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AGLONAS IELAS REKONSTRUKCIJA JAU NĀKAMGAD
Turpinot
iesākto
darbu pie infrastruktūras sakārtošanas novada teritorijā, 2013.gada laikā tiks
veikti Aglonas ielas Krāslavā rekonstrukcijas darbi.
Aglonas ielas rekonstrukcijas darbi tiks veikti ar Eiropas Reģionālās
attīstības fonda atbalstu 3.2.1.2. aktivitātē „Tranzītielu sakārtošana pilsētu teritorijās” projekta „Aglonas
ielas rekonstrukcija Krāslavā” ietvaros, kas tika iesniegts Satiksmes
ministrijai 2012.gada 16.janvārī.
Satiksmes ministrija, veicot projekta
iesnieguma vērtēšanu, to sākotnēji
noraidīja finansējuma nepietiekamības dēļ (kaut pēc saņemto punktu
skaita Krāslavas novada domes projekts tika ierindots 9.vietā). Ņemot
vērā, ka kopā aktivitātes ietvaros tika iesniegti 33 projektu iesniegumi

no visas Latvijas, 2012.gadā jūnijā
šai aktivitātei tika iedalīts papildus
finansējums, ministrijai uzņemoties
papildus saistības. Līdz ar to gala lēmums par iesniegtā projekta apstiprināšanu bija saņemts tikai
2012.gada 27.jūlijā, bet Vienošanās
par projekta īstenošanu un finansējuma piešķiršanu ar Satiksmes ministriju tika parakstīta 2012.gada
1.oktobrī.
Projektam piešķirtas Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums ir Ls 579 149.59, kas sastāda
74.50% no kopējām projekta attiecināmajām izmaksām.
Projekta „Aglonas ielas rekonstrukcija Krāslavā” vispārīgais mērķis ir satiksmes drošības un
kvalitātes uzlabošana Aglonas ielā
Krāslavā. Projekta tiešais mērķis ir

veikt Aglonas ielas rekonstrukcijas
darbus.
Projekta ietvaros tiks veikta ielas
seguma konstruktīvās kārtas rekonstrukcija (788 m) līdz pilsētās robežai, gājēju ietves un lietus ūdens
kanalizācijas sistēmas izbūve, apgaismojuma infrastruktūras rekonstrukcija un satiksmes organizācijas
līdzekļu uzstādīšana. Papildus tam
tiks veikta Aglonas un Izvaltas ielu
krustojuma paplašināšana un pārbūve, kā arī Izvaltas ielas pieslēguma
rekonstrukcija 70 m garumā.
Rekonstrukcijas darbu ir plānots
uzsākt 2013.gada aprīlī.
IEGULDĪJUMS TAVĀ
NĀKOTNĒ!
Andris Rukmans,
projekta vadītājs

LABU DARBU
TRADĪCIJAS
Par labu darbu tradīcijām kļuvis
Krāslavas novada domes un KNHL
programmas konkurss „Iedzīvotāji
veido savu vidi”. Tā ietvaros tika
veikti daudzi svarīgi darbi gan Krāslavā, gan Krāslavas novada pagastos. Daudzi stūrīši tika sakārtoti un
padarīti par iemīļotām vietām gan
pašiem konkursa dalībniekiem, gan
citiem novada iedzīvotājiem. Tādēļ
no sirds pateicamies konkursa organizētājiem, atbalstītājiem, dalībniekiem, brīvprātīgajiem un visiem, kas
kaut kādā veidā bija iesaistīti šo darbu realizēšanā.
Šogad Krāslavas Svētā kņaza
Aleksandra Ņevska pareizticīgo
baznīca konkursā „Iedzīvotāji veido
savu vidi 2012” turpināja teritorijas
labiekārtošanas darbus. Projekta
„Par prieku mazajiem un lielajiem”
ietvaros, pirmkārt, tika nomainīts
logs no baznīcas pagalma puses. Loga sliktais stāvoklis traucēja ēkas
siltumizolāciju un neļāva temperatūrai apkures sezonas laikā baznīcas
telpās celties vajadzīgajā līmenī.
Projekta ietvaros bija plānots nomainīt vienu logu, bet, veicot apskates un plānošanas darbus, tika
noskaidrots, ka nepieciešams vēl
viena loga, kas arī izrādījies satrunē-

jis un stipri novecojis, maiņa. Tas tika nomainīts par baznīcas līdzekļiem. Logu maiņu veica SIA
„Glaskek Latgale”.
Otrkārt, kā arī bija plānots projektā, tika atjaunots un papildināts rotaļu laukums - ierīkoti 3 soli, uzstādīta
atkritumu kaste, smilšu kaste, atjaunotas šūpoles. Rotaļu laukuma aprīkojumu izgatavoja SIA „TIVA”, par
kopējo summu 423 Ls. Pasūtīto uzstādīja baznīcas apmeklētāji un projekta darba grupa, kura veica arī
baznīcas apkārtnes sakārtošanu puķu stādīšanu, dobes sakārtošanu,
ceļa izlīdzināšanu, pārējā rotaļu laukuma aprīkojuma krāsošanu.

