLMALIŅA”, kur tika iestādīta ozolu birzs. Kopā iestādījām 35 ozolus.

Grupa apvienoja sevī galvenokārt iedzīvotājus, kuri dzīvo ciemā, aktīvi
izrāda iniciatīvu un lielu interesi sabiedriskajā dzīvē, kuri nav vienaldzīgi
pret apkārtējo vidi, gatavi veidot kaut ko jaunu, skaistu savā apkārtnē, lai paveiktais darbs Latvijas 100-gadei paliktu par piemiņu nākamajām paaudzēm.
Kaplavas ciema centrā iestādīta ozolu birzs radīs iespēju pavadīt neaizmirstamu laiku klusā ainaviskā vietā, labiekārtotā teritorijā ar pasakainu ainavu,
baudīt cilvēka un dabas harmoniju, kļūt par daļu no tās un atpūsties no ikdienas trokšņa un steigas.
Mūsu pašu pagasta iedzīvotāji, daudzi garāmbraucēji un tūristi varēs apskatīt laukumu, kas atrodas blakus lielceļam. Labumu gūs visi, kas brauks
garām (varēs piestāt un atpūsties vai nofotografēties klusā stūrītī). Mūsu
paveikto darbu varēs novērtēt nākamās paaudzes, kuras arī uzņemsies tālāku
apsaimniekošanu.
Mūsu ciema centrā jau ir izveidoti divi puķu laukumi, un šis projekts mums
bija nepieciešams, lai apvienotu visus trīs laukumus vienotā atpūtas zonā.
Kaplavas pagasta pārvaldes administrācija gribētu pateikties par sniegto
palīdzību mūsu projekta realizācijā Anatolijam Dilbam (soliņu izgatavošana); SIA ,,ZELVE” J.Bogdanam (ozolu stādu iegāde); SIA ,,TEHNIKA-R”
(atkritumu tvertnes izgatavošana); tehniskā personāla darbiniekiem, visiem
projekta grupas dalībniekiem.
Alla Vilcāne

KRĀSLAVAS 1.PASTA NODAĻA
SĀK DARBU JAUNĀS TELPĀS

Krāslavas 1.pasta nodaļa no 2018. gada 10. oktobra sāk darbu jaunās,
klientiem un darbiniekiem ērtākās telpās tirdzniecības centrā Rīgas ielā
34, nodrošinot visus pasta pakalpojumus un piedāvājot paplašinātu preču sortimentu. Pārceļoties uz jaunām telpām, Krāslavas 1.pasta nodaļas
darbalaiks nemainīsies.

„ainavudargumi.lv”
apraksta:
„Daugavas lokus veido astoņi
4 – 6 km gari, gleznaini Daugavas loki jeb meandri, kas tiek
uzskatīti par senākajiem Daugavas ielejas veidojumiem Latvijā,
kur upe saglabājusi savu dabisko
tecējumu. Daugavas loki ir daļa
no aizsargājamo ainavu apvidus
„Augšdaugava”, kas 2004. gadā
atzīts par „NATURA 2000” teritoriju, bet 2011. gadā iekļauts
UNESCO Pasaules mantojuma
Latvijas nacionālajā sarakstā. Likteņupes krastos ir arī dažādi unikāli apskates objekti divu novadu

teritorijās.”
Reģionālajā diskusijā pašvaldības, kurās atrodas 10 Latgales
ainavas, saņēma pateicības no
Vides aizsardzības un reģionālās
attīstības ministrijas un Latgales
plānošanas reģiona ar vēlējumiem
arī turpmāk rūpēties par nozīmīgām Latvijas ainavām, „lai tās
saglabātu kā nozīmīgu pašvaldību
un Latvijas attīstības resursu arī
nākamajām paaudzēm”.
Ināra Dzalbe,
Krāslavas novada domes
Attīstības nodaļas vadītāja,
Sergeja Sokolova foto

Krāslavas 1.pasta nodaļa no 10. oktobra uzsāks darbu jaunās telpās,
kas atrodas tirdzniecības centrā, tādējādi pasta pakalpojumi Krāslavā
kļūs pieejamāki, jo klienti varēs pasta nodaļas apmeklējumu ērti apvienot ar veikalu vai iestāžu apmeklējumu.
Jaunajās telpās nodrošināta iekļuve jaunajiem vecākiem ar bērnu ratiņiem un cilvēkiem ar kustību traucējumiem, turklāt blakus tirdzniecības
centram izvietota automašīnu stāvvieta.
Krāslavas 1.pasta nodaļa jaunajās telpās klientiem piedāvās paplašinātu preču sortimentu, savukārt nodaļas darbalaiks nemainīsies: katru
darbdienu no plkst.9 līdz 18 un sestdienās no plkst.9 līdz 13.
Latvijas Pasts pēdējos divos gados aktīvi īsteno klientu ērtību un vides uzlabošanas projektus dažādās pasta nodaļās visā Latvijā.
Gundega Vārpa,
Ārējo komunikāciju vadības daļas vadītāja
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ĢIMENEI DRAUDZĪGĀKĀ
PAŠVALDĪBA

Sācies iedzīvotāju balsojums konkursā „Ģimenei
draudzīgākā
pašvaldība
2018”

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas (VARAM) rīkotajā konkursā „Ģimenei draudzīgākā pašvaldība 2018”
līdz šī gada 17. oktobrim vietnē
„www.vietagimenei.lv” ikviens
var nobalsot un izteikt viedokli,
kura ir, viņaprāt, draudzīgākā pašvaldība. Kopējais konkursa balvu fonds pašvaldībām ir 109 000
eiro.
Konkurss „Ģimenei draudzīgākā pašvaldība” norisinās jau
otro gadu ar mērķi izcelt labākos
piemērus un risinājumus, kā pašvaldības rūpējas par ģimenēm. Ir
izveidota funkcionējoša un viegli pārskatāma tīmekļvietne, kurā
ikviens var iepazīties ar pilnu informāciju par pašvaldībās pieejamām daudzveidīgām iespējām,
piedāvājumiem un atbalstu ģime-

nēm ar bērniem. Dati tiek iegūti
no pašvaldību iesūtītās informācijas.
Konkurss norit divās kārtās
– pirmajā pašvaldību iesniegto
informāciju apkopo un izvērtē
VARAM veidotā komisija. Pamatojoties uz pieredzi un apkopotajiem datiem par pašvaldībām,
iedzīvotājiem ir iespēja ne tikai
nobalsot par vairākām ģimenei
draudzīgām pašvaldībām, bet arī
novērtēt un sniegt savus priekšlikumus, autorizējoties ar sociālo
tīklu kontiem „facebook”, „draugiem.lv”, „twitter” vai e-pastu.
Otrajai kārtai novembrī, kurā vērtēšanu veiks komisija klātienes vizītēs, tiks virzītas trīs pašvaldības
ar augstāko punktu skaitu katrā
grupā – republikas pilsētu pašvaldības, reģionālas nozīmes attīstības centru novadu pašvaldības un
pārējās novadu pašvaldības. Rezultāti tiks paziņoti 12. decembrī.
Viena no 119 pašvaldībām, kura

