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KRĀSLAVĀ ATKLĀTS
STARPTAUTISKAIS KULINĀRĀ MANTOJUMA CENTRS
9. septembrī Krāslavā tika organizēta starptautiskā konference, kas bija veltīta Latvijas, Lietuvas un Baltkrievijas pārrobežu sadarbības programmas projekta „BELLA CUISINE” noslēgumam. Tajā pašā dienā Krāslavā notika Starptautiskā kulinārā mantojuma
centra atklāšana. Tas izvietots renovētajā Krāslavas pils kompleksa ēkā - bijušajā grāfa
Plātera pārvaldnieka mājā. Turpmāk šeit darbosies arī Krāslavas novada Tūrisma informācijas centrs.
Kā paskaidroja projekta vadītāja Tatjana Kozačuka, centrs kļūs
par vietu, kurā tiks apkopota informācija par Latgales kulinārā
mantojuma iespējām, Aukštaitijas (Lietuva) un Vitebskas reģiona (Baltkrievija) tūrisma piedāvājumu. Centrs plāno koordinēt
dažādus trīs valstu pārrobežu
sadarbības festivālus, mārketinga
pasākumus, izstādes, izglītojošus
seminārus.
Ēkas rekonstrukcijai bija paredzēts ﬁnansējums ne tikai projekta ietvaros, remontā ir ieguldīti arī pašvaldības līdzekļi. Par
to centra atklāšanas ceremonijā
stāstīja Krāslavas novada domes
priekšsēdētājs Gunārs Upenieks.
Pašvaldības vadītājs pateicās visiem, kas piedalījās rekonstrukcijas darbos un uzsvēra: „Galvenais, lai centrs strādātu.”
Projekta „BELLA CUISINE”
noslēguma konferencē piedalījās
arī Baltkrievijas Republikas ģenerālkonsuls Daugavpilī Viktors
Geisiks.
Izvērtējot projekta rezultātus,
ģenerālkonsuls atzina: „Projekta
„BELLA CUISINE”, realizācija
turpinājās gandrīz pusotru gadu,

tas tika īstenots tikai pateicoties Latgales reģiona pārstāves
Tatjanas Kozačukas pūlēm, entuziasmam un iniciatīvai. Esmu
pārliecināts, ka šis projekts satuvina mūsu valstis, palīdz dažādot pierobežas rajonu cilvēku
ikdienas dzīvi. Manuprāt, labāk
ir sacensties, demonstrējot cits
citam savas kulinārijas spējas,
nekā skatīties viens uz otru caur
robežas sētu. Mūsu tautas kādreiz
dzīvoja kopā, mūs apvieno Daugavas upe, tāpēc man gribētos, lai
arī turpmāk mēs palīdzētu cits citam un izstrādātu jaunus projektus, kas dod iespēju sadarboties,
labāk saprasties, dzīvot saskanīgi
un draudzīgi.”
Konstantīns Čornijs, Vitebskas
izpildkomitejas Ekonomikas komitejas priekšsēdētāja vietnieks,
pateicās krāslaviešiem par viesmīlību un uzsvēra, ka Vitebskas
apgabala agro saimniecību darbiniekiem šis projekts ir ļoti svarīgs, jo dod iespēju apmainīties ar
informāciju: „Projekta programmā tika iekļauti seši Vitebskas
apgabala reģioni. Mēs atradām
šeit draugus, ar kuriem noteikti turpināsim sadarbību arī citos

projektos, šie sakari attīstīsies arī
turpmāk. Mūsu agro saimniecību
pārstāvji uzzināja par to, kā klājas kaimiņiem ne tikai Baltkrievijā, bet arī Latvijā, Lietuvā. Gribētos, lai par Starptautiskā kulinārā
mantojuma centra aktīvākajiem
apmeklētājiem kļūtu latvieši,
lietuvieši un baltkrievi. Tad mēs
zināsim, ka galvenais projekta
mērķis ir sasniegts.”
Šis projekts bija ne tikai veiksmīgs, bet arī iedvesmojošs, jo
kāds dziesmu izpildītājs no Balt-

krievijas sacerēja himnu, kas autora izpildījumā skanēja noslēgu-

ma konferencē.
Elvīra Škutāne, autores foto
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projekti
AICINĀM VIRTUĀLĀ CEĻOJUMĀ
PA LATVIJAS-BALTKRIEVIJAS
PIEROBEŽAS
DABAS UN KULTŪRAS
OBJEKTIEM
Daudzveidīgu dabas un kultūras objektu apskati aizsargājamo ainavu apvidū „Augšdaugava” un nacionālajā parkā „Braslavas ezeri” tagad iespējams veikt ne tikai
dodoties ekskursijā, bet arī neizejot no mājām vai biroja.
Projekta „Pārrobežu daba”* ietvaros tapusi virtuālā tūre,
kas kopumā sniedz ieskatu 50 dabas un kultūrvēstures objektos, tūrisma mītnēs un dabas takās Latvijas-Baltkrievijas pierobežā.

360° panorāmas fotogrāﬁjas atspoguļo krāšņas ainavas, dabas takas,
muzejus, atpūtas vietas un vēstures liecības – baznīcas, pilis un ciemus
– Latvijā un Baltkrievijā.
Dabas un kultūrvēsturiskie objekti, kas atrodas aizsargājamās dabas
teritorijās gan Latvijā, gan Baltkrievijā ne vienmēr ir ceļotājiem viegli
sasniedzami, jo mēdz atrasties nomaļās, grūti pieejamās/piebraucamās
vietās. Virtuālā tūre radījusi iespēju aplūkot krāšņās dabas un kultūrvēsturiskās bagātības Latvijas-Baltkrievijas pierobežā ikvienam interesentam.
Virtuālais ceļojums „Pārrobežu daba” apskatāms projekta „Pārrobežu
daba” mājas lapā un Dabas aizsardzības pārvaldes mājas lapā.
*Panorāmas fotogrāﬁjas izstrādātas projekta „Pārrobežu aizsargājamās dabas teritorijas „Augšdaugava-Braslavas ezeri” izveide un priekšnoteikumu radīšana tās integrētai pārvaldībai” jeb „Pārrobežu daba”
ietvaros. Šo projektu ﬁnansē Eiropas kaimiņattiecību un partnerības
instrumenta (turpmāk - EKPI) Latvijas, Lietuvas un Baltkrievijas pārrobežu sadarbības programma.
Projektu kopīgi īsteno Latvijas un Baltkrievijas partneri – Dabas aizsardzības pārvalde kā vadošais partneris, Daugavpils novada pašvaldība, Baltkrievijas Zinātņu akadēmijas Bioresursu institūts un Nacionālā
parka „Braslavas ezeri” administrācija. Kā asociētie partneri projekta
īstenošanā iesaistās arī Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija un Baltkrievijas Republikas Vides aizsardzības un dabas resursu
ministrija. Projekta ieviešanas periods ir 18 mēneši.
Projekta kopējās attiecināmās izmaksas ir 251856,38 EUR, no kurām
226670,75 EUR (159306 LVL) ir EKPI līdzﬁnansējums, bet 25185,64
EUR (17700 LVL) ir partneru līdzﬁnansējums.
Par šīs publikācijas saturu pilnībā ir atbildīga Dabas aizsardzības pārvalde un tas nekādā veidā nevar tikt izmantots, lai atspoguļotu Eiropas
Savienības uzskatus.
Dabas aizsardzības pārvaldes
Sabiedrisko attiecību nodaļa

sveicam!

APBALVOTI KONKURSA
„SĒJĒJS – 2014” LAUREĀTI

aktuālā informācija

ADMINISTRATĪVĀ KOMISIJA ZIŅO
2014.gada 2.septembrī notika administratīvās komisijas brīdinājums;
- par ielu piegružošanu ar atkrikārtējā sēde, kurā tika izskatītas 8 administratīvo pārkātumiem V.S., dzim.1993.g., tikai
pumu lietas:
- par namīpašuma neuzturēšanu pienācīgā kārtībā E.M.,
dzim.1987.g., tika uzlikts naudas
sods 300 EUR apmērā;
- par elektroenerģijas patvaļīgu
patērēšanu V.J., dzim.1973.g., tika
uzlikts naudas sods 120 EUR apmērā;
- par bērna aprūpes pienākumu

nepildīšanu J.K, dzim.1979.g.,
tika uzlikts naudas sods 50 EUR
apmērā;
- par suņa turēšanas prasību pārkāpšanu D.L, dzim.1984.g., tika
uzlikts naudas sods 20 EUR apmērā, A.S., dzim.1968.g., tika uzlikts naudas sods 15 EUR apmērā,
bet I.P., dzim.1968.g., tika izteikts

12.SAEIMAS VĒLĒŠANAS
Krāslavas novada vēlēšanu iecirkņi Saeimas vēlēšanu dienā 4.oktobrī būs
atvērti no pulksten 7.00 līdz
20.00.
Vēlēšanu iecirkņu
darba laiks

Pirmdien, 29.septembrī, no
17.00 līdz 20.00.
Otrdien, 30.septembrī, no 8.00.
līdz 11.00.
Trešdien, 1.oktobrī, no 17.00
līdz 20.00.
Ceturtdien, 2.oktobrī, no 9.00
līdz 12.00.
Piektdien, 3.oktobrī, no 10.00
līdz 16.00.
1., 2. un 3.oktobrī 518.vēlēšanu

iecirknī var nodot balsi glabāšanā.
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

izteikts brīdinājums;
- par braukšanu pa sējumiem ar
tehniku AS „ST” lietvedība tika
izbeigta.
Nākamā administratīvās komisijas sēde notiks 2014.gada 7.oktobrī plkst.13:00 Krāslavas novada domes 17.kab. (Rīgas ielā 51,
Krāslavā).

ielā 3, Izvaltā, Izvaltas pag.;
Nr. 533. Pagasta pārvaldē „Daugavas”, Kalnieši, Kalniešu
pag.;
Nr. 534. Pagasta pārvaldē Kaplavas ielā 3, Kaplavā, Kaplavas pag.;
Nr. 536. Pagasta pārvaldē - Skolas ielā 4, Kombuļos, Kombuļu
pag.;
Nr. 539. Piedrujas pagasta bibliotēkā - „Jaunība”, Piedrujā, Piedrujas pag.;
Nr. 540. Tautas namā - Jaunatnes ielā 6, Robežniekos, Robežnieku pag.;
Nr. 541. Tautas namā - Miera
ielā 17, Skaistā, Skaistas pag.;
Nr. 545. Kultūras namā - Dārza
ielā 2, Augstkalnē, Ūdrīšu pag.