Tādā veidā tika sasniegts projekta
mērķis, kas bija vērsts uz to, lai labiekārtotu baznīcas teritoriju, padarot
to draudzīgāku un pievilcīgāku gan
bērniem, gan pieaugušiem.
Projekta realizēšanā iesaistījās
gan projekta grupa, gan citi draudzes locekļi, gan baznīcas atbalstītāji – kas ar padomu, kas ar darbiem,
kas ar lūgšanām. Rudens sākumā
lielākie darbi tika pabeigti un šobrīd
tiek baudīti projekta augli, par ko
vēlreiz pateicamies Krāslavas novada domei un īpaši attīstības nodaļas
speciālistiem, kas koordinēja šo
programmu un sniedza atbalstu projektu realizētājiem.
Projekta darba grupa

KRĀSLAVAS SKOLNIECES PREZENTĒ
PIEROBEŽAS PROJEKTUS
Šogad Eiropas 40 valstīs tiek svinēta Eiropas teritoriālās sadarbības diena par godu 20 gadu darbam pierobežas attīstībai. Eiroreģiona „Ezeru zeme” Latvijas birojs
šogad strādā 5 robežu kontekstā Latvijā, Lietuvā, Baltkrievijā, Igaunijā un Krievijā.
Pateicoties Latvijas-Lietuvas programmas projekta
„YOUTH FOR NATURE” ietvaros rīkotajām Dabas
dienām 2012.gada jūlijā, pārrobežu aktivitātēs ir aktīvi
iesaistījušās arī Krāslavas ģimnāzijas 11.d klases skolniece Laura Lene un Varavīksnes vidusskolas skolnieces Katrīna Volkoviča un Marina Puriņa. Viņas izrādīja
lielu ieinteresētību dabas vērtību izzināšanā un nodarbībās ar zirgiem, kā arī piedalījās pastaigu maršrutu marķēšanā dabas parkā „Daugavas loki” un aizsargājamo
ainavu apvidū „Augšdaugava”. Š.g. 21.septembrī Zarasos, Lietuvā par godu Eiropas teritoriālās sadarbības
dienai notika Latvijas, Lietuvas, Baltkrievijas pārrobežu
sadarbības programmas pasākums, kur tika izvietots
Eiroreģions „Ezeru zeme” stends, izplatīti informatīvie
bukleti par Krāslavu, Glubokoje un citiem Eiroreģiona
novadiem. 22.septembrī Bauskā Latvijas-Lietuvas pārrobežu programmas pasākumā tika prezentēts projekts
„CURED BY ANIMALS”. Abos pasākumos apmeklē-

tājus iepriecināja vingrošanas uz zirgiem demonstrējumi, ko lieliski ir apguvušas mūsu Krāslavas jaunietes.
Ilze Stabulniece,
Eiroreģiona „Ezeru zeme” Latvijas biroja vadītāja

JAUNIEŠI VIESOJĀS
PIE UZŅĒMĒJIEM

21. septembrī Latvijas - Lietuvas pārrobežu projekta „Latvijas un Lietuvas profesionālās izglītības iestāžu un uzņēmumu sadarbības platformas attīstība” ietvaros notika Krāslavas uzņēmēju un PIKC Rīgas Valsts
tehnikuma Krāslavas teritoriālās struktūrvienības studentu un skolotāju
sadarbības diena.
50 tehnikuma jaunieši un viņu skolotāji viesojās Krāslavas novada
uzņēmumos SIA „VARPA” un SIA „Mega mēbeles”, kuru darbības sfēra ir cieši saistīta ar kokapstrādi un mēbeļu ražošanu. „VARPA” ir viens
no lielākajiem kokapstrādes uzņēmumiem Latgalē, kas nodarbina vairāk nekā 150 cilvēkus. SIA „Mega mēbeles” ražotā produkcija ir pieprasīta Latvijā un ārzemēs.
Rīgas Valsts tehnikuma topošie kokapstrādes speciālisti ar prieku un
interesi viesojās pie uzņēmējiem, gūstot vērtīgu pieredzes apmaiņu.
Jaunieši ne vien redzēja modernās kokapstrādes tehnoloģijas darbībā,
bet klātienē iepazinās ar uzņēmumu vadību. Uzņēmumu vadītāji labprāt
dalījās savā pieredzē un atbildēja uz studentus interesējošiem jautājumiem. Tika nodibināti kontakti, kas nākotnē pavērs plašākas iespējas
abām pusēm, jo uzņēmumi vēlas kvalificētos speciālistus iesaistīt kokapstrādes sektorā, savukārt jaunieši ir ieinteresēti praktizēties un strādāt
Krāslavas novadā.
Krāslavas novada dome un Rīgas Valsts tehnikuma Krāslavas teritoriālās struktūrvienības audzēkņi un skolotāji pateicas uzņēmējiem par interesanto ekskursiju un vērtīgo pieredzes apmaiņu.
Braucienu finansēja Krāslavas novada dome un Latvijas - Lietuvas
pārrobežu sadarbības programma projekta „Educate for business” ietvaros.
Julianna Moisejenkova,
jauniešu koordinatore