LATVIJAS DIENAS POLIJĀ

9. septembrī Polijas pilsētā
Oroņsko ikgadējā festivāla „Pārsteidzošs rudens sākums” ietvaros
notika Latvijas simtgadei veltīta
diena „Es esmu Latvija”. Pasākumā kuplā skaitā piedalījās Latgales pārstāvji. Krāslavas novadu
pasākumā pārstāvēja Krāslavas
novada TIC speciāliste Edīte Lukša un Krāslavas keramiķu ģimene
Olga un Valdis Pauliņi.
Latgales amatnieki veidoja tematisko ciemu, kurā apmeklētāji
iepazina audēja, podnieka, rotkaļa, rokdarbnieka, kokapstrādes,
ādas apstrādes kalēja arodus un
kulinārā mantojuma meistaru
prasmes, iepazinās ar Tūrisma
informācijas centru piedāvājumu, iegādājās amatnieku izstrādājumus, degustēja un iegādājās
kulinārā mantojuma produkciju,
klausījās latgaliešu tautasdziesmas Preiļu novada folkloras kopas
„Rūtoj” sniegumā.
Latgales pārstāvju vizīti pēc
Latvijas vēstniecības Polijā ielūguma ar pašvaldību atbalstu organizēja Latgales reģiona Tūrisma
asociācija „Ezerzeme”.
„Latgale ir Polijai vēsturiski tuvs reģions, šeit ir ļoti daudz
seno muižu un katoļu baznīcu,
kuras ir cēluši poļu muižnieki.
Latgalē ir redzamas senas Polijas

pēdas, tādu mūsdienu Polijā vairs
nav. Mēs vēlamies padarīt Latviju un Latgali pievilcīgāku poļu
tūristiem. Ir virkne poļu ceļotāju,
kas ir iepazinuši Ameriku, Āziju,
Eiropu, un vēlas ieraudzīt kaut ko
interesantu un savādāku. Domāju,
ka Latgale to spēs nodrošināt. Šodien pasākumā Latgales meistari
rāda senās amatu prasmes, kādas
Polijā vairs nevar ieraudzīt, piedāvā kulinārā mantojuma produktus un amatnieku izstrādājumus.
Prieks, ka poļiem ir liela interese,
un paldies Latgales pārstāvjiem
par lielisko sniegumu!” sacīja
Latvijas vēstnieks Polijā Edgars
Bondars.
Edgars Bondars atzina, ka pusgada laikā ir bijuši vairāki pasākumi, lai tuvinātu Latgali un Poliju.
Jūnijā Varšavā notika vēstniecības
svētki, kurā piedalījās Latgales
amatnieki, augustā Latgalē viesojās Polijas žurnālistu grupa: „Tas
ir milzīgs progress, un es ļoti ceru,
ka jau nākamgad Latgale sagaidīs
lielāku skaitu tūristu no Polijas.”
Informāciju sagatavoja:
Diāna Selecka,
Rēzeknes novada pašvaldības
sabiedrisko attiecību
speciāliste

LAIKS PĀRMAIŅĀM

Krāslavas novada pensionāru biedrība arī šogad organizē pašvaldības
amatpersonu tikšanās ar pilsētas mikrorajonu iedzīvotājiem.

tiks atzīta par ģimenei draudzīgāko valsts mērogā, saņems naudas
balvu 30 000 eiro apmērā. Savukārt katras pašvaldību grupas uzvarētājs – balvu 15 000 eiro apmērā. Vērtēšanas komisija varēs
noteikt arī papildu nominācijas 34
000 eiro apmērā. Piešķirtās naudas balvas paredzētas izmantošanai atbalsta pasākumu un pakalpojumu nodrošināšanai vai vides
veidošanai ģimenēm ar bērniem.
Aktīvi balsojot un izsakot viedokļus, iedzīvotāji var palīdzēt savai
pašvaldībai tikt arī pie jauna rotaļu laukuma elementa 3000 eiro
vērtībā no konkursa lieldrauga
SIA „Jūrmalas Mežaparki”.
Informāciju sagatavoja:
Ilze Vārpiņa,
VARAM
Reģionālās politikas
departamenta vecākā eksperte

BASKĀJU
SAJŪTU TAKA
„PĪLĀDZĪTĪ”
2018. gada pēdējā vasaras dienā
notika baskāju sajūtu takas atklāšanas pasākums bērnudārzā „Pīlādzītis”, kura tapa, pateicoties biedrības „Pīlādzītis klubs” aktīvistu
un atbalstītāju brīvprātīgajam darbam. Uz svētkiem ieradās visi bērnudārza bērni un daudzi iestādes
darbinieki. Pasākuma ievaddaļā
Baskāju Rūķis svinīgi prezentēja
bērniem sajūtu taku, pārgriežot
sarkano lentīti un paskaidrojot uzvedības noteikumus. Pēc tam visi
iestādes bērni vairākas reizes izstaigāja baskāju taku, kurai ir divi
posmi no dažādiem materiāliem:
smiltis, akmentiņi, oļi, koku miza,
koku mulča, čiekuri, ūdens, kastaņi, korķi, koka baļķīši, sūnas, zāle,
skaidas, dažādi paklājiņi, akmeņu
labirints u.c. Nobeigumā bērni saņēma krāsojamās grāmatiņas par
veselīgo dzīvesveidu Krāslavas
novadā. Visas dienas garumā taku
labprāt izstaigāja vecāki kopā ar
bērniem.
Svinīgajā atklāšanā arī piedalījās aktīvākie un čaklākie projekta
dalībnieki, viņiem tika pasniegtas
pateicības. Liels paldies par aktīvu iesaistīšanos projektā: Zinaīdai