NO 15. SEPTEMBRA LATVIJAS RADIO 4
SĀKA APRAIDI PIEDRUJĀ UN TĀS APKĀRTNĒ
No 15.septembra Latvijas
Radio 4 – „Doma laukums”
ir klausāms arī Piedrujā un
tās tuvākā un tālākā apkaimē – darbību uzsāka jauns
raidītājs, kas turpmāk raidīs FM 94.5 MHz frekvencē.

Latvijas Radio 4 apraides paplašināšana Latgales teritorijā notiek Latgales mediju programmas
ietvaros, kura tiek īstenota sadarbībā ar Latvijas Valsts radio un
televīzijas centru un VAS „Elektroniskie sakari”. Valdība piešķīrusi ﬁnansējumu programmas
realizēšanai, lai mazinātu ārvalstu
informācijas avotu ietekmi uz Latgalē dzīvojošajiem iedzīvotājiem.

Latgales mediju programma ietver
sabiedrisko pasūtījumu sabiedriskajiem un komercmedijiem, kā
arī paredz tehniskus risinājumus
apraides uzlabošanai.
Jau šī gada 1.jūnijā notika izmaiņas Latvijas Radio programmu apraidē Latgalē: Latvijas
Radio 1 Rēzeknē un tās apkārtnē
sāka raidīt FM 107.5 MHz frekvencē, jauniešu veidotais Latvijas
Radio 5 – „Pieci.lv” Daugavpilī
un tās apkaimē mainīja raidīšanas
frekvenci uz FM 104.0 MHz. Savukārt Latvijas Radio 4 – „Doma
laukums” no jūnija raida Daugavpilī 88.7 FM, Dagdā 99.1 FM,
Rēzeknē 104.2 FM, no 1.augus-

ta Viļakā 100.0 FM un tagad arī
Piedrujā un tās apkārtnē FM 94.5
MHz.
Latvijas Radio apraide pārējā
valsts teritorijā joprojām paliek
nemainīga – Latvijas Radio veidotās programmas klausītājiem
arī turpmāk būs pieejamas jau ierastajos FM viļņos.
Aicinām sekot līdzi aktuālajai
informācijai Latvijas Radio interneta vietnē latvijasradio.lv. Latvijas Radio jaunumiem iespējams
sekot līdzi arī sociālo tīklu kontos
twitter.com/LatvijasRadio, facebook.com/LatvijasRadio un draugiem.lv/latvijasradio.

Pēc Latvijas ierosinājuma pārskatīti
Eiropas Komisijas ierobežojumi
ĀCM skartajās un riska teritorijās
Pēc Latvijas ierosmes pārskatīts Eiropas
Komisijas lēmums, kas pašlaik nosaka Āfrikas cūku mēra (ĀCM) ierobežojumus un
17. septembrī Vidzemes koncertzālē „Cēsis” zemkopības mi- tirdzniecības nosacījumus ĀCM skartajās
nistrs Jānis Dūklavs sveica konkursa „Sējējs – 2014” laureātus un riska teritorijās. To ES dalībvalstis nolēun vecināšanas balvu saņēmējus – lauksaimniekus, lauku uz- mušas Pastāvīgās komitejas sēdē Briselē.
ņēmējus, mazpulkus un zinātniekus lauksaimniecībā.
Jaunajā lēmumā noteiktās atkāpes atvieglos dzīvu
Šogad laureātu nosaukumus, diplomus un balvas piešķīra sešās konkursa nomināciju grupās. Veicināšanas balvu konkursa grupā „Gada
lauku saimniecība” tika piešķirta Krāslavas novada z/s „Līva”, kur
saimnieko Rudīte Lipšāne.
Konkursa „Sējējs” apbalvojumu pasniegšana kļuvusi par vienu no
nozīmīgākajiem lauksaimnieku pasākumiem, bet laureāta nosaukums
„Sējējs” – par priekšzīmīga darba apliecinājuma zīmi.

cūku un cūkgaļas produkcijas pārvietošanu no ĀCM
skartajām un riska teritorijām. Piemēram, cūku novietnē regulāri veicot laboratoriskos izmeklējumus
uz ĀCM vīrusa klātbūtni, no III zonas (Ziemeļvidzeme un Latgale) mājas cūkas varēs vest nokaušanai pa
visu Latvijas teritoriju, savukārt gaļu drīkstēs izplatīt
tikai Latvijas teritorijā, turklāt tā būs īpaši jāmarķē.

Arī no II zonas (Madonas reģions), nodrošinot
stingru prasību ievērošanu un mājas cūkām veicot
laboratoriskos izmeklējumus, cūkgaļu un cūkgaļas
produktus varēs vest uz ES un trešajām valstīm. Savukārt cūkgaļas un tās produktu realizācijai, ja cūku
izcelsme ir I zonā, uz ES dalībvalstīm ierobežojumu
nav.
Lēmumā ir papildināti arī cūku izcelsmes pārtikā
neizmantojamo blakusproduktu aprites nosacījumi
no zonām.
Informāciju sagatavoja:
Dagnija Muceniece,
ZM Preses un sabiedrisko attiecību
nodaļas vadītāja

Kraslavas V
IEKŠLIETU MINISTRS
TIKĀS AR KRĀSLAVAS
POLICISTIEM
Valsts policijas Latgales reģiona pārvaldes Krāslavas
iecirknī notika darba sanāksme, kurā piedalījās iekšlietu
ministrs Rihards Kozlovskis, Valsts policijas priekšnieks
Ints Ķuzis, VP Latgales reģiona pārvaldes un Krāslavas iecirkņa vadība, policijas darbinieki, kā arī pašvaldību vadītāji - Gunārs Upenieks un Sandra Viškure.

Sanāksmē tika apspriesti aktuāli
jautājumi, kas saistīti ar iekšlietu
institūciju darbu. Latgales reģiona
pārvaldes priekšnieks Juris Pastars
pastāstīja par Valsts policijas reģionālās reformas rezultātiem, kas tika
sasniegti 5 gadu laikā kopš policijas struktūras un štatu saraksta optimizācijas uzsākšanas. Kā uzsvēra
Juris Pastars, par spīti šaubām un
skeptiskiem viedokļiem reformas
sākumposmā, laiks parādīja, ka tika
pieņemts pareizs lēmums.
Par policijas darba rezultātiem
Krāslavas novada un Dagdas novada teritorijā pastāstīja Krāslavas policijas iecirkņa priekšnieks Ivars
Jakušonoks.
Krāslavas novada domes priekšsēdētājs Gunārs Upenieks pievērsa
ministra uzmanību jautājumam par to, ka VUGD LRB Krāslavas daļas
glābējiem nav nodrošināts nepieciešamais tehniskais aprīkojums. Pēc
reformas Krāslavā palikušas ugunsdzēsēju mašīnas, kas ir aprīkotas ar
ugunsdzēsības un glābšanas kāpnēm, ar kurām var pacelties tikai līdz
trešajam stāvam. Līdz ar to četrstāvu, piecstāvu māju iemītnieki traģēdijas gadījumā paliek neaizsargāti.
Pašlaik vēl joprojām nav atrisināta problēma ar „guļošo policistu”
ierīkošanu Rīgas un Augusta tranzītielā. Neskatoties uz to, kas tas ir bīstams ceļa posms, ko apliecina traģiskais negadījums, kad gāja bojā sieviete, Latvijas likumdošanā nav paredzēts uzstādīt tādu ātruma ierobežojumu veidu kā „guļošais policists” uz tranzītceļiem, taču, piemēram,
Lietuvā tas ir atļauts. Par šo problēmsituāciju runāja Gunārs Upenieks.
Ministrs uzrunāja klātesošos, pateicās policistiem par darbu un atzīmēja, ka pēdējā laikā statistikas dati liecina par to, ka Latgales reģiona
policistu darba efektivitātes rādītāji ievērojami uzlabojās.
Lielu pateicību policijas darbiniekiem izteica arī Valsts policijas
priekšnieks Ints Ķuzis: „Jūs esat tie, kas ik dienu godīgi pilda savu darbu, tas ir sarežģīts, smags, bieži vien nepateicīgs. Paldies!”
Sanāksmes gaitā R.Kozlovskis pastāstījis par ministrijas plāniem, kas
saistīti ar iekšlietu sistēmas darbinieku atalgojumu un sociālajām garantijām, par to, kā norisinās Valsts policijas attīstības koncepcijas pieņemšana, kā arī par citām aktualitātēm LR Iekšlietu ministrijas darbā.
Sapulces noslēguma daļā Gunāram Upeniekam tika pasniegts Iekšlietu ministrijas Valsts policijas Goda raksts par veiksmīgu un ilgstošu
sadarbību ar Valsts policiju sabiedriskās kārtības nodrošināšanā un noziedzības apkarošanā.
Vizītes turpinājumā Rihards Kozlovskis un Ints Ķuzis devās uz Preiļiem.

Elvīra Škutāne, autores foto
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projekti

„VISGARŠĪGĀKAIS” PROJEKTS
BELLA CUISINE
SEKMĪGI TIKA NOSLĒGTS!