INDRA – ROŽU CIEMS
Indras - rožu ciema idejas atbalstītāji jau vairākus gadus ir pievērsušies rožu tēmai. Rožu audzēšanas tradīcija ir vēsturiski izveidojusies Indrā, un jau pagājušā gadsimta 30. gados Indra tika dēvētā par „Rožu
staciju”. Indrā ir izveidojusies cilvēku grupa, kam patīk šī ideja un kam
tā šķiet aktuāla arī šodien. Sākotnēji, pirms dažiem gadiem, Indras rokdarbnieces sāka darināt dažādus rokdarbus ar rožu tematiku. Mazliet vēlāk radās vēlēšanās stādīt rozes savos daiļdārzos. Rožu stādīšana
ieinteresēja daudzus ciemata iedzīvotājus, un pagājušā gada rudens skatei tika pieteikti vairāki daiļdārzi, kuros sāka audzēt rozes. Kad, pateicoties Krāslavas novada domes iniciatīvai, bija piedāvāta iespēja
piedalīties projektā un pretendēt uz finansējuma saņemšanu, tika nolemts turpināt rožu tēmu un veidot rožu dzimtas augu dārzu Indrā. Pateicoties finansējumam 380.00 Ls apmērā, kas tika saņemts projekta
ietvaros, Indras pamanāmākajā vietā, ciemata sākumā, bija izveidota
liela dobe, kurā tika iestādītas 110 rožu krūmi. Rožu stādi tika iegādāti
Latvijas stādaudzētavā, tie ir ļoti kvalitatīvi un adoptēti Latvijas laika
apstākļiem. Transporta izdevumus rožu stādu transportēšanai sedza Indras pagasta pārvalde. Blakus rožu dārzam ar Indras pagasta pārvaldes
iniciatīvu tika izveidota atpūtas vieta, apkārt dīķim tika ierīkoti soliņi,
sastādīti mūžzaļie augi, tika iestādītas klinšrozes. Projekta realizācijā iesaistījās daudzi Indras ciemata iedzīvotāji, kuriem ideja par rožu dārza
izveidi Indrā ir interesanta. Nākamā gada pavasarī tiks turpināta Indras
rožu dārza attīstīšana un ir plānot turpināt stādīt dažādus rožu dzimtas
augus, izvēloties tādus, no kuriem ar laiku būs iespējams vārīt dažādus
ievārījumus Indras tradicionālajiem ievārījuma svētkiem.
Izsakām lielu pateicību par iespēju realizēt šo skaisto projektu Krāslavas novada domei, Krāslavas novada domes attīstības nodaļai, Indras pagasta pārvaldei un Indras pagasta iedzīvotajiem, kas atbalstīja šo ideju.
Ērika Zarovska,
projekta koordinatore
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Uzsākta dabas objekta labiekārtošana
pie Aulejas ezera
2012.gada septembra vidū Krāslavas novada Aulejas pagastā uzsākta dabas objekta labiekārtošana pie Aulejas ezera. Labiekārtošanas darbi tiek
veikti ar Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) atbalstu pasākumam „Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā”.
Projekta „Dabas objekta labiekārtošana Aulejas ezera krastā” mērķis ir sabiedrisko aktivitāšu dažādošana vietējiem iedzīvotājiem Aulejas pagasta
Aulejas ciemā. Projekta ietvaros paredzēta teritorijas labiekārtošana pie
Aulejas ezera 3900 m2 platībā - laukuma atbrīvošana no krūmiem, koku celmiem, virsmas planēšana, drenējošā smilts slāņa uzbēršana un pludmales
aprīkošana, uzstādot 3 koka solus, koka pārģērbšanās kabīnes, koka WC un
iegādājoties plastikāta laivu. Tāpat Aulejas ezerā tiks uzstādīta rūpnieciski
ražota pontonu tipa laipa ar laivu piestātni.
Labiekārtošanas darbus veic SIA „Līgaiši”, paredzamais labiekārtošanas
darbu pabeigšanas laiks – 2012.gada 20.novembris.
Kopējās projekta izmaksas - 4800,00 Ls, Eiropas Lauksaimniecības fonda
lauku attīstībai paredzamais finansējums 3570,49 Ls (90% no attiecināmajām izmaksām).
Aivars Umbraško