Taču gadu gaitā šis pasākumu formāts sevi ir pilnībā izsmēlis un par
to liecina arī pavisam nelielais tikšanās apmeklētāju skaits attiecībā
pret konkrētajā mikrorajonā mītošo iedzīvotāju skaitu. Līdz ar to rodas
iespaids, ka atnākušie vairāk pārstāv savas personīgās intereses, nevis
mikrorajonā dzīvojošo kopīgās intereses.
Ja šīs tikšanās pilsētas iedzīvotājiem patiesi ir nepieciešamas, tad
acīmredzot pienācis laiks meklēt citu pasākuma formu, kas pulcētu
krietni vairāk iedzīvotāju.
Gan šoreiz, gan arī agrāk tikšanās dalībnieki pašvaldības amatpersonām pamatā uzdeva jautājumus, kas būtībā ir atrisināmi telefonsarunā
vai uzrakstot iesniegumu pašvaldībā.
Publicējam dažādu dienestu tālruņa numurus.
Krāslavas poliklīnika - 65623887
Krāslavas slimnīcas uzņemšanas nodaļa - 65623506
Valsts policija - 110
Krāslavas novada dome - 65624383
Krāslavas novada pašvaldības policija - 65622907
Krāslavas novada Sociālais dienests - 65622528
SIA ,,Krāslavas nami” - 65681570
P/a ,,Labiekārtošana K” - 65620229
Juris Roga, autora un Elvīras Škutānes foto
Bernātei, Genādijam Rihlickim,
Marijai Monskai, Aija Trunovičai-Stivriņai, Jeļenai Vorošilovai,
Kristīnai Andrijevskai, Jānim Uzoliņam, Anitai Smirnovai, Viktorijai Leibusai, Karīnai Rukmanei,
Vijai Barševskai, Ilonai Eisakai,
Maijai Plivčai, Danai Jakovelei,
Vijai Dzalbei, Ilonai Plintai, Olgai
Maļinovskai.
Biedrības „Pīlādzītis klubs”
projekts „Baskāju sajūtu taka „Pīlādzītī”” tika realizēts Krāslavas

novada domes konkursa „Iedzīvotāji veido savu vidi” ietvaros,
projektam tika piešķirts Krāslavas
novada domes ﬁnansējums 600.00
eiro apmērā.

Jeļena Vorošilova,
projekta vadītāja

6
VESELĪGAI
UN AKTĪVAI
ATPŪTAI

Līdz 2018. gada noslēgumam
biedrība „Latvijas Lauku forums”,
sadarbojoties ar ārvalstu augstākās
izglītības iestādēm, realizē projektu „Aktīvās kopienas Baltijā” (Villages on Move Baltic), lai iedrošinātu lauku teritorijās dzīvojošos
iedzīvotājus un apmeklētājus veselīgai un aktīvai atpūtai piecās
Baltijas jūras reģiona valstīs.
Eksperimentālās kultūras metodes iedzīvināšana, radošu ideju
meklējumi lauku teritorijās, pētnieciskās analīzes un praktisko
piemēru un metožu integrēšana
studiju programmās, izzinot un
izdzīvojot praksi un teoriju, šādas
un arī citas aktivitātes biedrība
„Latvijas Lauku forums” īsteno
kopā ar augstākās izglītības iestādēm no Igaunijas, Lietuvas, Dānijas un Somijas divu gadu garumā
projekta „Aktīvās kopienas Baltijā” ietvaros jau kopš 2017. gada
sākuma.
Viens no projekta ietvaros radītajiem rezultātiem ir kopīgi izstrādātā digitālā ideju banka un
pasākumu datubāze, kurā jebkurš
var pievienot idejas vai pasākumus, lai iedvesmotu citus papildināt savu dzīvesveidu ar dažādām,
lielākoties bez lieliem un speciﬁskiem resursiem īstenojamām
aktivitātēm. Karte noderēs, ja organizē ģimenes salidojumu, lai
iekustinātu visus jautrībai, kā arī
tad, ja vēlaties divatā doties aktīvā
atpūtā kādā no Baltijas valstīm.
Ja esi ideju ģenerators, esi piedalījies vai dzirdējis par pasākumu
vai ideju, kas varētu būt interesanta arī citiem – pievienojies visiem
tiem, kuri ar savām idejām jau ir
dalījušies!
Kartupeļu talka, sacensības, pastaiga gar upes krastiem, lielāko
sniegavīru celšanas izaicinājums
ziemā, galda spēļu turnīri vai kas
cits - pievienojiet tās Ideju bankai,
jo radošās idejas var palīdzēt arī
citiem aktīvāk pavadīt brīvo laiku
gan ģimenes un draugu lokā, gan
individuāli vai kopā ar kolēģiem.
Atzīmē savu aktīvo vietu kartē,
daloties ar idejām un pasākumiem
šeit
Latvijas Lauku forums (LLF)
ir nacionāla mēroga nevalstiskā
organizācija, kas dibināta 2004.
gadā. Biedrības misija ir veicināt
Latvijas lauku līdzsvarotu attīstību, lai Latvijas lauki kļūtu par vietu, kur dzīvo apmierināti cilvēki,
kuri savā dzīves vietā spēj realizēt
ekonomiskās un sociālās vajadzības. LLF ir 71 biedru organizācija.
Vairāk par LLF: www.llf.partneribas.lv
Anita Seļicka,
biedrības „Latvijas Lauku
forums” izpilddirektore
Projekts „Aktīvās kopienas Baltijā” („Villages on Move Baltic”)
tiek realizēts kopā ar projekta
partneriem no Somijas, Dānijas,
Lietuvas un Igaunijas. Projekts
tiek īstenots ar „ERASMUS+
Sport” programmas atbalstu un
ﬁnansēts no Eiropas Savienības.