2014.gada 12.septembrī noslēdzās projekts Nr. LLB-2266 „Kulināro pakalpojumu uzlabošana Latgales un Vitebskas reģionos, pamatojoties uz kulinārā mantojuma
koncepciju” (BELLA CUISINE), kurā piedalījās 11 partneri
no Latgales un Vitebskas apgabala. Šajā projektā vadošais partneris bija Aglonas novada dome.
Projekta realizēšanas gaitā tika
īstenotas daudzas aktivitātes, tajā
skaitā notika 3 vadības komitejas
un 6 projekta darba grupas sēdes.
Realizēta kopējā mārketinga kampaņa, tajā skaitā 6 dienu kulinārā
mantojuma maršruta izstrāde un
izdošana, brošūras “Latgales reģiona un Vitebskas apgabala kulinārais mantojums” sagatavošana
un izdošana, dalība starptautiskajās tūrisma izstādēs Rīgā, Minskā
un Sanktpēterburgā. Latgales un
Vitebskas reģiona ēdināšanas un
tūrisma sektora uzņēmēju kapacitātes palielināšanai tika organizēti
pieredzes apmaiņas braucieni uz
Aukštaitijas reģionu Lietuvā, Latgales reģionu Latgalē, Vitebskas
reģionu Baltkrievijā, Skanes un
Gotlandes reģioniem Zviedrijā.
Projekta ietvaros tika organizēti
3 kulinārā mantojuma festivāli - 2013.gada 20.jūlijā Rēzeknē,
2014.gada 24.-25.maijā Polockā
un 2014.gada 9.augustā Ludzā.
9.septembra rīts bija satraukuma
pilns, jo tuvojās projekta pēdējā
aktivitāte – noslēguma konference
un vislielākais notikums – Starp-

tautiskā kulinārā mantojuma centra atklāšana.
Projekta noslēguma konferencē
tikās teju 100 cilvēki - projekta
vadītāja ar savu darba komandu,
Latgales pašvaldību pārstāvji, Latgales kulinārā mantojuma tīkla dalībnieki, viesi no Baltkrievijas, tie
uzņēmēji, kuri plāno kļūt par kulinārā mantojuma tīkla biedriem.
Īpašo viesu vidū bija Eiropas kulinārā mantojuma tīkla vadītājs Nikolas Feļstroms, kurš savā prezentācijā sniedz ikvienam noderīgu
informāciju, izstāstīja par Kulinārā
mantojuma tīkla darbību Eiropā un
atzinīgi novērtēja mūsu uzņēmēju
paveikto. Arī paši Latgales un Vitebskas apgabala uzņēmēji dalījās
atmiņās par to, kā aizsākās darbs
šajā jomā.
Taču par vienu no galvenajiem
pasākumiem šajā dienā kļuva
starptautiskā kulinārā mantojuma centra atklāšana Krāslavā. Tas
izvietots vienā no vēsturiskajām
Krāslavas pils kompleksa ēkām –
bijušajā grāfa Plātera pārvaldnieka mājā. Vairākus mēnešus ilga
ēkas rekonstrukcija, bet nu beidzot

centrs atvēris durvis saviem apmeklētājiem.
Krāslavieši un pārējie projekta
dalībnieki atceras, kādā stāvoklī šī
ēka bija vēl pagājušā gada rudenī.
Nožēlojama, noplukusi, drūma, pamesta… Bez cerībām te reiz redzēt
rosību… Tomēr sapņi piepildās,
un, atklājot Starptautisko kulinārā
mantojuma centru, Krāslavas novada priekšsēdētājs Gunārs Upenieks atzina, ka Krāslavā daudzas
ēkas ir atjaunotas, taču tik īpaša atklāšana nav bijusi nevienai. Skanot
Eiropas Savienības himnai, nebeidzamiem apsveikuma vārdiem un
šampanietim dzirkstot, tuvojās svinīgais lentītes pārgriešanas mirklis.
Likās, ka sirds sāka straujāk sisties
ne tikai projektā strādājošajiem
cilvēkiem, bet ikvienam klātesošajam. Sapnis kļuva par īstenību.
Tagad Pils ielā 2, grāfu Plāteru
pils kompleksā atrodas Starptautiskais Kulinārā mantojuma centrs
un Tūrisma informācijas centrs. Te
var saņemt informāciju ne tikai par
Krāslavas novada, Latgales un citu
Latvijas reģionu tūrisma iespējām,
bet arī par Aukštaitijas (Lietuva)
un Vitebskas reģiona (Baltkrievija) tūrisma resursiem un Eiropas
kulinārā mantojuma tīkla uzņēmumiem. Šeit arī ir iespēja iegādāties
suvenīrus un vietējo produkciju,
ko piedāvā Latgales kulinārā mantojuma tīkla uzņēmumi.
Projekta noslēguma konference
un starptautiskā kulinārā mantojuma centra rekonstrukcijas darbi notika projekta LLB-2-266 „Kulināro
pakalpojumu uzlabošana Latgales
un Vitebskas reģionos, pamatojoties uz kulinārā mantojuma koncepciju” ietvaros. Projekta kopējais
budžets - 483 195,05 EUR. No šīs
summas 90% – 434 875,54 EUR ir
Eiropas kaimiņattiecību un partnerības instrumenta Latvijas, Lietuvas
un Baltkrievijas pārrobežu sadarbības programmas atbalsts.
Tatjana Kozačuka,
projekta „LLB-2-266”
(BELLA CUISINE) vadītāja

Krāslavas novada Robežnieku pagasta rikšotāju attīstības entuziasti, sadarbībā ar Krāslavas novada domi un Robežnieku pagasta pārvaldi 2014.gada 11.oktobrī plkst.12.00 organizē
rikšotāju sacensības. Lūdzam Jūs aktīvi piedalīties pasākuma sponsorēšanā. Būsim ļoti priecīgi un pateicīgi par ﬁnansiālu, materiālu un jebkādu citu atbalstu.
Ja vēlaties palīdziet materiāli – pieņemam pārskaitījumus uz Krāslavas novada domes reģ.
Nr. 90001267487 Labdarības kontu: LV65UNLA0023000146002 ar norādi - rikšotāju sacensībām.
Savu līdzdalību pasākuma organizēšanā lūdzam apliecināt līdz 2014.gada 6.oktobrim.
Pasākuma kontaktpersonas: Marisela Jeromenoka 29168868; Josifs Mančiskis 28718008.
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ZEMNIEKU SAIMNIECĪBĀ „RAUDOVIŠĶI”
UZCELTA JAUNA FERMA
Kad zemnieku saimniecības „Raudovišķi” īpašnieks
Aleksandrs Ivanovs rekonstruēja un sakārtoja bijušās kolhoza darbnīcas Kalniešu pagastā, daudzi sāka interesēties, kurš objekts būs nākamais. Taču neviens pat nevarēja iedomāties, ka pēc neilga laika stihiskajā izgāztuvē, kas
bija izveidojusies vecās, sagruvušās kolhoza fermas vietā,
parādīsies jauna celtne – telpas, kas ir paredzētas gaļas
liellopu audzēšanai.
Būvdarbi, kas tika iesākti pagājušā gada rudenī, ir veiksmīgi
pabeigti, un septembra sākumā
ēka pieņemta ekspluatācijā. Telpās, kuru platība ir 1,5 tūkstoši
kvadrātmetru, gaļas liellopi tiks
turēti ziemas periodā. Vasaras
sezonu ganāmpulks pavadīs ganībās, pašlaik šim mērķim tiek
gatavoti zemes gabali netālu no
Daugavas.
„Kāpēc ferma ir uzbūvēta tieši
šeit?” Aleksandrs paskaidro: „ Pirm-

kārt, atbrīvot šo teritoriju no sagruvušās ēkas būtu problemātiski,
jo tai ir betona pamati. Otrkārt,
nebūtu lietderīgi paredzēt būvobjektam lauksaimniecībā izmantojamo zemi. Tāpēc tika pieņemts
lēmums uzsākt celtniecību vecajā
vietā. Pašlaik vēl jāpabeidz pieguļošās teritorijas labiekārtošanas
darbi. Lielas platības pagaidām
vēl brīvas, tāpēc nebūtu slikti atvērt šeit kādu ražotni.”
Krāslavas novada domes priekš-

sēdētājs Gunārs Upenieks apsveica uzņēmīgu zemnieku un dalījās
iespaidiem: „Esmu redzējis šo
vietu līdz celtniecībai, pašlaik tā
ir pārvērtusies līdz nepazīšanai.
Priecē tas fakts, ka līdz ar fermas
atklāšanu tika radītas jaunas darba
vietas. Laukos pat divas vakances
– tas jau ir ļoti svarīgi. Esmu pārliecināts, ka Aleksandram priekšā
vēl daudz projektu un ideju.”
„Jurģi” ir gaidāmi ne tikai dzīvniekiem, uz jaunajām „mājām”
drīz vien tiks pārvietota arī lauksaimniecības tehnika. Garāžas
būvdarbu veikšanas projekts ir
realizēts zemnieku saimniecībā
„Zivtiņas”, kas pieder Aleksandram Ivanovam jaunākajam. Dokumentācija, kas nepieciešama
būvobjekta pieņemšanai ekspluatācijā, jau ir parakstīta.

Bijušās fermas ēka pirms un pēc rekonstrukcijas
Elvīra Škutāne, autores foto

„MŪSMĀJĀS” REKONSTRUĒTAS IEEJAS KĀPNES
Krāslavas novada
dome ar LEADER programmas atbalstu uzlaboja ārpusģimenes, ilglaicīgās
sociālās aprūpes un krīzes pakalpojumu
kvalitāti BSRC „Mūsmājas” Krāslavā un
Skuķu sociālās aprūpes centrā.

Abās pakalpojumu sniegšanas vietās šogad veikta
vienkāršota rekonstrukcija, nodrošinot ugunsdrošības normas, kā arī pieejamību personām ar pārvietošanās grūtībām. Bērnu sociālās rehabilitācijas centrā
(BSRC) „Mūsmājas” rekonstruētas ieejas kāpnes un
izveidota uzbrauktuve, savukārt Skuķos labiekārtots
un bruģēts pagalms. Infrastruktūra mazina traumatisma risku maziem un lieliem, kā arī dara ērtāku pārvietošanos māmiņām un cilvēkiem ar kustību traucējumiem.
„Projekta īstenošana ievērojami uzlaboja drošību
un mūsmājnieku ikdienu,” atzīst centra direktore Ērika Geka, „beidzot atrisinātas samilzušās problēmas
ugunsdrošības jomā - uzlabota evakuācijas kvalitāte,
ugunsgrēka ierobežošanai un dzēšanai nepieciešamā

infrastruktūra, uzstādītas ugunsdrošās durvis.”
Projektu kopējās izmaksas, ieskaitot PVN, ir
23 736,41 EUR, no tiem ELFLA LEADER programmas atbalsts – 12805,84 EUR.
Gunta Čižika,
Attīstības nodaļas
telpiskās plānošanas un projektu speciāliste,
Ērikas Gekas foto

JAUNA IEZĪME
RĪGAS IELĀ
Šī gada septembrī, tāpat kā iepriekšējos gados, visā
Latvijā un arī citās Eiropas valstīs notika Eiropas kultūras
mantojuma dienas, kuru tēma šogad - „Rīgas ielas kultūrvēsturiskais tēls Latvijā”. Šāda tēma izvēlēta, jo Rīga
2014. gadā ir Eiropas kultūras galvaspilsēta. Pasākumi
norisinājās visā Latvijā, arī Krāslavā, kur galvenais ceļš
ved uz Rīgu.