Tuvojas noslēgumam projekts
Robežnieku pagasta centra
teritorijas sakārtošanai
Robežnieku pagasta pārvalde sadarbībā ar Krāslavas novada domi šogad
īstenoja projektu „Jauna dabas un kultūras objekta izveidošana Krāslavas
novada Robežnieku pagastā” , kas tika atbalstīts ELFLA Lauku attīstības
programmas pasākuma „Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes
veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā ” ietvaros. Projekta realizācija jau tuvojas nobeigumam.
Projekta mērķis - labiekārtot Robežnieku pagasta centru gandrīz 0,4 ha
platībā, kas ir gan pagasta vizītkarte, gan arī dabas objekts, kur visjaunākie
pagasta iedzīvotāji, jaunieši un mūsu pagasta godājamā vecuma ļaudis varēs
pavadīt savu brīvo laiku ārpus telpām, organizēt kultūras pasākumus un aktivitātes. Arī tūristiem, kas apmeklēs Robežnieku pagastu, būs iespēja piedalīties aktivitātēs. Uz ziņojuma dēļa tiks izvietoti pasākumu plāni, norādes,
zīmes kalpos tūristu informēšanai. Iegādātais apskaņošanas aprīkojums ļaus
organizēt sabiedrisko aktivitāšu dažādošanai vietējiem iedzīvotājiem dabā
un nodrošināt kvalitatīvu apskaņošanu. Labiekārtošanas darbus veic z/s
„Alas”. Vēl jāveic krāsošanas darbi un daži nelieli darbi apkārtnes sakopšanā, ko kavē rudens lietainais laiks.
Jau šobrīd sakārtotajā objektā labprāt iegriežas gan Robežnieku skolas
bērni un skolas internāta audzēkņi, gan pagasta iedzīvotāji un ekskursanti,
kuri apmeklē pagasta apskates objektus, gan arī garāmbraucēji, lai apskatītu
un novērtētu paveikto.
Ērika Gabrusāne

„Kombuļu pussaliņa- sev un citiem”
Kombuļu projekta „Kombuļu pussaliņa - sev un citiem”, kas tika atbalstīts
ELFLA Lauku attīstības programmas pasākuma „Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā ” ietvaros, realizācija jau tuvojas nobeigumam.
Projekta mērķis - labiekārtot Kombuļu pussaliņas teritoriju un iegādāties
aprīkojumu sabiedrisko aktivitāšu dažādošanai vietējiem iedzīvotājiem - ir
sasniegts. Labiekārtošanas darbus veic SIA „ Līgaiši ”. Vēl jāveic teritorijas
sakopšana un daži sīkie darbiņi, ko kavē rudens lietainais laiks.
Jau šobrīd Kombuļu pussaliņā labprāt iegriežas pagasta iedzīvotāji un garāmbraucēji, lai apskatītu un novērtētu paveikto.
Tatjana Ļaksa

ZINĀMI JAUNIEŠU BIZNESA IDEJU
KONKURSA 2.KĀRTAS REZULTĀTI
Projektu konkursa „Jauniešu biznesa ideju konkurss komercdarbības
uzsākšanai Krāslavas novadā” 2.kārtas pieteikumu iesniegšana notika
no šī gada 2.jūlija līdz 31.augustam, un tā mērķis bija motivēt jauniešus
sava biznesa veidošanai, inovatīva produkta/pakalpojuma radīšanai, veicinot jaunu komersantu vai saimnieciskās darbības veicēju veidošanos
novadā.
Vērtēšanas komisija saņēma četrus konkursa pieteikumus no Skaistas
un Aulejas pagastiem un no Krāslavas pilsētas.
Izvērtējot pretendentu pieteikumus un biznesa plānu prezentācijas,
vērtēšanas komisija ir apstiprinājusi visu četru pretendentu biznesa plānus:
Kristapa Vanaga biznesa plānu „Koka izstrādājumu ražotnes izveide
Aulejas pagastā” (Aulejas pagasts);
Sandras Nemeņonokas biznesa plānu „Apsveikumu un ielūgumu veidošana, izmantojot pergamano un skrapbukinga metodes” (Krāslava);
Agneses Pavlovas biznesa plānu „Bišu un medus muzeja izveide Krāslavas novada Skaistas pagastā” (Skaistas pagasts);
Diānas Stepiņas biznesa plānu „Portāls ar aktuālajiem notikumiem un
pasākumiem” (Aulejas pagasts).
Paldies konkursa pretendentiem par uzdrīkstēšanos un lai jums viss izdodas!
Agita Kruglova,
Krāslavas novada domes
uzņēmējdarbības atbalsta projekta koordinatore