izglītība

NEGAIDĪTS PIEDZĪVOJUMS, SPECEFEKTI,
KOPĀBŪŠANA, FANTASTISKI MŪZIĶI…
„Arēna Rīga”, šī gada 6.
septembris. Krāslavas novada skolēnu delegācija ir
to 6 tūkstošu vidū, kas piedalās Latvijas valsts simtgades lielākās iniciatīvas
„Latvijas Skolas soma” atklāšanas pasākumā. Radošās darbnīcas un koncerts
„100 Latvijas stāsti 100
minūtēs”- dzirdēti, bet klātienē vēl neredzēti mākslinieki. Koncertā kopā savijas Latvijas vēstures ainas,
kultūra un tradīcijas, mūsdienu tehnoloģijas un izaicinājumi, iespējas un pāri
visam - nepieciešamība
attīstīties, pilnveidoties,
pašam veidot un kopt savu patika bitboks un reps. Un es jau pavadīju laiku! Paldies!” Jurģis duma, Daumants Kalniņš, Laima
nākotnes Latviju.
esmu pirmo reizi „Arēna Rīga””. Jākobsons 7.kl.: „Brauciens uz Jansone, Roberts Memmēns, DJ
Lūk, arī novada skolēnu, „Latvijas Skolas somas” aktivitāšu
vēstnešu savā skolā un viņu labāko atbalstītāju, skolotāju, atziņas
un pārdomas.
Krāslavas pamatskolas direktora vietniece Skaidrīte Gasperoviča, apkopojot skolēnu iespaidus
un vēlējumus, uzrakstīja: „Atklāšanas pasākumā skolēni apmeklēja interaktīvās darbnīcas un
koncertā iepazina „Latvijas skolas somas” saturu un pieeju, lai
tālāk nestu šo ziņu saviem vienaudžiem un pārējiem skolēniem
visā Latvijā. Latvijas valsts simtgades programmas iniciatīvas
„Latvijas Skolas soma” mērķis ir
nodrošināt iespēju valsts noteiktā mācību satura ietvaros katram
1.–12. klašu skolēnam klātienē
izzināt un pieredzēt Latvijas dabas un kultūras vērtības, kā arī
iepazīt zinātnes sasniegumus un
uzņēmējdarbības veiksmes stāstus īpašā starpdisciplinārā programmā.
No Krāslavas pamatskolas šajā
pasākumā piedalījās 8 aktīvākie
jaunieši. Everita Skerškāne (9.a
klase) pastāstīja: „Atklāšanas
pasākumā „Arēna Rīga” es jūtos
jautri un interesanti. Pārsteidza
tas, ka pasākums bija tik liels,
grandiozs un tas bija pasākums
mums – jauniešiem. Es redzēju
pie klavierēm Raimondu Paulu.
Novēlu, lai arī mūsu jauniešiem
tādi pasākumi ir biežāk!”
Sintija Patrīcija Gendele (9.a
klase) brīnās: „Es nekad neredzēju tik daudz jauniešu, laikam
tikai Dziesmusvētkos! Un tik
lielus balonus! Es pazinu Valteru Frīdenbergu no LTV spēles
„Gudrs, vēl gudrāks”. Novēlu
biežāk sanākt visiem kopā!”
Diāna Bergmane-Šakele (8.b
klase) stāsta: „Mani izbrīnīja
gaismas specefekti, tautasdziesmas skanējums kopā ar bitboksu.
Lai jaunieši ir aktīvi un visur piedalās!”
Raivis Markevičs (8.a klase):
„Mani izbrīnīja BMX uz 1 riteņa un skrečošana! Bet to deju uz
skatuves es arī māku.”
Jānis Vaišļa (9.b klase): „Man

Edgars Žavnerčiks (9.b klase)
dod labu padomu: „Lai jaunieši
nepamet Latviju!”
Aigars Staņēvičs (8.a klase) rezumē: „Man patika specefekti, kā
arī tautasdziesmas samiksējums
ar roku. Es vēl nekad neesmu redzējis 6 tūkstošus jauniešus kopā
un lai visi jaunieši ir tikpat aktīvi
kā šī koncerta dalībnieki!”
Robežnieku pamatskolas skolniece Vika Kuzņecova atzīst:
„Pirmo reizi tādā pasākumā. Ļoti
patika koncerta programma, atmosfēra.” Guntais Gudovskis:
„Daudz interesanta pasākuma
organizācijā. Skatuves apgaismojums, dažāda aktieru darbība.
Radās jauni draugi.” Direktore
Maija Šemele atzina: „Lielā projekta skaistais sākums. Gribētos,
lai tādas emocijas izjustu visi
manas skolas skolēni. Paldies!”
Iespaidiem neskopojas arī Izvaltas pamatskolas meitenes.
Baiba Batarāga: „Patika daudzas
darbnīcas, kur varēja interesanti
pavadīt laiku. Koncerts bija iespaidīgs, piedalījās slaveni mākslinieki. Mums bija saviļņojoši un
jautri! Vienīgi nepatika, ka uz
darbnīcām bija jāstāv ļoti garās
rindās.”
Līga Sušinska: „Man ļoti patika koncerts, tas bija skaisti, es
nekad neesmu tādā koncertā bijusi. Es redzēju daudzus dziedātājus un aktierus, kurus biju redzējusi tikai TV. Bija forši, ka mums
uzdāvināja somas. Man nepatika,
ka līdz Rīgai ir tik garš ceļš, bet
skumīgi nebija (un tas ir labi).”
Lūk, arī Indras pamatskolas
skolēnu komentāri par redzēto:
Jeļizaveta Abrosimova, 8.kl.:
„Man ļoti patika pasākuma jautrā un brīvā atmosfēra. Apmeklēju vairākas darbnīcas - kopā
ar Jurģi izspēlējām galda spēli,
tā uzzināju par vēsturiskajām un
populārajām vietām Latvijā. Īpaši patika Imidža skolas - studijas
darbnīcā pielaikot dažādas parūkas, kas ļāva sevi redzēt jaunā
veidolā. Interesanta bija muzikantu darbnīca, kuri spēlēja uz
santehnikas caurulēm. Koncerts
un izgaismošana ļoti patika. Labi