Mantojuma dienas ar Valsts Kultūrkapitāla fonda atbalstu rīko Valsts
kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcija sadarbībā ar pilsētu pašvaldībām, tāpēc pasākumu Krāslavā atklāja Dzintra Bukeviča, Latgales reģionālās nodaļas valsts inspektore, kas pievērsa uzmanību tam, ka Rīgas
iela Krāslavā ir ļoti svarīga mūsu pilsētai. Tā nodrošina saikni ar valsts
galvaspilsētu un valsts austrumu robežu. Kopš senajiem laikiem šī iela
bijusi Krāslavas centrālā maģistrāle. Rīgas ielā atrodas ne tikai vēsturiskie objekti pilsētas centrā, kas tika uzbūvēti grāfu Plāteru laika un
ir valsts nozīmes kultūras pieminekļi, šeit ir vairākas koka un akmens
ēkas, kurām arī būtu jāpiešķir kultūras pieminekļu statuss. Tradicionāla
apdare, materiāli – tas viss rada neatkārtojamo Krāslavas pilsētas tēlu.
Pilsētas iedzīvotājiem jācenšas saglabāt šo vēsturisko mantojumu.
Uz pasākumu bija aicināti Rīgas ielas iedzīvotāji – autentisko māju
īpašnieki. Krāslavas novada domes Attīstības nodaļas vadītāja Ināra Dzalbe un domes izpilddirektors Jānis Geiba pasniedza pateicības
saimniekiem, kam izdevās saglabāt savu dzīvojamo māju savdabīgumu.
Novada arhitekte Ineta Danovska arī pateicās tiem, kam dažādu apstākļu dēļ izdevās saglabāt ēku vēsturisko veidolu: „Iespējams, ekonomiskā situācija valstī ietekmēja to, ka Krāslavā līdz šim laikam ir
saglabājusies senā apbūve. Ja kādam pensionāram nav līdzekļu mājas
fasādes remontam, un ēka ir palikusi autentiskā stāvoklī, tad cerēsim,
ka mūsdienu saimnieki paralēli jaunākajām celtniecības tendencēm arī
centīsies saglabāt māju savdabīgumu mūsu pilsētas centrālajā ielā.”
Par pasākuma kulmināciju kļuva lielformāta fotogrāﬁju izstādes
„Senā Krāslava” atklāšana, kuras idejas autori ir fotokluba „Zibsnis”
dalībnieki. Projekta „Senā Krāslava visiem” ietvaros tika īstenota ideja
izvietot senās fotogrāﬁjas pie ēkas pilsētas centrā, Gunta Čižika atklāja
projekta veiksmīgas realizācijas noslēpumu: „Jebkura projekta „panākumu kokteilī” es ieliktu trīs svarīgākos komponentus – ideju, ticību
un mīlestību.”
Cerēsim, ka krāslavieši atzinīgi novērtēs šo jauno iezīmi, kas parādījās Rīgas ielā un kas veiksmīgi papildina mūsu pilsētas ārējo veidolu!

Elvīra Škutāne, autores foto
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KALNIEŠU PAMATSKOLĀ JAUNS SPORTA
UN ATPŪTAS LAUKUMS

Grupa „Saulīte”( pirmskolas audzēkņi un vecāki, maznodrošināto ģimeņu bērni un vecāki, skolotāji, pagasta iedzīvotāji) līdzdarbojās projektā. Krāslavas novada dome
finansēja sporta un atpūtas laukuma būvniecības procesu
Kalniešu pamatskolas teritorijā. Projektu atbalstīja Kalniešu pagasta pārvalde.
Galvenais projekta mērķis bija
veicināt pagasta iedzīvotāju radošo aktivitāti sporta un atpūtas
laukuma, apkārtējās vides labiekārtošanā, kā arī patriotisko jūtu
audzināšana, komunikācijas spēju
attīstīšana.
Projekta īstenošanas gaitā tika
iesaistīti Kalniešu iedzīvotāji (jaunieši, skolēni, speciālisti – amatnieki, brīvprātīgie - dažādu profesiju pārstāvji).
Pirmsskolas vecāku grupa
Z.Konstantinoviča vadībā ierīkoja
smilšu kasti, sākumskolas skolēnu un vecāku grupa A.Sinicas un
F.Visocka vadībā ierīkoja līdzsvara šūpoles, aprīkojumu koor-

dinācijas nostiprināšanai. Apzaļumošanu veica 5.-9.klašu audzēkņu
grupa skolotāju vadībā talkas laikā un viņiem pievienojās Kalniešu
pagasta iedzīvotāji.
Finansiālo atbalstu sniedza arī
Kalniešu pagasta pārvalde. Projektu koordinēja Ņ.Kušnire, skolas direktore R.Livča.
Projekta rezultātā tika nodrošinātas pirmsskolas grupas aktīvās
atpūtas iespējas. Tagad skolēni var
aktīvi pavadīt savu brīvo laiku, kā
arī nostiprināt savas komunikācijas spējas, lietderīgi un veselīgi
izmantot brīvo laiku.
Ņ. Kušnire,
projekta koordinatore

VESELĪBAS GARANTIJA MĀKSLA SAPRAST SEVI

„Vēlēšanās labi izskatīties un labi justies cilvēkiem ir
raksturīga jau no senajiem laikiem. Skaista āda, stipri
muskuļi, nevainojams prāts, elastīgi asinsvadi ir cilvēka
veselības pamatā, un tā ir svarīga ikvienam. Tāpēc man
radās ideja atvērt Krāslavā veselīgas pārtikas veikalu,”
pastāstīja Olga Krūmiņa, veikala „Pie Oldzītes” īpašniece.
Tas atrodas pilsētas centrālajā laukumā blakus strūklakai
un nesen vēra vaļā savas durvis. Preces, kas ir izvietotas
veikala plauktos, var kvalificēt kā pārtikas produktus, nevis kā licencētos medicīniskos preparātus.
- Vai obligāti ir jākonsultējas
ar ārstu pirms jūsu piedāvāto
produktu lietošanas?
- Mūsdienās ir ļoti daudz dažādu izziņas avotu, kur var atrast
informāciju par šo produktu - internets, publikācijas presē, pētījumu apraksti, kā arī konsultācijas
ar ārstiem. Galvenais - noskaidrot,
kas tieši ir vajadzīgs mūsu veselības uzlabošanai. Ja cilvēks zina,
kas ir jādara un kādi produkti jālieto, lai uzlabotu savu veselību,
tad pašārstēšanās kvalitātes līmenis noteikti paaugstinās.
- Kuros gadījumos rekomendē izmantot veselības uzturēšanai paredzamie produkti?
- Produkti, kuri tiek piedāvāti
mūsu veikalā, tai skaitā ārstnieciskas sēnes, palīdz saglabāt labu
veselību, kā arī atrisināt problēmas slimības gadījumā. Tomēr nevajadzētu domāt, ka tie ir brīnumlīdzekļi, kuri izārstēs no daudzām
slimībām vai novērsīs veselībai
kaitīgu produktu lietošanas un neveselīga dzīves veida sekas.
Domāju, ka vairāki cilvēki piekrīt tam, ka jāsāk ar pareizu uzturu, jādzer daudz ūdens. No savas
ēdienkartes ir jāizslēdz produkti,
kas ir neveselīgi vai nelabvēlīgi
ietekmē organisma funkcijas. Ir
iespējams izvēlēties sev tādu terapijas veidu, kas palīdzēs tikt galā
ar slimības cēloņiem, nevis vienkārši novērst simptomus.
- Acīmredzot, paralēli ir jānodrošina arī citi veselības vei-

cināšanas pasākumi, jo cilvēka
organismam ir svarīga veselīga
dzīves veida ievērošana.
- Bez šaubām. Cilvēkam pašam
jābūt atbildīgam par savu veselību. Nevajadzētu gaidīt, ka ārsti
vai dziednieki izdarīs to jūsu vietā. Dakteris var izrakstīt zāles, bet
viņš nevar pozitīvi domāt, pareizi
ēst, dzert ūdeni slimnieka vietā.
Veselības garantija – māksla saprast sevi. Ja cilvēks ir saslimis,
jācenšas atrast cēloņus, bet pēc
tam izvēlēties metodes un produktus, kuri dos iespēju organismam
palīdzēt sev pašam. Veselīgs cilvēks ir priecīgs un laimīgs cilvēks.
Un arī otrādi– jo vairāk prieka, jo
vairāk veselības.
Prieku var atrast vienkāršās
lietās: sportošana, laba grāmata,

tikšanās ar radiem un draugiem,
sirsnīga saruna. Galvenais - darīt
to, kas jums patīk. Manuprāt, tādu
„greznību” var atļauties ikviens
cilvēks.
- Ko jūs gribētu novēlēt saviem potenciālajiem klientiem?
- Katram cilvēkam ir iespēja
ieviest savā dzīvē kādas pozitīvas pārmaiņas, īpaši tad, ja tās ir
saistītas ar veselības uzlabošanu.
Es negribētu uzstādīt kaut kādas
diagnozes, bet gribu teikt, ka dzīvot var arī citādāk. Kā saka, mūsu
liktenis ir mūsu pašu rokās. Un,
ja ir vēlēšanās, tad parādīsies arī
iespējas.
Intervēja Elvīra Škutāne,
autores foto

STADIONĀ PILSĒTAS PARKĀ IZVEIDOTA ZVIEDRU SIENA
Saņemot aicinājumu vairāk piedalīties dažādos projektos, ienāca prātā, ka vajadzētu uzlabot sporta laukumus, vietas, kur trenēju savas audzēknes. Un, pirmkārt, iedomājos par stadionu pilsētas parkā, kur nebija
nevienas ierīces, kuru varētu izmantot vingrošanai un iesildīšanās vingrinājumu izpildīšanai. Tā nonācu pie domas ierīkot zviedru sienu, kurai,
pēc manām domām, ir jābūt visos sporta laukumos.
Izveidojām atbalstītāju grupu un noformējām dokumentāciju. Pirmo reizi piedalījāmies šādā projektā, un mums paveicās!
Vieglatlētu grupas projektu „Sporta aprīkojuma izveidošana pie pilsētas stadiona” atbalstīja. Pasūtījām konstrukciju SIA
„GSK”, un mēneša laikā tā bija izgatavota. Jūlijā zviedru sienu atveda uz stadionu. Mūsu grupas vīrieši palīdzēja nogādāt
konstrukciju uz uzstādīšanas vietu. Tad viņi
izmērīja vajadzīgos attālumus un noteica
bedru izmērus, lai uzstādītu zviedru sienu
stabilā stāvoklī. Kamēr vīrieši nodarbojās ar zemes darbiem, meitenes nokrāsoja
konstrukciju (krāsu piešķīra SIA „GSK”).