Peldvieta Kombuļu pussaliņā
2012. gada pavasarī iedzīvotāju grupa „Mēs Kombuļiem” pieteicās Krāslavas novada domes izsludinātajam
projektu konkursam „Iedzīvotāji veido savu vidi 2012”.
Projektu vērtēšanas komisija nolēma projektu atbalstīt
un piešķirt nepieciešamo finansējumu. Projekta ietvaros
plānojām ierīkot peldvietu Kombuļu pussaliņā un uzstādīt ģērbtuvi. Pateicoties piešķirtajam Krāslavas novada
domes finansējumam – 390Ls , projektā paredzētais realizēts.

Esam ļoti priecīgi, ka jau šovasar pagasta iedzīvotāji
izmantoja pludmali. Peldētājus parasti pludmalē sagaida
jauks gulbju pāris.
Projektu konkursā „Iedzīvotāji veido savu vidi ” piedalāmies jau trešo reizi. Katrs nākamais projekts ir turpinājums iesāktajam.
Ļoti ceram, ka arī turpmāk būs projekti pagasta teritorijas labiekārtošanai. Kombuļu ezera pussalas teritorija
atļauj realizēt vēl daudzas idejas, kuras mēs ceram
īstenot nākotnē.

Gaiteņu kosmētiskais remonts
Pateicoties Krāslavas novada domes atbalstam projektu konkursa „Iedzīvotāji veido savu vidi” ietvaros, Ģimenes atbalsta centrs „Atvērtība” sadarbībā ar Latgales
mācību centra studentiem realizēja projektu „Gaiteņu
kosmētiskais remonts Ģimenes atbalsta centra „Atvērtība” un Krāslavas BSRC „Mūsmājas” krīzes centra
klientu un darbinieku vajadzībām”.
Projekta īstenošanas gaitu sekmēja Latgales mācību
centrs. Ar šo iestādi bērnu centram un biedrībai „Atvērtība” ir ilgstoša un veiksmīga sadarbība. Apdares darbu
studentiem bija iespēja praksē nostiprināt iegūtās zināšanas. Savukārt mūsu iestādēm tas bija liels atbalsts remontdarbu veikšanā. Rezultātā projektu izdevās
veiksmīgi īstenot, neskatoties uz apjomīgiem darbiem.
Tika veikts kosmētiskais remonts divos gaiteņos. Gaiteņi ir kļuvuši mājīgi un ērti gan klientiem, gan apmeklētājiem, gan
centra un biedrības darbiniekiem.
Koplietošanas gaiteņa noformējums ir atbilstošs organizāciju pamatfunkciju prasībām. Dekoratīvajās nišās ir

izvietoti bērnu rokdarbi, kas liecina par to, ka šajā ēkā
dzīvo un radoši darbojas bērni.
Jevgēnijs Suharevskis,
projekta vadītājs

Tiek realizēts projekts –„ Jauniešu māja”
Krāslavas BSRC „Mūsmājas” tiek realizēts projekts –„ Jauniešu māja”. Tā mērķis ir ģimenei pietuvinātas
vides izveidošana ārpusģimenes aprūpes bērniem, lai sagatavotu viņus patstāvīgas dzīves uzsākšanai. Lai
maksimāli iesaistītu jauniešus jauno telpu iekārtošanā, ar Krāslavas novada domes atbalstu bērnu centra jaunieši un audzinātāji ir iesaistījušies interesantā un radošā projektā „„Jauniešu mājas” iemītnieku dzīves kvalitātes pilnveidošana” projektu konkursa „Iedzīvotāji veido savu vidi 2012” ietvaros.
Bez interjera priekšmetiem, kas radīti pašu rokām, telpai ir nepabeigts skats, nav individuāla stila, mājīguma
un radošas atmosfēras, kas labvēlīgi ietekmētu tās iemītniekus. Tāpēc jauniešiem tika dota iespēja aktīvi iesaistīties savas personīgās dzīves vides iekārtošanā. Jaunieši žurnālos un internetā pētīja telpu noformējumus,
aizkaru dizainu, paši izvēlējās savas istabiņas krāsu, pirka audumu un šuva aizkarus, darināja dažādus sienu
dekorus. Šobrīd „Jauniešu mājas” iemītnieki turpina veidot dažādas kompozīcijas, dekorē interjera priekšmetus –puķu podus, vāzes, lampu abažūrus. Tas būs svarīgs jauniešu ieguldījums savas mājas labiekārtošanā, kas
radīs viņos piederības izjūtu.
Inga Ratinska, „Jauniešu mājas” audzinātāja