Rīgu bija foršs. Koncerts - super!
Ļoti patika iespaidīgi lielā „Arēna Rīga”. Darbnīcās redzētais
patika - īpaši spēle ar čībām uz
santehnikas caurulēm. Oriģināli! Žēl, ka neizdevās apmeklēt
un piedalīties visās darbnīcās, jo
bija ļooooti daudz cilvēku un garas rindas.”
„Paldies par iespēju
piedalīties pasākumā,” tā saka
Krāslavas Varavīksnes vidusskolas meitenes un zēni, turpinot
dalīties iespaidos par „Skolas somas” atklāšanas koncertu. „Diena izdevās skaista! Silts laiks,
jauki ceļabiedri un negaidīts
piedzīvojums - Arēna Rīga, kurā
mēs bijām pirmo reizi. Te bija sapulcējušies apmēram 6000 mūsu
vienaudžu. Koncertu klausījāmies un skatījāmies ar interesi.
Skaista mūzika, neierastas dejas
un fantastiski mūziķi: Raimonds
Pauls, grupa „Auļi’’, „Dagamba’’
un citi. Pirms koncerta mums bija
iespēja darboties dažādās darbnīcās, bet mēs labprātāk vērojām,
jo gribētāju bija daudz.”
Grāfu Plāteru v.n. Poļu pamatskolas meitenes pastāstīja, ka
emocijas no pasākuma ir ļoti pozitīvas! It īpaši patika koncerts.
Bija aizraujošs un interesants.
Patika arī rotaļlietu izstāde. Ar
interesi viņas apskatījās multﬁlmas, uzzināja, kā tās veido. Kopumā pasākums pagāja lietderīgi
un veiksmīgi.
Savi iespaidi ir arī Krāslavas
Valsts ģimnāzijas meitenēm.
Lāsma Kumpiņa, 9. kl. skolniece,
ir īsa un kodolīga: „6. septembrī Rīgā notika „Latvijas Skolas soma” atvēršanas koncerts,
kurā no mūsu skolas piedalījās 5
pārstāvji no 9.a un 8.a kl., kopā
mēs bijām 6000 skolēnu no visas
Latvijas. Mums bija ļoti jautri un
interesanti. Uz skatuves pirms
koncerta mūs uzrunāja izglītības
ministrs K. Šadurskis, kultūras
ministre D. Melbārde, Latvijas
Republikas Ministru prezidents
M. Kučinskis. Koncertu sniedza
Justs Sirmais, Edavārdi, DD orķestris, Marlēna Keine, Daniils
Bulajevs, The Ludvig, Rūta Dū-

Monsta, DJ RudeLies un Raimonds Pauls.”
Laura Mežiņa, 8. kl. skolniece, stāsta: „Aiz loga ir septembris, vasaras siltie stari, vēja
maigais pieskāriens mūs pavadīja skaistajā, interesantajā, aizraujošajā un izzinošajā ceļojumā
un Rīgu, lai apmeklēte Latvijas
simtgades iniciatīvas „Latvijas
Skolas soma” atklāšanas pasākumu. Protams, kopā ar mums
bija mūsu skolotāja Iveta Balule,
kura mums visu rādīja, stāstīja.
Mēs „Arēna Rīga” plašajās telpās
jutāmies kā skudras pūznī, visur
valdīja čalas, trokšņi, skaņas, visi
kaut kur skrēja, jo gribēja visu
redzēt un izzināt. Šajā pasākumā
mums bija iespēja izbaudīt dažādas interesantas un aizraujošas
darbnīcas-varēja miksēt dažādas skaņas, iespēja klausīties un
pat uzspēlēt ar gumijas čībām
uz vienreizēja instrumenta, kurš
bija pagatavots no dažāda veida santehnikas caurulēm, varēja
iejusties ilūziju pasaulē, vērojot
iluzionista brīnumainās darbības.
Man personīgi ļoti patika klausīties dzīvo mūziku koncertā, pirmo reizi sēdēju lielajā zālē, uz
skatuves uzstājās dažādi mūziķi,
kuri pārstāvēja dažādus mūzikas
žanrus. Es ieklausījos šajā mūzikā, centos uztvert šīs mūzikas
noskaņu, ļāvos fantāzijai, teikšu
godīgi - tas bija fantastiski!”
Pirmais garstāsts ir beidzies,
bet „Skolas soma” ir tikai atvērta,
tas nozīmē, ka stāstu būs daudz
un interesantu… Lai piepildās
pašu skolēnu vēlējumi, un Latvijas iepazīšana un izzināšana iniciatīvas „Latvijas Skolas soma”
ietvaros ir radoša un aizraujoša,
izzinoša un vērtīga. Lai nav garlaicīgi!
Stāstus apkopoja iniciatīvas
„Latvijas skolas soma”
koordinatore Krāslavas novadā
Sanita Kumpiņa

7
kultūra

BALTKRIEVI DĀVINĀS LATVIJAI 7 METRUS GARU TAUTISKO DVIELI
Atklājot tradicionālās Baltkrievu
kultūras dienas Krāslavā, Latvijas
Baltkrievu savienība prezentēja
mūsu valsts jubilejai veltītu tautisko dvieli, ko 2 gadu garumā izšuva
rokdarbnieces, kas darbojas 15 biedrībās visos republikas reģionos, lai
100 gadu jubilejā uzdāvinātu to savai valstij – Latvijai.
Krāslava kļuvusi par pirmo pilsētu, kurā Baltkrievu kultūras dienu ietvaros uzstājās Latgales tautas
mūzikas kolektīvi. Svētdienas koncerts, ko apmeklēja krietns pulks
skatītāju, notika Krāslavas Kultūras
namā, programmā izskanēja ne tikai
baltkrievu, bet arī latviešu, latgalie-

šu, poļu dziesmas un častuškas. Par
svētku rotu kļuva Jēkabpils ansambļa „Zaviruha” (vad.Olga Pranoviča)
un Krāslavas kolektīva „Noktirne”
(vad. Rita Andrejeva) priekšnesums.
Bet par svētku svinīgāko momentu
izvērsās jubilejas dāvanas – tautiskā
dvieļa - prezentācija. Kad 7 metrus
garš audekls tika atlocīts skatītāju
priekšā, daudzi no klātesošajiem nevarēja noturēt asaras... Jo austs dvielis baltkrieviem ir ne tikai sadzīves
priekšmets, bet simbols, talismans,
vēstījums par dzimtas tradīcijām, kas
pavada cilvēku no piedzimšanas līdz
pat pēdējām dzīves dienām. Ikviens
ornaments tajā ir vērtība. Kā pastās-

tīja biedrības „Spatkanne” vadītāja
Valentīna Doroščonoka, baltkrievu
tautiskā dvieļa ornamenti parasti tika
izšūti ar diegiem, kas ir sarkanā krāsā un dažādos toņos, dažreiz – kombinācijā ar melno krāsu. Šāda krāsu
gamma piemīt arī dvielim, kas ir izšūts par godu valsts jubilejai.
Ideju par šo simbolisko dāvanu
Latvijai pirms 2 gadiem izteica Latvijas Baltkrievu savienības valdes
locekle Jeļena Lazareva. Tautiskā
dvieļa kompozīciju rūpīgi pārdomāja Minskas etnogrāﬁ, bet izšūšanai tas bija sagatavots uzņēmumā
„Teatraļnije masterskije”. Dvielim
tika izmantots Oršas linu kombināta