Bedres ar uzstādīto konstrukciju vajadzēja iebetonēt. Ar Sporta skolas papildus
ﬁnansējumu (betons un tml.) šis uzdevums
arī tika izpildīts. Uzstādīšanas darbus vadīja Sporta skolas saimniecības pārzinis Ivars Liniņš. Pēc betonēšanas, kad zeme jau
bija izlīdzināta, meitenes iesēja jaunu zālīti.
Paldies p/a „Labiekārtošana K” par speciālo aprīkojumu darbu veikšanai!
Mums, vieglatlētu grupai, projekta rezultāts bija ilgi gaidīts, un pirmajos treniņos
septembrī aprīkojums tika izmantots treniņu procesā. Zviedru siena ļoti patika arī jaunāko grupu sportistiem. Cerams, ka aktīvā
dzīvesveida piekritēji labprāt izmantos tre-

nažieri, kas ir domāts roku, preses, muguras
vai kāju muskuļu nostiprināšanai. Septembrī – oktobrī plānots izmantot šo konstruk-

ciju Veselības nedēļas ietvaros.
Inese Umbraško,
projekta koordinatore
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VASARA - TĀ IR MAZĀ DZĪVE!
Vasara beigusies, un palika tikai siltas
atmiņas par brīvlaiku. Mūsu skolas audzēkņiem vasaras brīvlaikā tika piedāvāta
brīnišķīga iespēja apmeklēt dienas nometni. Šogad tajā darbojās aptuveni četrdesmit bērnu, bet pieredzējušie pedagogi un
10. b klases skolnieki, kuri paši vēl nesen
piedalījās šajās aktivitātes, organizēja dažādus pasākumus, lai bērni lietderīgi pavadītu savu brīvo laiku.
Pedagogu un vecāko klašu skolēnu kolektīvs organizēja aktivitātes ar mērķi attīstīt bērnu personību un
palīdzēt atklāt viņu spējas.
Katru dienu ar smaidu sejā bērnus sagaidīja pedagogi
un jaunieši. Sākumskolēni ar interesi klausījās stāstus
par dabas, dzīvnieku un apkārtējas vides aizsardzību.
Bērni piedalījās radošajās darbnīcās, spēlēja svaigā
gaisā kopā ar saviem jaunajiem draugiem –10. b klases
skolniekiem. 15 dienu laikā dalībnieki parādīja savas
radošās spējas, veidoja darbiņus no plastilīna, aplikācijas, zīmējumos atspoguļoja dažādus tematus.
Visi pasākumi sniedza bērniem jaunu pieredzi, attīstīja, palīdzēja kļūt patstāvīgākiem, bet dažādas aktivitātes nodrošināja pilnvērtīgu atpūtu. Trīs nedēļu gaitā
sākumskolēni tika iesaistīti daudzveidīgu notikumu un
pasākumu kaleidoskopā. Katra nākamā diena atšķīrās
no iepriekšējās un bija piepildīta ar jauniem iespaidiem
un saskarsmi.
Sporta nodarbības ir bērnu dzīves neatņemama
sastāvdaļa vasaras brīvlaikā. Fizkultūras skolotāju
V.Bartkevičas un S.Smirnovas vadībā bērniem bija iespēja atpūsties un stiprināt savu veselību. Sacensības
„Jautrie starti” jau kļuvušas par tradīciju vasaras brīvlaikā.
Mūzikas skolotāja N.Tadello centās ieaudzināt mīlestību pret mūziku. Bērni vēl ilgāku laiku atcerēsies
nodarbības „Dejas ritmā” ar A. Lukšu, kas bija veltītas
dažādu deju soļu apguvei, dalībnieki mācījās dejot pāros un individuāli.
Katru otrdienu un ceturtdienu skolas medmāsa
O.Karpova organizēja nodarbības par veselību – „Saules apdegumi”, „Pirmā palīdzība kukaiņu kodumu gadījumos”, „Zaļā aptieka”.
Sākumskolēniem īpaši patika radošā darbnīca, ko
vadīja 10. b klases skolniece Anastasija Ņikitina, -vienkāršs šķīvis bērnu rokās pārvērtās par simpātisku suvenīru. Interesantas nodarbības organizēja Jeļena Makņa,

Milana Labusa, Sandra Titova, Anastasija Saveļjeva un
Kristīne Mihejeva.
Ikvienam bērnam šī dienas nometne palīdzēja atrast
jaunus draugus, dalībnieki atklāja sevī jaunas radošās
spējas, daži pārliecinājās, ka strādāt – tas ir interesanti,
kāds iemācījās nebēdāties zaudējuma dēļ. Iespaidi - neaizmirstami, un atmiņas par tiem saglabāsies uz ilgāku
laiku.
Vecāko klašu skolēni pastāstīja, ka šis projekts palīdzēja viņiem pārbaudīt sevi, uz ko viņi ir spējīgi, vai var
izdarīt tā, lai tevi klausītos, lai ar tevi būtu interesanti.
Dienas nometnes pēdējā diena noslēdzās ar spēļu
programmu un koncertu, kuru sagatavoja paši bērni.
Viesi un vecāki, kas piedalījās svētkos, ar īpašu siltumu
un sajūsmu noskatījās jauno mākslinieku priekšnesumus.
Noslēgumā visi bērni piedalījās radošo darbu konkursā (sacerējumi un zīmējumi par saviem iespaidiem).
Dalībnieki pastāstīja, ka katra diena bija piesātināta ar
pasākumiem un pozitīvu noskaņojumu.
Lielu pateicību par šī projekta atbalstu gribam
izteikt Krāslavas novada domei, koordinatorei
J.Moisejenkovai, Varavīksnes vidusskolas direktorei
L.Senčenkovai, direktores vietniecēm J. Bojarčukai, Ē.
Dobkevičai, sākumskolas skolotāju kolektīvam un 10. b
klases skolēniem (klases audzinātāja J.Bizņa).
Mēs esam pārliecināti, ka mūsu skolas audzēkņi pavadīja laiku interesanti un lietderīgi un visas dienas šajā
laikā viņiem bija jautras, gaišas un neaizmirstamas.
Daina Strupiša,
sākumklašu skolotāja

JAUNIEŠI APGŪST PRASMI
SNIEGT PIRMO PALĪDZĪBU
11. septembrī Krāslavas
Varavīksnes
vidusskolas
skolēni, 10. a klase, piedalījās Krāslavas, Dagdas un
Aglonas novadu Sarkanā
Krusta komitejas un Norvēģijas Sarkanā Krusta izglītojošajā pasākumā, kas
notika Krāslavas Valsts
ģimnāzijā.

Jauniešiem bija daudz pozitīvu
iespaidu, savas pārdomas viņi izteica atsauksmēs.

Jūlija Žuravļova: „Pirmo reizi
savā dzīvē es mācījos sniegt pirmo palīdzību. Viss bija ļoti interesanti. Patīkami, ka Krāslavā ir
draudzīgi jaunieši.”
Dana Lukaševiča: „Mums pastāstīja, kā izvairīties no smēķēšanas, alkohola un narkotiku lietošanas un kā palīdzēt citiem. Man ļoti
patika darbs grupās, un es gribētu,
lai arī mūsu skolā notiktu līdzīgas
Sarkanā Krusta aktivitātes.”
Iveta Bitte: „Es daudz ko uzzināju par pirmo palīdzību.
Mēs spēlējām, bija draudzīga atmosfēra.”
Jolanta Konstantinoviča: „Paldies par šo interesanto dienu! Meitenes
no Norvēģijas runāja ar
mums angļu valodā, un
mēs varējām pārbaudīt
savas zināšanas un prasmes.”
Arīna Tomāne: „Man
patika jautri un aizraujoši
konkursi – lai uzvarētu,
bija nepieciešams ne tikai ﬁzisks spēks, bet arī

atjautība. Meitenes no Norvēģijas
bija ļoti atsaucīgas un draudzīgas.”
Elvīra Jančevska: „Šajā dienā
mēs ieguvām svarīgu pieredzi un
zināšanas par to, kā sniegt pirmo
palīdzību. Domāju, ka šādus pasākumus nepieciešams organizēt
biežāk, jo jaunieši vēlas izteikt
savu viedokli par dažādiem aktuāliem jautājumiem.”
Ričards Pobudins: „Es biju sajūsmā par šo dienu, jo ieguvu vērtīgu informāciju.”
Aigars Ļaksa: „Man patika tas,
ka jauniešiem parādīja, kā pareizi
strādāt komandā, ja kādam ir vajadzīga palīdzība.”
Evelīna Skumbina: „Es gribētu,
lai tādi pasākumi, ko organizēja
Norvēģijas Sarkanā Krusta pārstāvji, notiktu katru gadu.”
Izsakām lielu pateicību Sandrai
Molotokai, Krāslavas, Dagdas un
Aglonas novadu Sarkanā Krusta
komitejas izpilddirektore, kas piedāvāja jauniešiem iespēju piedalīties šajā pasākumā!
Krāslavas Varavīksnes
vidusskolas 10. a klases
skolēnu atsauksmes apkopoja
Galina Mikulāne

SAULCERĪTE PAMODUSIES

Ar krāšņiem tērpiem, atjautīgiem uzdevumiem, jautrām spēlēm un skaistu koncertu šī gada 8.septembrī,
Starptautiskajā rakstpratības dienā, Eiropas kultūras galvaspilsētas programmas ietvaros norisinājās karnevāla
gājiens bērniem „Gribu iet uz bibliotēku!”, ko organizēja Latvijas Nacionālā bibliotēka (LNB) un nodibinājums
„Rīga 2014”. Karnevāla gājienā piedalījās ap 1500 bērnu
no visas Latvijas, tajā skaitā 60 dalībnieki no Dagdas un
Krāslavas novadiem. Visi karnevāla dalībnieki devās no
Rātslaukuma pāri Akmens tiltam uz Gaismas pili.