MĒS PAŠI

Jauns bērnu rotaļu laukums
Pateicoties VAS „Hipotēku un zemes bankas” projekta
Klientu kluba „Mēs paši” projektu konkursam un SIA
„Krāslavas nami” atbalstam, tika īstenots iedzīvotāju iniciatīvas grupas projekts „Nāc laukā rotaļāties!” Aronsona
ielas 14 un 16 daudzdzīvokļu māju pagalmā.
Šī projekta mērķis ir uzlabot bērnu un jauniešu brīvā laika pavadīšanas iespējas un veicināt drošu, aktīvu, interesantu atpūtu. Rezultātā projektu izdevās veiksmīgi īstenot,
demontējot vecās padomju laika šūpoles un to vietā uzstādot jaunu, skaistu un modernu vingrošanas kompleksu un
slidkalniņu. Jauno rotaļu laukumu veiksmīgi ir novērtējuši galvenie māju iedzīvotāji – bērni, kuriem līdzās priecājas arī vecāki ar skaistu un sakoptu vidi radošai bērna attīstībai. Nāc laukā rotaļāties! Spēlēties, izzināt dabu, apkārtni, pētīt, līksmot un baudīt savu bērnību!
Juta Bubina, projekta vadītāja

Ko sēsi - to pļausi!
Ar Hipotēku un Zemes bankas klientu kluba „ Mēs
paši” atbalstu Krāslavas BSRC „Mūsmājas” audzinātāji un jaunieši realizēja projektu, kura mērķis bija sagatavot vidi dārzkopības prasmju apgūšanai.
Pieredze rāda, ka bērniem dažreiz trūkst izpratnes par
daudzām praktiskām sadzīves lietām-naudas plānošanu, ēdiena gatavošanu un citām svarīgām lietām.
Lai pilnveidotu jauniešu sagatavošanu patstāvīgai
dzīvei, veicinātu pašpaļāvību, drosmi un uzņēmību,
nepieciešams bērniem attīstīt arī darba prasmes un izpratni par pašu ieguldītā darba vērtību.
Projekta gaitā tika iegādāta un uzstādīta izturīga tērauda materiāla un polikarbonāta siltumnīca. Tika sagatavota augsne, atvesta auglīgā zeme un mēslojums,
ierīkotas apmales, iegādāti tomātu un gurķu stādi,
garšaugu un salātu sēklas. Jaunieši kopā ar audzinātājiem stādīja, ravēja un laistīja. Augustā tika ievākta
pirmā raža. Praktiski darbojoties, jaunieši ieguva zināšanas par mazdārziņa un siltumnīcas ierīkošanu,
siltumnīcas uzturēšanu, dārzeņu audzēšanu. Vēl tikai
atlicis augsni sagatavot ziemai. Projekta gaitā jauniešiem bija iespēja pārliecināties, cik rūpīgi jākopj

dārzs, cik daudz zināšanu, laika un darba nepieciešams, lai izaudzētu patiešām labu ražu. Latviešu tautas teiciens „Ko sēsi-to pļausi!” patiešām ir vietā.
Nākamajā gadā noteikti paši mācīsimies audzēt stādus un mēģināsim izaudzēt arī kaut ko eksotisku, piemēram, arbūzu vai meloni.
Diāna Dzalbe, projekta vadītāja
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SKOLAS DIENA

„PATRIA” RUDENS EKSPEDĪCIJA

Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku (LIZDA) Krāslavas un Dagdas novadu arodbiedrība aicināja pašvaldību deputātus piedalīties akcijā
„Skolas diena”, kura risinājās no 24.09.12. līdz 05.10.2012.
Akcijas mērķis- veidot lielāku lēmējvaras un sabiedrības izpratni par
pedagogu darba pienākumiem, rosināt kvalitatīvas diskusijas par pedagogu darba vides ietekmi uz izglītības kvalitāti un aicināt deputātus nepieļaut pedagogu darba apstākļu pasliktināšanos.
Krāslavas novadā akciju aktīvi atbalstīja un tajā piedalījās novada pašvaldības deputāti, kuri izteica interesi par pašvaldības izglītības iestādēm,
deputātiem bija iespēja vērot pedagogu ikdienas darbu, tikties ar skolotājiem un skolēniem, iepazīties ar pedagogu darba vides apstākļiem, izzināt
darba vides uzlabošanas iespējas, tajā skaitā par iespējām līdzdarboties
projektos.
Pirmskolas izglītības iestādes akcijas laikā aicināja pašvaldības deputātus, kuri līdzdarbojās grupu darbā, piedalījās pedagogu un administrācijas kopīgās debatēs, uzņēmās kopīgi risināt iestādes aktuālos jautājumus.
Akcijā iesaistītie pedagogi atzinīgi novērtēja šo pasākumu, šādas akcijas ļauj ieskatīties cita darbinieka darba niansēs, apzināt pedagogu darba
specifiku, dod iespēju redzēt pedagogu darba ikdienu un viņu ieguldīto
darbu, iespēju risināt aktuālus jautājumus.
Regīna Sakoviča, LIZDA Krāslavas un Dagdas novadu
arodbiedrības priekšsēdētāja