audums, uz kura tika uzzīmēts ornaments, lai varētu izšūt bez kanvas.
Darbā piedalījās visas biedrības, kas
ir LBS locekļi, tas notika atbilstoši
tai kārtībai, kurā biedrības pievienojās Latvijas Baltkrievu savienībai.
Tādējādi dāvana Latvijas valsts jubilejā – tautiskais dvielis - apceļoja
visu Latviju, sākot no Liepājas un
Ventspils līdz Krāslavai un Dagdai,
un noslēdza savu ceļu Jēkabpilī baltkrievu skaistules Innas Jansones rokās. Pēc tam dvieli kārtīgi izmazgāja, izgludināja, un tas turpināja savu
ceļu pa LBS biedrībām. Pašlaik šis
tautiskais dvielis jau cieši saistīts ar
organizācijas darbības hroniku, jo
Latvijas Baltkrievu savienība atzīmē savu 15 gadu jubileju, un tas ir
veltījums valstij, kurā šī organizācija
darbojas jau vairākus gadus. Latvijas

valsts simtgadē tā ir labāka dāvana
no baltkrieviem, jo tā ir piepildīta ar
dziļu jēgu un patiesām emocijām.
7 metrus garš audums – tautiskais dvielis – ir ļoti līdzīgs karogam,
tāpēc LBS locekļi uzskata, ka tas
varētu kļūt par kāda valsts muzeja
kolekcijas sastāvdaļu. Latvijā trešās
lielākās diasporas pārstāvji vienbalsīgi atbalstīja ideju par to, ka šis
tautas mākslas iemiesojums svinīgā
atmosfērā ir jāpasniedz Latvijas Republikas prezidentam Raimondam
Vējonim. Viņš ir uzaicināts uz Baltkrievu kultūras dienu noslēdzošo pasākumu, kas norisināsies 27. oktobrī
Latvijas Nacionālajā bibliotēkā.
Ludmila Pribiļska,
autores foto

Seniora sleja

SENIORU SKOLĀ SĀKUSIES JAUNĀ SEZONA

Ar septembri Senioru skolā sākās jaunais mācību gads. Pirmajā ievadlekcijā vecākā gadagājuma
cilvēki uzzināja, kas ir Senioru skola Krāslavā, kāpēc mums ir vajadzīgas trešās paaudzes universitātes visā pasaulē.

Šobrīd Senioru skolu apmeklē apmēram 40 dalībnieku. Viņus sagaida interesants gads - skolas dibinātāji un Raimonds
Lazda un Tatjana Azamatova ir sagatavojuši gados veciem
cilvēkiem interesantu lekciju un semināru ciklu. Kā jau tas
bija iepriekš, pensionāriem būs iespēja visiem kopā piedalīties kultūras pasākumos, veikt īsus pārgājienus un ekskursijas,
biedroties un apgūt jaunu informāciju.
Elvīra Škutāne,
autores foto

Par pensiju un atlīdzību
indeksāciju 2018. gada
1. oktobrī

Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra informē, ka 2018. gada 1. oktobrī tiks
indeksētas pensijas un atlīdzības vai to
daļu apmērs, kas nepārsniedz 382 eiro.
Tas nozīmē, ka tiks indeksētas visas
pensijas un atlīdzības, kas nepārsniedz
382 eiro apmēru, un pensijas palielinājums būs atkarīgs no pensijas apmēra.
Savukārt tām pensijām un atlīdzībām, kuras ir lielākas par 382 eiro, indeksēs tikai daļu no piešķirtās summas – 382 eiro.
Politiski represētajām personām, I grupas
invalīdiem un Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku likvidēšanas dalībniekiem
pensijas indeksēs neatkarīgi no to apmēra.
Indeksējamā pensijas apmērā netiek iekļauta piemaksa pie valsts pensijas.
Indeksētas tiks vecuma, invaliditātes, izdienas un apgādnieka zaudējuma pensijas un
atlīdzības, kuras piešķirtas (pārrēķinātas)
līdz 2018. gada 30. septembrim.
2018. gada 1. oktobrī indeksējamām vecuma pensijām piemēro šādus indeksus:
1,0590, ja kopējais apdrošināšanas stāžs ir
līdz 29 gadiem;
1,0655, ja kopējais apdrošināšanas stāžs ir
no 30 līdz 39 gadiem vai ja vecuma pensija
ir piešķirta par darbu kaitīgos, smagos (2.saraksts) vai sevišķi kaitīgos, sevišķi smagos
(1.saraksts) darba apstākļos (arī, ja apdrošināšanas stāžs ir mazāks par 30 gadiem);
1,0720, ja kopējais apdrošināšanas stāžs ir
40 un vairāk gadu.
2018. gada 1. oktobrī indeksējamām invaliditātes, izdienas un apgādnieka zaudējuma
pensijām, kā arī apdrošināšanas atlīdzībām
piemēro indeksu 1,0590.
Jāņem vērā, ka no indeksētās pensijas var
tikt ieturēts iedzīvotāju ienākuma nodoklis,
kas samazina izmaksājamo summu.

8
TĒVA DIENA
KRĀSLAVĀ
9. septembrī Krāslavā tika svinēta Latvijā gandrīz pirms 10 gadiem iedibinātā
Tēva diena.
Atbalstot tradīciju, Krāslavā notika
jautrs, sportisks un atraktīvs pasākums
visai ģimenei, piedāvājot kopā pavadīt
svētdienu un sumināt katra bērna supervīrieti - tēti!
Pasākums Krāslavas animatoru vadībā noritējis atjaunotajā bērnu rotaļu
laukumā pie Mūzikas skolas Rēzeknes
ielā 4, Krāslavā.
Reizē tika atzīmēts arī ģimenēm veltītā projekta „Ģimenēm draudzīga Krāslava” aktivitāšu noslēgums. Projekts sākās
2018. gadā jūnijā, tā ietvaros sadarbībā
ar SIA „Leven” un SIA „KSIL” sakārtota
bērnu rotaļu zona Rēzeknes ielā 4.