Šajā pasākumā bērni demonstrēja pašu veidotus krāšņus karnevāla tērpus par mīļākās grāmatas
tēlu, vēroja priekšnesumus, piedalījās Gaismas pils iepazīšanas
spēlē, radošajās darbnīcās un citās
izzinošās aktivitātēs bibliotēkā.
Savukārt karnevāla noslēgumā
ar īpašu koncertu bērnus priecēja
„Dzelzs Vilka Jauno Jāņu Orķestris”.
Ar karnevālu Latvijas Nacionālā bibliotēka izcēla lasošus, rakstošus, zinātkārus un radošus bērnus kā vērtību un darīja zināmu,
ka Gaismas pils ir viņiem atvērta
zināšanu ieguvei un personības
pilnveidošanai.
8.septembrī tika prezentēta arī
grāmata „Atmodināt Saulcerīti”.
Izdevumā apkopoti LNB Bērnu
literatūras centra rīkotā domrakstu
konkursa bērniem 72 oriģinālākie
rakstu darbi (tajā skaitā arī Indras vidusskolas 8. klases skolnieces Glorijas Urbanovičas darbs
„Gaismu var atmodināt tikai ar
gaismu”). Grāmatā jaunradītās
leģendas par Saulcerīti, Antiņu,
Stikla kalnu un citiem Raiņa lugas
„Zelta zirgs” tēliem. Tās tirāža ir
2000 eksemplāru. Izdevums kā
dāvana veltīts karnevāla dalībniekiem. Grāmata ir pieejama arī
Krāslavas novada centrālās bibliotēkas Bērnu literatūras nodaļā.
Krāslavas novada centrālā bibliotēka pateicas visiem, kas atbalstīja, koordinēja un nodrošināja bērnu dalību karnevālā.
Savos iespaidos no dzirdētā,
redzētā un izjustā, braucot mājās,
dalījās skolēni, bibliotekāri, vecāki un skolotāji.
Bibliotekāre Viktorija: „Patika
Skumjā ķēniņa uzruna Rātsnama

balkonā.”
Laura, Skaistas sākumskolas
3.kl. skolniece: „Interesanta bija
radošā darbnīca bibliotēkas 5.stāvā, kur mani uzrunāja Pelīte.”
Lauras māmiņa: „Iespaidoja pasaku un literāro varoņu karnevāla
gājiens pāri Akmens tiltam.”
Olga, Krāslavas psk. 9.kl.skolniece: „Fantastiska bibliotēkas
ēkas arhitektūra, cilvēku laipnība.
Man gribējās dejot un lēkāt no
priecīgu emociju pārpildījuma.”
Alīna, Varavīksnes vidusskolas
9. klases skolniece: „Izjutu svētku
gaisotni .”
Ieva-Ivonna, Krāslavas Valsts
ģimnāzija: „No bibliotēkas logiem
atvērās fascinējošs skats uz Rīgu.”
Laura un Sabīne, Aulejas pamatskolas 9.kl. skolnieces: „Patika
fotografēties un klausīties „Dzelzs
Vilka Jauno Jāņu Orķestri”.”
Bibliotekāre Anna: „Skumjā ķēniņa pieejamība bērniem. Dialogs
un cīņa ar kraukļiem un Melnu
kraukļu pārkrāsošana par Baltiem,
uzjautrināja Mazais velniņš”.
Bibliotekāre Svetlana: „Dzejoļu grāmatas bērniem „Garā pupa”
atvēršanas svētki, kā arī tikšanās
ar bērnu rakstniekiem un dzejniekiem.”
Lai mums visiem izdodas īstenot visus novēlējumus Saulcerītei, ko visgaišākie bērni Latvijā ir
ierakstījuši krājumā „Atmodināt
Saulcerīti”, jo, kamēr būsim gudri
un stipri garā, tikmēr būsim brīvi
un laimīgi un Saulcerīte tad vienmēr būs nomodā.
Viktorija Urbanoviča,
Krāslavas novada centrālās
bibliotēkas
Bērnu literatūras
nodaļas vadītāja

Latvijas Pieaugušo izglītības centrs aicina pieteikties
100 stundu latviešu valodas kursos Krāslavas un Dagdas
novados. Kursus atbalsta Sabiedrības integrācijas fonds.

Kursos var pieteikties personas vecumā no 18 gadiem, izņemot skolēnus, personas, kas atrodas uzskaitē NVA vai pēdējā gada laikā ir apmeklējuši apmaksātus (NVA, LVA, SIF) latviešu valodas kursus.
Pieteikties kursos var līdz 3.oktobrim Krāslavas novada Izglītības
un kultūras nodaļā, Skolas ielā 7, 3.kab., no plkst.8.00 – 17.00, tālr.
65620025, 26531015.
Dagdas novada Izglītības, kultūras un sporta nodaļā, Mičurina ielā 3a,
2.stāvā, no plkst.9.00 – 17.00, tālr. 65653240, 29681560.
Vietu skaits ir ierobežots.

Kraslavas V
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Krāslavas novada pašvaldības saistošie noteikumi Nr.2014/13
„Grozījumi Krāslavas novada pašvaldības saistošajos noteikumos Nr.2014/8

„Par pasažieru pārvadājumu ar vieglajiem taksometriem licencēšanas,
licenču un licenču kartīšu izsniegšanas, pārreģistrācijas vai darbības apturēšanas kārtību
un maksimālajiem vieglo taksometru pārvadājumu tariﬁem Krāslavas novadā””

Izdota saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 5.panta pirmās daļas 11.punktu, 21.panta pirmās daļas 14.punkta f) apakšpunktu,
43.panta ceturto daļu un Autopārvadājumu likuma 35.panta pirmo daļu

Izdarīt Krāslavas novada pašvaldības saistošajos noteikumos
Nr. 2014/8 „Par pasažieru pārvadājumu ar vieglajiem taksometriem licencēšanas, licenču un licenču kartīšu izsniegšanas, pārreģistrācijas vai darbības apturēšanas kārtību un maksimālajiem
vieglo taksometru pārvadājumu tariﬁem Krāslavas novadā”
(turpmāk tekstā – noteikumi) šādus grozījumus:
Izteikt noteikumu 1.nodaļu šādā redakcijā:
„1. Vispārīgie jautājumi
Saistošie noteikumi nosaka kārtību, kādā Krāslavas novada dome izsniedz licences un licences kartītes pasažieru
pārvadāšanai ar vieglajiem taksometriem Krāslavas novada
administratīvajā teritorijā, kā arī kārtību, kādā licences un
licences kartītes tiek pārreģistrētas, anulētas vai to darbība
tiek apturēta uz laiku.
Vieglo pasažieru taksometru pakalpojumu sniedzēja pakalpojumu maksimālie tariﬁ Krāslavas novada administratīvajā teritorijā – iekāpšana – 2,50 EUR (ieskaitot PVN),
maksa par vienu kilometru – 1,50 EUR (ieskaitot PVN), gaidīšanas stunda – 10,00 EUR (ieskaitot PVN).
1.3. Licenci pasažieru pārvadāšanai ar vieglajiem taksometriem Krāslavas novada administratīvajā teritorijā
(1.pielikums) un licences kartīti pasažieru pārvadāšanai ar
vieglajiem taksometriem Krāslavas novada administratīvajā teritorijā (2.pielikums) izsniedz, pārreģistrē, anulē vai tās
darbību aptur uz laiku Krāslavas novada domes pasažieru
pārvadājumu ar vieglajiem taksometriem licencēšanas komisija (turpmāk tekstā – Komisija).
1.4. Licences saņemšanai nepieciešamie dokumenti ir iesniedzami Krāslavas novada domē. Piešķirtās licences un
licences kartītes izsniedz Komisija. Licences un licences
kartītes paraksta Krāslavas novada domes izpilddirektors vai
persona, kura izpilda viņa pienākumus.
1.5. Pārvadātājs ir atbildīgs par Latvijas Republikas spēkā
esošo normatīvo aktu, prasību ievērošanu attiecībā uz komercdarbību, kura norādīta izsniegtajā licencē.
1.6. Komisijas lēmumus licences pieprasītājs var apstrīdēt
Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā.”
Izteikt noteikumu 2.nodaļu šādā redakcijā:
„2. Licences un licences kartītes piešķiršanas un izsniegšanas kārtība
2.1. Lai saņemtu, licenci un licences kartīti pasažieru pārvadāšanai ar vieglajiem taksometriem, licences pieprasītājam Krāslavas novada domē jāiesniedz:
2.1.1. noteikta parauga rakstisks pieteikums (3.-4. pielikums);
2.1.2. komercsabiedrības, individuālā komersanta vai individuālā darba veicēja apliecības (patenta) kopija (uzrādot
oriģinālu);
2.1.3. transportlīdzekļa reģistrācijas apliecības kopija (uzrādot oriģinālu);
2.1.4. transportlīdzekļa nomas līgums, ja transportlīdzeklis nepieder pieteikuma iesniedzējam;
2.1.5. transportlīdzekļa īpašnieka civiltiesiskās atbildības
obligātās apdrošināšanas polises kopija (uzrādot oriģinālu),
2.1.6. transportlīdzekļa valsts tehniskās apskates protokola kopija (uzrādot oriģinālu); jaunam transportlīdzeklim, ja
kopš tā reģistrācijas datuma Ceļu satiksmes drošības direkcijā nav pagājis vairāk kā viens gads, transportlīdzekļa valsts
tehniskās apskates protokols nav vajadzīgs;
2.2. Ja licences pieprasītājs nav iesniedzis visus 2.1.punktā
minētos dokumentus, Komisija pieteikumu var neizskatīt.
2.3. Komisija izskata pieteikumu un pieņem lēmumu par
licences un licences kartītes izsniegšanu vai sniedz motivētu
atteikumu 14 dienu laikā no pieteikuma saņemšanas dienas.
2.4. Licence pārvadātājam tiek izsniegta uz vienu gadu,
skaitot no licences izsniegšanas dienas.
2.5. Licences kartīte uz pārvadātāja īpašumā esošu transportlīdzekli tiek piešķirta ne ilgāk kā uz transportlīdzekļa
valsts tehniskās apskates laiku.
2.6. Licenci pārvadātājam izsniedz, kā arī licenci pārreģistrē 5 darba dienu laikā no lēmuma pieņemšanas dienas, par
to iepriekš iekasējot maksu 50,00 EUR (bez PVN) apmērā
par licences izsniegšanu, 20,00 EUR (bez PVN) apmērā par
licences pārreģistrēšanu, par katras licences kartiņas izsniegšanu, kuras darbības termiņš ir ilgāks par trim mēnešiem,
noteikta maksa 10,00 EUR (bez PVN), par licences kartiņu
izsniegšanu, kuru darbības termiņš ir trīs mēneši vai mazāks,
noteikta maksa 5,00 EUR (bez PVN), iepriekšminētās summas iemaksājamas Krāslavas novada domes budžetā.
2.7. Pēc labvēlīga lēmuma pieņemšanas Komisija pārvadātājam izsniedz Komisijas sēdes protokolu, uz kura pamata