Šogad Zemessardzes 54.Inženiertehniskā bataljona Nesprāgušās
iznīcināšanas rotas 3.vada karavīri bijuši izsaukumos Krāslavas
pusē 3 reizes, kopumā iznīcināti 12 sprādzienbīstamie priekšmeti - 7
artilērijas lādiņi un 5 mīnmetēju mīnas.
Konkrētajā izsaukumā, meža masīvā netālu no A6 šosejas, pāris
kilometru no Krāslavas slimnīcas atrasti 10 dažāda veida sprādzienbīstamie priekšmeti - 3 gab. 45 mm, 2 gab. 75 mm, 1 gab. 76 mm artilērijas lādiņi, 1 gab. 120 mm, 1 gab. 82 mm, 2 gab. 81mm
mīnmetēju mīnas.
Šo kara laiku munīciju mežā konstatēja Krāslavas pilsētas iedzīvotāji, kas par to paziņoja Dagdas novadpētniecības biedrības „Patria” priekšsēdētājam Aivaram Arnicānam, kam jau bija gūta
pieredze šādā situācijā, kad pagājušajā gadā viņš organizēja līdzīgu
izpētes ekspedīciju Krāslavas pievārtē, kuras rezultātā ar Valsts zemessardzes sapieru palīdzību tika iznīcināti desmit vācu artilērijas
šāviņi.
Arī šoreiz, biedrībai „Patria” pārliecinoties par munīcijas esamību, atbilstoši pastāvošai kārtībai tika norobežota bīstamā vieta un izsaukta Valsts policija, kuras darbinieki informēja Zemessardzes
sapierus.
Vienības darbu kavēja nelabvēlīgie laika apstākļi, bet uzdevums
tika izpildīts sekmīgi.
Sprādzienbīstamie priekšmeti iznīcināti turpat uz vietas meža karjerā, netālu no Krāslavas. Tas jau ir otrais Valsts zemessardzes Rēzeknes sapieru un Dagdas novadpētniecības biedrības „Patria” Otrā
pasaules kara laika munīcijas neitralizēšanas pasākums, un, pateicoties sadarbībai, kopskaitā jau tika iznīcināti 20 dažāda veida šāviņi.

Dagdas novadpētniecības biedrība „Patria”

ADMINISTRATĪVĀ
KOMISIJA ZIŅO
2012.gada 2.oktobrī notika administratīvās komisijas kārtējā sēde, kurā tika
izskatīti
11
administratīvo
pārkāpumu protokoli:
- T.I., dzim.1962.g., tika uzlikts naudas sods 150,00 Ls apmērā par bērna
aprūpes pienākumu nepildīšanu (atkārtoti gada laikā pēc administratīvā soda
uzlikšanas);
- S.J., dzim.1991.g., tika uzlikts naudas sods 50,00 Ls apmērā par kanabisa
(marihuānas) audzēšanu siltumnīcā;
- M.L., dzim.1931.g., tika uzlikts
naudas sods 25,00 Ls apmērā par apzināti nepamatotu policijas darbinieku izsaukšanu;
- J.R., dzim.1993.g., tika uzlikts naudas sods 25,00 Ls apmērā par nepilngadīgu personu iesaistīšanu alkoholisko
dzērienu lietošanā;
- O.V., dzim.1987.g., tika uzlikts
naudas sods 25,00 Ls apmērā par nepilngadīgas personas iesaistīšanu alkoholisko dzērienu lietošanā un 10,00 Ls
par sabiedriskās kārtības neievērošanu
Krāslavas novadā;
- M.K., dzim.1995.g., tika uzlikts
naudas sods 10,00 Ls apmērā par alkoholisko dzērienu lietošanu sabiedriskā
vietā;
- S.A., dzim. 1965.g., tika izteikts
brīdinājums par dzīvnieku (suņa) turēšanas prasību pārkāpšanu;
- R.V., dzim. 1966.g. un A.P., dzim.
1963.g., tika izteikts brīdinājums par
bērnu aprūpes pienākumu nepildīšanu;
- AS „MK” tika izteikts brīdinājums
par sabiedriskās kārtības neievērošanu
Krāslavas novadā.