Bērnu rotaļu laukums, kas kalpo arī par ģimenes atpūtas vietu daudzdzīvokļu namu rajonā,
ilgāku laiku netika pienācīgi apsaimniekots. Pamatojoties uz sabiedrības aptauju, pašvaldība teritorijas būvdarbos ieguldīja gandrīz 20 000 eiro.
Darbu rezultātā iekārtotas rotaļu zonas bērniem līdz 14 gadu vecumam, atjaunojot esošās un
uzstādot jaunas rotaļu konstrukcijas.
Rotaļu laukumā ieklāts sijātas smilts segums,
atjaunots žogs, uzstādīti vārti. Turpmāku bērnu
laukuma apsaimniekošanu uzņemsies pašvaldības aģentūra „Labiekārtošana K”.
Lai nodrošinātu kārtību laukumā, ir ierīkota
videonovērošana. Krāslavas novada dome aicina
arī iedzīvotājus būt saudzīgiem un vērīgiem, apzinoties, ka jebkuri uzlabošanas/atjaunošanas darbi
tiek ﬁnansēti no mūsu kopējā budžeta.
Pateicoties pašvaldības sadarbībai ar biedrību
„Krāslavas māmiņu klubs”, šovasar aizritēja brīnišķīgs, kupli apmeklēts pasākums visai ģimenei
„Mazo grāfu un grāﬁeņu svētki”, biedrība ieguldīja brīvprātīgo darbu, rīkojot Mazo novadnieku
rotāto ratu gājienu.
Savukārt Ģimenes atbalsta centra „Atvērtība”
iniciatīva īstenojās 8. septembrī, kad Krāslavas
Kultūras namā noritēja pirmie „Klucīšu svētki”,
kuros lieli un mazi varēja pēc sirds patikas iepazīt
„Lego” konstruktoru neierobežotās iespējas.
Pasākumi tika vērsti uz ģimeni kā vienotu, harmonisku veselumu, ļaujot kvalitatīvi pavadīt laiku kopā.
Kopējās projekta izmaksas ir 26526,37 eiro,
valsts budžeta līdzﬁnansējums sastāda 18303,20
eiro, 8223,17 eiro ﬁnansē pašvaldība.
Gunta Ahromkina,
projekta vadītāja

sludinājumi
 Pārdod 1-istabu dzīvokli Krāslavā (4.
stāvs, 103. sērija), daļēji - ar mēbelēm.
T. 27146620.
 Pārdod velosipēdu, lietotas elektroērģeles, mēbeles un sadzīves tehniku no Vācijas. T. 22053960.
 Iepērkam krāsaino metālu lūžņus. Pieņemamas cenas, savlaicīga apmaksa, Indras iela 28a. T. 26063346.
 Pārdodu medu, 3 l – 18 eiro. Piegāde uz
Krāslavu. T. 26363427.
 Pārdod bišu saimes ar bišu stropiem. T.
25600261.
 Dīzeļa dzinēja „common rail” degvielas sistēmas remonts, nolauzto kvēlsveču
izurbšana ar specinstrumentu, sprauslu
sēžas vietu atjaunošana, dzinēju kapitālais remonts, automobiļu ritošās daļas un
bremžu sistēmas remonts, elektrosistēmas
diagnostika un remonts. T.29413904.

PLUDMALES VOLEJBOLS

Karstās vasaras laikā krāslavieši aktīvi
iesaistījās dažādos pludmales volejbola
turnīros
23. jūnijā jau par tradīciju kļuvušais Līgo
„Latgales alus” kauss - pludmales volejbola turnīrs Līksnas muižas parkā pulcēja 17
komandas no Daugavpils novada pagastiem, Krāslavas, Daugavpils, Ogres un Rīgas - gan profesionālus volejbolistus, gan
amatierus. Mūsu vīriešu komanda ieguva
4. vietu.
Starptautiskajā turnīrā vīriešiem un
sievietēm (amatieriem) „RĀZNA 2018”
mūsu pilsētu pārstāvēja vairākas komandas, kungu komanda ierindojās 4. vietā (D.
Duškins, I. Fjodorovs, M. Ražinskis, M.
Galejs, S. Ložkins). Jaunietes turnīrā iegu-

sports

tim. Kopā pieteicās 10 komandas, Krāslavu pārstāvēja divas komandas, kuras spēja
izcīnīt 5. un 6. vietu.
Trīs posmu turnīrs Rēzeknes novadā ierindoja mūsu sieviešu komandu 6. vietā,
bet Ludzas pilsētas turnīrā - 4. vietā (K.
Križanovska, A. Andrukoviča, S. Ekmane).
Pateicamies Krāslavas novada sporta
organizatoram R. Timmam par uzdāvinātām divām pludmales volejbola bumbām
un dāvanu kartēm turnīra „Ghetto Games”
uzvarētājiem. Pateicāmies Krāslavas novada domei par pludmales volejbola tērpu
iegādi vīriešu komandām un par iespēju
piedalīties sacensībās.
Dmitrijs Duškins, VK „Krāslava”

NOSLĒDZIES VELOKAUSS ,,KRĀSLAVA 2018”!

1. septembrī Baltiņos, Krāslavas novadā,
jau kārtējo gadu pulcējās velosporta entuziasti.
Velokausa trases viens aplis, kurš bija 4
km garš, ietvēra vairākus kāpumus un nobraucienus, kā arī dažāda platuma ceļus,
tādējādi mudinot sacensību dalībniekus būt
modriem visas trases garumā. Sacensību dalībnieki sacentās 4 km, 8 km, 12 km, 16 km