pārvadātājs veic attiecīgā transportlīdzekļa aprīkošanu atbilstoši Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajām
prasībām vieglajiem taksometriem.
2.8. Licences kartītes tiek izsniegtas 5 darba dienu laikā
pēc tam, kad licences kartītes pieprasītājs ir pilnībā aprīkojis
transportlīdzekli atbilstoši Latvijas Republikas normatīvajos
aktos noteiktajām prasībām vieglajiem taksometriem un iesniedzis Komisijai to apliecinošus dokumentus:
2.8.1. transportlīdzekļa reģistrācijas apliecības kopiju ar
taksometra reģistrācijas numuru,
2.8.2. transportlīdzeklim uzstādītā elektroniskā skaitītāja
tehniskās pases kopija;
2.8.3. transportlīdzekļa valsts tehniskās apskates protokola
kopija ar atzīmi par tā tehniskā stāvokļa un aprīkojuma atbilstību pasažieru komercpārvadājumu veikšanai.”
Izteikt noteikumu 3.nodaļu šādā redakcijā:
„3. Licences un licences kartītes pārreģistrācijas kārtība
3.1. Pēc pārvadātāja pieprasījuma Komisija ir tiesīga pārreģistrēt izsniegto licenci, pagarinot tās derīguma termiņu uz
laiku līdz vienam gadam, kā arī pārreģistrēt iesniegto licences kartīti, pagarinot tās derīguma termiņu līdz 6 mēnešiem.
3.2. Lai licenci un licences kartīti pārreģistrētu, pārvadātājs, ne vēlāk kā 5 darba dienas pirms esošās licences vai licences kartītes derīguma termiņa beigām, iesniedz Krāslavas
novada domē pieteikumu (3.-4 .pielikums).
3.3. Pieteikums tiek izskatīts 5 darba dienu laikā no tā iesniegšanas dienas.
3.4. Ja tiek veikta pasažieru pārvadāšanai izmantojamā
transportlīdzekļa maiņa, pārvadātājs iesniedz pašvaldībā
pieteikumu (3.-4. pielikums).”
Izteikt noteikumu 4.nodaļu šādā redakcijā:
„4. Licences un licences kartītes darbības apturēšana uz
laiku un anulēšana
4.1. Jautājumu par licences un licences kartītes anulēšanu, kā arī tās darbības apturēšanu uz laiku, izskata Komisija.
Maksa par licenci šajos gadījumos netiek atmaksāta.
4.2. Licences un licences kartītes darbību var apturēt:
4.2.1. uz laiku līdz 3 mēnešiem, ja tiek pārkāptas šo noteikumu vai citu ar pasažieru komercpārvadājumu darbību
saistīto Latvijas Republikas normatīvo aktu prasības;
4.2.2. uz laiku līdz transportlīdzekļa valsts tehniskās apskates protokola iesniegšanai, ja pasažieru komercpārvadāšanai izmantotajam transporta līdzeklim ir beidzies tehniskās apskates termiņš.
4.3. Licenci un licences kartīti var anulēt, ja:
4.3.1. pārvadātājs izbeidz komercpārvadājumu veikšanu
vai piesaka kartītes anulēšanu pieteikumā sakarā ar automašīnas maiņu un transportlīdzeklis, kuru izmanto pasažieru
komercpārvadāšanai, tiek noņemts no uzskaites vai speciālās valsts reģistrācijas numura zīmes nodotas CSDD;
4.3.2. licence un licences kartīte tiek nodota lietošanā,
pārdota, dāvināta vai citādā veidā atsavināta par labu citai
ﬁziskai vai juridiskai personai;
4.3.3. Ja tiek konstatēts, ka iesniegtās ziņas neatbilst īstenībai vai licences saņēmējs ir pārkāpis normatīvos aktus, kas
attiecās uz licencē norādīto uzņēmējdarbību.
4.4. Ja licences un licences kartīte tiek apturēta uz laiku vai
anulēta, tā jānodod Krāslavas novada domē lēmumā noteiktajā termiņā. Ja licences, licences kartītes darbība tiek apturēta uz laiku, termiņš tiek skaitīts no lēmuma paziņošanas
dienas.”
Izteikt noteikumu 5.nodaļu šādā redakcijā:
„5. Licences un licences kartītes glabāšana un nodošana
5.1. Par licences un licences kartītes izmantošanu un uzglabāšanu atbildīgs ir pārvadātājs, kuram izsniegta licence
un licences kartīte. Licenci un licences kartīti nedrīkst nodot
lietošanā, pārdot, dāvināt, iznomāt vai kā citādā veidā atsavināt par labu cita pārvadātājam vai citai ﬁziskai vai juridiskai
personai, kā arī jebkādā veidā nodot citai personai ar licenci
iegūtās saistības.
5.2. Veicot pasažieru pārvadāšanu ar vieglo taksometru,
licences kartītei jāatrodas attiecīgajā vieglajā taksometrā.
5.3. Licences, licences kartītes nozaudēšanas gadījumā Komisija, pēc pārvadātāja rakstiska pieprasījuma, izsniedz jaunu
licenci vai licences kartīti, kuras termiņš netiek pagarināts.”
Izteikt noteikumu 6.nodaļu šādā redakcijā:
„6. Pārējie noteikumi
Saistošie noteikumi stājas spēkā likuma „Par pašvaldībām” 45.panta kārtībā.
Ar šiem noteikumiem spēku zaudē 2010.gada 28.janvāra

Krāslavas novada pašvaldības saistošie noteikumi Nr.2010/3
„Par pasažieru pārvadājumu ar vieglajiem taksometriem
licencēšanas, licenču un licenču kartīšu izsniegšanas, pārreģistrācijas vai darbības apturēšanas kārtību un maksimālajiem vieglo taksometru pārvadājumu tariﬁem Krāslavas
novadā”.”
Izteikt noteikumu 1.pielikumu šādā redakcijā: 1.pielikums
Krāslavas novada pašvaldības 2014.gada 24.jūlija saistošajiem noteikumiem Nr.2014/13
LICENCE Nr. ___
PASAŽIERU PĀRVADĀŠANAI AR VIEGLO TAKSOMETRU
KRĀSLAVAS NOVADA ADMINISTRATĪVAJĀ TERITORIJĀ

Pārvadātājs:
Reģ.Nr.
Juridiskā adrese:
Taksometra vadītājs:

_________________
_________________
____________________
__________________

Krāslavas novada dome atļauj pasažieru
pārvadājumus ar vieglo taksometru
marka ________________
valsts Nr. _________
Licence derīga no 20__.gada ____________

Izteikt noteikumu 2.pielikumu šādā redakcijā: 2.pielikums Krāslavas novada pašvaldības 2014.gada 24.jūlija
saistošajiem noteikumiem Nr.2014/13

Sērija TP

KRĀSLAVAS NOVADA DOME
LICENCES KARTĪTE

PASAŽIERU PĀRVADĀŠANAI AR VIEGLAJIEM
TAKSOMETRIEM (VIEGLO TAKSOMETRU)
KRĀSLAVAS NOVADA ADMINISTRATĪVAJĀ TERITORIJĀ

Izsniegta saskaņā ar licenci Nr.________
Derīga no 20__.gada ______ līdz 20__.gada ______
Izsniegta (pārvadātājs) _________________________
__________________________ (komersanta nosaukums,
reģistrācijas Nr.; ﬁziskas personas vārds, uzvārds)
Automašīnas marka__________________________
Valsts reģistrācijas Nr.________________________
__________________________________________
(atzīme par transportlīdzekļa nomu)
9. Saistošie noteikumi stājas spēkā likuma „Par pašvaldībām” 45.panta noteiktajā kārtībā.
Krāslavas novada pašvaldības saistošo noteikumu
Nr.2014/13„Grozījumi Krāslavas novada pašvaldības saistošajos noteikumos Nr.2014/8 „Par pasažieru pārvadājumu
ar vieglajiem taksometriem licencēšanas, licenču un licenču
kartīšu izsniegšanas, pārreģistrācijas vai darbības apturēšanas kārtību un maksimālajiem vieglo taksometru pārvadājumu tariﬁem Krāslavas novadā”” paskaidrojuma raksts
1. Projekta nepieciešamības pamatojums. Saistošie noteikumi izdoti, ņemot vērā Vides aizsardzības un reģionālās
attīstības ministrijas norādījumus.
2. Īss projekta satura izklāsts. Saistošie noteikumi nosaka
kārtību, kādā Krāslavas novada dome izsniedz licences un
licences kartītes pasažieru pārvadāšanai ar vieglajiem taksometriem Krāslavas novada administratīvajā teritorijā, kā
arī kārtību, kādā licences un licences kartītes tiek pārreģistrētas, anulētas, vai to darbība tiek pārtraukta uz laiku, kārtību, kādā apstiprina konkrēto vieglo pasažieru taksometru
pakalpojumu sniedzēja pakalpojumu tarifus.
3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetu.Saistošie noteikumi pašvaldības budžetu būtiski neietekmē.
4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldību teritorijā. Saistošie noteikumi ir
saistoši visām ﬁziskām un juridiskām personām Krāslavas
novada administratīvajā teritorijā. Saistošie noteikumi ir
saistoši visām ﬁziskām un juridiskām personām Krāslavas
novada administratīvajā teritorijā.
5. Informācija par administratīvajām procedūrām. Neietekmē. Neietekmē.
6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām.
Konsultācijas ar privātpersonām nav notikušas.
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ESTIS

sports

„MOVE WEEK
KRĀSLAVA 2014”

informācija

SPORTO SEV
UN KRĀSLAVAI!

Latvijas Tautas sporta asociācija (LTSA) aicina iesaistīties Starptautiskajā veselības nedēļā jeb „MOVE
Week”, kas norisināsies no 29.septembra līdz 5.oktobrim visā Latvijā un Krāslavas Grāfu Plāteru parka stadionā, tajā skaitā, starptautiska projekta „NowWeMOVE” ietvaros.

Kas ir Veselības nedēļa jeb „MOVE Week”?
„NowWeMOVE” ir lielākā Eiropas „sports visiem” kampaņa, kuras
vīzija ir līdz 2020.gadam iesaistīt ﬁziskajās aktivitātēs par 100 miljoniem vairāk eiropiešu.
Projekta mērķis ir popularizēt veselīgu dzīvesveidu un iesaistīt pēc
iespējas vairāk cilvēku sportiskās, veselīgās un ﬁziskās aktivitātēs.
„NowWeMOVE” projektu jau trešo gadu organizē Starptautiskā
Sporta un kultūras asociācija (ISCA) sadarbībā ar Eiropas valstu tautas
sporta (sports visiem) nacionālajām organizācijām.
Latvijā Veselības nedēļu koordinē Latvijas Tautas sporta asociācija
(LTSA).
Veselības nedēļas ietvaros Krāslavā aicināti piedalīties visi iedzīvotāji neatkarīgi no vecuma, dzimuma un sportiskās sagatavotības. Pasākumu organizatori nodrošina jebkādas ﬁziskās aktivitātes iedzīvotājiem
visas nedēļas garumā, bet Krāslavā ieplānotas ir: skriešana, nūjošana,
pievilkšanās, roku saliekšana/iztaisnošana balstā guļus, preses vingrinājumi.
LTSA sniegs atbalstu pasākumu organizatoriem, sniedzot visu nepieciešamo informāciju par Veselības nedēļas norisi, norādes, padomus pasākumu organizēšanā, kā arī nodrošinās piemiņas balvas dalībniekiem.
Ar piemiņas balvām Krāslavā, pasākuma noslēgumā 5.10.2014. ,
Grāfu Plāteru parkā, plkst 15.00 tiks apbalvoti visi veselības nedēļas
aktīvie dalībnieki, kuri piedalījušies kaut vienu reizi kādā no aktivitātēm. Aktīvākajiem pa vecuma un dzimuma grupām tiks lielākas balvas.
Atgādinām, ka katra reize vai kilometrs, vai metrs, ko Jūs pievienosiet savam veikumam tiks arī Krāslavas kopējā pūrā, kas beigās tiks
salīdzināts ar citām pilsētām!
Raitis Timma

JAUNIE FUTBOLISTI VASARU NOSLĒDZ
AR LABIEM SASNIEGUMIEM

14.septembrī Krāslavā, tāpat kā vēl 94 spēka punktos
visā Latvijā, norisinājās tradicionālā „Vislatvijas spēka
diena”. Krāslavā šogad šis sporta pasākums notika pilsētas centrā - 18.novembra laukumā.

Pievilkties ieradās 82 dalībnieki - 11 sievietes un 71 vīrietis vecumā
no 3 līdz 63 gadiem, kuri kopā pievilkās 741 reizi.
Pirmo vietu daiļā dzimuma pārstāvēm ar jaunu Krāslavas rekordu izcīnīja Katrīna Ļaksa - 13 reizes, otro rezultātu (12 reizes) uzrādīja divas
dalībnieces - Natālija Kovaļova un Daniela Timma, bet trešais labākais
rezultāts - 11 reizes - trijām dalībniecēm, māsām Terēzai, Bernadetai un
Marijai Podjavām!
Vīru konkurencē labākais ar 25 reizēm izrādījās Sergejs Loškarevs,
kurš pagājušajā gadā ar 21 reizi bija trešajā vietā. Otrais rezultāts (21
reize) šogad diviem pārstāvjiem - Rolandam Preceniekam un Denisam
Janevičam. Trešajā vietā (18 reizes) - Romualds Vitkovskis un Artūrs
Križanovskis.
Neoﬁciālajā novada izglītības iestāžu vērtējumā uzvarēja Krāslavas
pamatskolas komanda, no kuras savu pilsētas godu aizstāvēt ieradās 21
dalībnieks, kuri kopā pievilkās 166 reizes.
Trenējamies un nākamgad septembrī nākam visi uz Krāslavas 18.novembra laukumu un pievelkamies kaut vienu reizi!
Atgādinām, ka no 29.septembra līdz 5.oktobrim Krāslavā, Grāfu
Plāteru parkā norisināsies Veselības nedēļa, kad varēsiet katru dienu nodarboties ar ﬁziskām aktivitātēm, kuras tiks skaitītas kopā visas nedēļas
garumā. Šie rezultāti arī tiks saskaitīti, un visa novada veikums tiks salīdzināts ar citiem Latvijas novadiem. Sporto sev un Krāslavai!
Raitis Timma

Krāslavas komanda startēs
Latvijas Basketbola
līgas 3.divīzijā
2014.gada 3.oktobrī, Rūjienā, ar spēli pret vietējo komandu Basketbola klubs „Krāslava” uzsāks savu dalību
Latvijas basketbola līgas 3.divīzijā. Krāslavas komandas
sastāvā iekļauti esošie un bijušie Krāslavas Sporta skolas
audzēkņi, kā arī daži „viesspēlētāji”.
Augusta nogalē Jēkabpilī noslēdzās Latgales futbola čempionāts (U7), kurā piedalījās arī futbola kluba „Krāslava” U-7 grupas futbolisti.
Spēles notika trijās kārtās: 26.jūnijā un 8.augustā - Daugavpilī, 26.augustā - Jēkabpilī. Visās pirmās kārtas spēlēs Krāslavas komanda uzvarēja savus pretiniekus no BFC „Daugava”.
Otrajā kārtā BJSS „Rēzekne” komandai mūsējie zaudēja ar rezultātu
1:3, bet pieveica mazos futbolistus no SS „Jēkabpils” ar rezultātu 2:0.
Pēc otrajā kārtā nospēlētajām spēlēm mūsu futbolisti ierindojās trešajā
pozīcijā starp deviņām čempionāta komandām. Trešajā kārtā mums bija
jānovada trīs spēles ar pretiniekiem no BFC „Daugava”, kuriem ir lielāka pieredze, jo viņi vairākkārt ir piedalījušies valsts mēroga turnīros
un čempionātos. Šīs spēles bija sīvas, mēs cīnījāmies un pretiniekiem
nepadevāmies. Vienu spēli zaudējām 0:3, otru uzvarējām 3:2, bet pēdējo izšķirošo čempionāta spēli nospēlējām neizšķirti 1:1.
Kopumā Latgales futbola čempionātā 2014 futbola klubs „Krāslava”
U-7 ieguva ceturto vietu. Ar to mēs apsveicam futbolistus, treneri un
visus līdzjutējus.
Paldies visiem, kas mūs atbalsta! Lai futbola kluba „Krāslava” futbolistu sasniegumi priecē pilsētas un novada iedzīvotājus! Futbolam
Krāslavā būt!
Vecāki
Izdevējs - Krāslavas novada dome
Redakcija: Rīgas ielā 51,
redakcijas apliecība Nr.1185

Spēļu graﬁks Krāslavā:
10.10.2014 20:00 Krāslavas Varavīksnes vsk.
14.11.2014 20:00 Krāslavas Varavīksnes vsk.
28.11.2014 20:00 Krāslavas Varavīksnes vsk.
05.12.2014 20:00 Krāslavas Varavīksnes vsk.
12.12.2014 20:00 Krāslavas Varavīksnes vsk.
09.01.2015 20:00 Krāslavas Varavīksnes vsk.
23.01.2015 20:00 Krāslavas Varavīksnes vsk.

Krāslava
Krāslava
Krāslava
Krāslava
Krāslava
Krāslava
Krāslava

Bauska
Sigulda
Rūjiena
Rīdzene
Bruņinieks
Saulkrasti
ViA

Uz tikšanos Varavīksnes vidusskolas sporta zālē!

sludinājumi
 Pērkam senlietas: svečturus,
ikonas, krustus, svētbildes, ordeņus, medaļas, dunčus, zobenus,
patvārus, Krievijas cara laika
sudraba monētas. Т. 26986262.
 Pērkam dārgi - kara laika
fotogrāﬁjas, munīciju, ķiveres,
siksnas, uniformu (līdz 1945.
g.), dzirnakmeņus, alus mucas,
Redaktore - Elvīra Škutāne
Tālr.65681765, 28368537
e-pasts: vestis@kraslava.lv

viengabala riteņus, pulksteņus.
Т. 22433510.
 Pārdod garāžu Pļavu ielā, automašīnu VW Passat 1.8 (benzīns),
datoru. T.28455315.
 Pārdod nelabiekārtotu 2-istabu
dzīvokli (40,1m2) 2. stāvā Alejas
ielā 20, Dagdā. Ir sakņu dārzs, malkas šķūnis un pagrabs. T. 29580920.

Aicinu pieteikties interesentus, kuri vēlētos pavadīt
brīvo laiku, dejojot balles dejas sava prieka pēc.
Piedāvāju vīriešiem apgūt
vadīšanas iemaņas dejā un
sievietēm – sievietes lomu
dejā: sekot partnerim. Ir
iespējams padziļināti apgūt deju stilu „West coast
swing”, kas ir ļoti demokrātisks gan mūzikas izvēlē, gan
dejotāju vecuma ziņā, gan
nepieciešamo prasmju ziņā,
kā arī citas sadzīvē izmantojamas balles dejas.
Iegūtās prasmes un iemaņas varēs praktizēt pašu organizētajos atpūtas vakaros.
Prasības pretendentiem:
vecums no 20 uz augšu, pozitīva attieksme pret dzīvi,
vēlme apgūt ko jaunu.
Grupa uzsāks darbību, ja
pieteiksies
nepieciešamais
minimums – 4 pāri (pieteikties var arī pa vienam).
Interesēties un pieteikties
- pa tālr. 29461575 darbdienās no 9:00 līdz 12:00 un no
20:00 līdz 22:00, kā arī brīvdienās visas dienas garumā.

IEDZĪVOTĀJU
IEVĒRĪBAI!
PA „Krāslavas Slimokase”
atgādina, ka pacienta iemaksu
par 2014.gada IV ceturksni, kas
sastāda EUR 21.34, jānomaksā līdz 30.09.2014.g. (ieskaitot).
Nomaksājot pēc norādītā termiņa, pacienta iemaksas grāmatiņa stāsies spēkā pēc 10 dienām,
skaitot no pēdējā nomaksas datuma.

28.septembrī plkst.15.00
Krāslavas
kultūras
namā notiks Veco ļaužu
dienai veltīts pasākums senioriem, kura laikā notiks
jauno pensionāru godināšana.
Laipni lūdzam!
Līdzi jāņem groziņš.

PASĀKUMI KRĀSLAVĀ
27.septembrī no plkst.8.00
tirgus laukumā Ostas ielā notiks
Miķeļdienas gadatirgus. Plkst.
10.00 pilsētas laukumā - pašdarbības kolektīvu koncerts un
glezniecības plenēra „Krāslavas
palete” dalībnieku darbu izstāde.
Krāslavas Vēstures un mākslas
muzejā no 24.septembra līdz
30.oktobrim apskatāma Osvalda
Zvejsalnieka gleznu izstāde
«Terra vitae».
Krāslavas kultūras namā
9.oktobrī plkst.10.00 Armanda
Ekšteta izrāde bērniem «Sunītis
un Kaķīte»

Tulkotāja - Galina Mikulāne
Tirāža - 6000
Iespiests SIA „Latgales druka”