VIEGLATLĒTU PANĀKUMI

Šovasar Latvijas čempionātu piedalīšanās
normatīvus U-14 līdz U-20 vecuma grupās
izpildīja 11 Krāslavas Sporta skolas vieglatlēti, atvedot uz mājām trīs medaļas.
1. vieta (U-18 vecuma grupa) trīssoļlēkšanā Artūram Šarkovičam – 13,91 m;
2. vieta (U-18 vecuma grupa) tāllēkšanā
Artūram Šarkovičam – 6,71 m;
2. vieta (U-16 vecuma grupa) trīssoļlēkša-

un 20 km garās distancēs, atbilstoši savai
vecuma grupai.
Šogad velosporta entuziastiem bija iespēja piedalīties tautas klases braucienā,
kura ideja bija piesaistīt cilvēkus, kas vēlas
piedalīties braucienā savam priekam, veicot 12km garu distanci.
Tradicionāli arī šogad bija pulks dalībnieku skaits no citām pilsētām un novadiem,

bet patiess prieks, ka starp krāslaviešiem
rodas arvien jauni velosporta piekritēji.
Salīdzinot ar pagājušā gada rezultātiem,
vairākiem dalībniekiem tie ir uzlabojušies,
kas liecina par velosporta entuziastu regulāriem treniņiem. Īpašs paldies Krāslavas
novada domei par ﬁnansiālu atbalstu!
Diāna Vanaga,
biedrība ,,SPORTISTS’’

nā Danielai Timmai – 10,65 m.
Abi sportisti Latvijas izlases sastāvā piedalījās Baltijas valstu čempionātos savās
vecuma grupās.
Artūrs Šarkovičs izpildīja normatīvus divās disciplīnās un piedalījās Eiropas U-18
čempionātā Ungārijā. Kvaliﬁkācijas sacensībās tāllēkšanā ar rezultātu 6.93 m Artūrs
tika ﬁnālsacensībās, kur, aizlecot 6,79 m,
izcīnīja 9. vietu. Pēc divām dienām sportists startēja trīssoļlēkšanas kvaliﬁkācijas

sacensībās un ar lēcienu 13.84 m ierindojās
21. vietā.
Latvijas U-20 čempionātā 5. vietu šķēpa
mešanā (500 gr.) - 35,86 m izcīnīja Katrīne
Tračuma, lodes grūšanā (4 kg) Katrīnei 6.
vieta – 9.45 m. Latvijas U-14 čempionātā
augstlēkšanā 9. vieta Līvai Mārai Mukānei–
1.38 m., un Ditai Plotiņai lodes grūšanā (2
kg) 11. vieta–– 9.93 m.
Inese Umbraško,
Krāslavas Sporta skolas

informācija
30. septembrī plkst. 15.00 Krāslavas
Kultūras namā notiks Veco ļaužu dienai
veltīts pasākums senioriem. Pasākuma
laikā tiks godināti jaunie pensionāri
(lūdzam pieteikties līdz 25. septembrim
pa tālr. 65622528).

Biedrība „Stariņš”
sveic dzimšanas dienā
Tamāru Skerškāni

Lai vēl ilgi mirdz Tev ceļa zvaigzne,
Darbi veicas, gaišas dienas rit!
Lai gadi rit, tā tam ir jābūt,
Un lai par tiem nekad nav žēl!
Tik jautru prātu, sauli sirdī
Un daudzus skaistus gadus vēl!

 Jebkuru turbīnu (turbokompresoru)
remonts (kravas automobiļi, vieglie auto,
traktori). T. 29413904.
 Jebkuras sarežģītības automobiļu ritošās daļas remonts.T.29413904.
 Meklē darbu (kapu kopšana) Krāslavā.
Ir pieredze. T. 26290911.
 Pērk senlaiku ratu riteņus, augstums
85cm – 1,30 m. T. 22433510.
 Veicam kravu pārvadājumus, kravas
automašīna ar masu līdz 2 tonnām, ar ērtu
iekraušanu un ar paceļamo virsbūvi. T.
22358469.
 Pārdod māju vai pusi mājas Krāslavā.
T. 25249143, 25573320.
 Pārdod kartupeļus „Vineta”: lielie –
0,20 eiro, mazie – 0,04 eiro. T. 26392198,
29492422.
 Izīrē garāžu. Pārdod lietotus: vilnas
paklāju, ražots Baltkrievijā (2x4), tepiķi,
grīdas celiņu, paklāju (2x3). T. 26046404.
 Sieviete meklē darbu Krāslavā (slimu
un vecu cilvēku aprūpe), ir darba pieredze.

Izdevējs - Krāslavas novada dome
Redakcijas apliecība Nr.1185
Tirāža - 6000
Iespiests SIA „Latgales druka”

va 5. vietu (S. Ekmane, O. Duškina).
Līvānu novada un Turku pagasta sporta svētkos, kā arī Daugavpilī („Stropu
ezeru kauss”) mūsu vīriešu komanda VK
„Krāslava” izcīnīja 1. vietu.
28. jūlijā Dagdas ezera pludmalē notika
sacensības „ANNAS DAGDĀ 2018”. Vīriešu konkurencē pieteicās 15 komandas,
un par sacensību uzvarētāju kļuva komanda VK „KRĀSLAVA” (D. Žolnerovičs, V.
Tarakanovs), kas ﬁnālā pārspēja komandu
VK „DAGDA”. Sieviešu konkurencē pieteicās 10 komandas, un mūsu volejbolistes
ieguva 4. vietu. Savukārt 1. septembrī Dagdas ezera pludmalē notika MIX pludmales
volejbola sacensības. Komandas sastāvā
bija jābūt vienai sievietei un vienam vīrie-

T. 27837608.
 Pārdod lietotus: elektrisko darbgaldu,
ripzāģi, ermoņikas „Baltkrievija”, šujmašīnu „Čaika 142М”. Cena pēc vienošanās.
Zvaniet jebkurā laikā. T. 28467808.
 Pārdod garāžu pretī poliklīnikai (№15).
Cena pēc vienošanās. T. 26719354.
 Pārdod lietotus: preses sulu spiedi
(āboliem), televizoru „LG”, zirgu arklu,
ecēšas. T. 22352311.
 Pārdod riteņu diskus a/m „Opel”, R-14,
4 gab., 20 eiro (komplekts); mazlietotu
celtniecības sildītāju „Master B3-IT”, 50
eiro. T.27163450.
 Elektriķa pakalpojumi. T.20200442.
 Datortehnikas remonts. T. 20200442.
 Pārdod 1,5 –istabu dzīvokli Raiņa ielā
9-4, Krāslavā. T. 20006647.
 Pārdod kartupeļus. T. 29907344.
 Pārdod portatīvo datoru „Acer Aspire”,
5738/5338, 4RAM, Windows 8.1, labā
stāvoklī, 80 eiro. T. 29512307.
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SIA „LATGRAN” iepērk skaidas, šķeldu, apaļkoku
Jaunjelgavas, Jēkabpils, Krāslavas un Gulbenes ražotnēs. Cena pēc vienošanās. Tālr.20003222.
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