PROJEKTS „INOVATĪVI E-PAKALPOJUMI ŪDENS APGĀDES VADĪBAI”
TUVOJAS NOSLĒGUMAM
Uz jautājumiem atbild projekta vadītājs Ilgvars Andžāns.
- Tuvojas noslēgumam Latvijas –
Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas projekts „Inovatīvi e-pakalpojumi ūdens apgādes vadībai”
(LLIII-127 E-Water)”. Vai projekta noslēguma konferencē tika apkopots padarītais?
- Jā, šī gada 5.oktobrī notika projekta noslēguma konference „Sabiedrības apziņas attīstība vides jomā”, kurā tika
pārrunāti projekta rezultāti. Patīkami, ka uz konferenci ieradās gan pārstāvji no partneru organizācijām – Utenas,
Preiļu un Līvānu pašvaldībām, Latvijas Ūdens un gāzes lietotāju asociācijas, gan no Latvijas- Lietuvas programmas
sekretariāta, gan kolēģi no Daugavpils, Ludzas, Aizkraukles un Rīgas. Konferencē piedalījās arī „Belam” un „Smart
Meter” uzņēmumu pārstāvji, kas informēja klātesošos par
izpildītiem darbiem, problēmām un risinājumiem.
- Kāds labums iedzīvotājiem būs pēc projekta pabeigšanas?
- Visi iepriekšminētie pasākumi tika veikti, lai samazinātu ūdens zudumus, uzlabotu ūdens pakalpojuma kvalitāti
un galarezultātā samazinātu ūdens pašizmaksu.
Krāslavā veiktās piegādes un izpildītie darbi bija paredzēti šādā apjomā: 1450 ūdens patēriņa mērītāji, 13380 datu pārraides iekārtas, datu serveris un programmatūra.
Preiļos – 1007 ūdens patēriņa mērītāji, 1527 datu pārraides
iekārtas, rezerves datu uzglabāšanas iekārta un programmatūra. Līvānos – 1082 ūdens patēriņa mērītāji, 1775 datu
pārraides iekārtas, rezerves datu uzglabāšanas iekārta un
programmatūra. Utenā – 42 ūdensmērītāji kopā ar pārraides aparatūru.
Šī projekta rezultātā dzīvokļos ir uzstādīti – ūdens skaitītāji ar datu nolasītāju un pārraides moduli, daudzdzīvokļu
mājās uzstādīts koncentrators, kas savāc informāciju par
patērēto ūdens daudzumu dzīvokļos un pārsūta savākto informāciju ūdens piegādātājam uz datu serveri. Pēc šīs informācijas apkopošanas ūdens piegādātājs varēs sagatavot
rēķinu apmaksai par patērēto ūdeni.
Iedzīvotājiem papildus tiks nodrošināta ērtība, ka varēs
neveikt pierakstus un atskaites par patērēto ūdeni, bet veikt
tikai apmaksu, saskaņā ar saņemto rēķinu.
- Vai iedzīvotājiem būs iespēja pašiem sekot līdzi
ūdens skaitītāja rādījumiem un salīdzināt tos ar saņemto rēķinu?
- Jā, protams, arī turpmāk varēs sekot gan ūdens skaitītāju ciparnīcas rādījumiem, gan arī tiks nodrošināta katram
klientam elektroniska pieeja apskatīt datus par saviem skaitītājiem, redzēt savu ūdens patēriņa pārskatu.
- Iedzīvotāji uztraucas, vai šie raidītāji neietekmē cilvēku veselību?
- Elektroniskās nolasīšanas sistēma ir ieviesta daudzās
pasaules valstīs un ir pārbaudīta. Raidīšana notiek mobilā
telefona darbības tīklā un, noraidot signālu, atkal atslēdzas

gaidīšanas režīmā. Kopā raidīšana notiek 1 sekundi pusstundā.
- Vai iedzīvotājiem būs jāmaksā par e-sistēmas ekspluatāciju?
- Uz šo jautājumu var atbildēt katras pašvaldības dome,
kā nolems. Krāslavā izdevumus, kas saistīti gan ar ūdens
skaitītājiem, gan ar elektroniskās nolasīšanas sistēmu, segs
pakalpojuma sniedzējs, proti – „Krāslavas ūdens”.
- Ar kādām problēmām saskārāties, realizējot projektu?
- Lielākā problēma, kā rezultātā nācās projektu pagarināt
par 6 mēnešiem, ir saistīta ar iepirkuma organizēšanu. Ir
lielas iespējas iesniegt sūdzības par iepirkumu un „noraut”
līguma slēgšanu. Arī mūsu gadījumā nācās pirmo iepirkumu noslēgt bez rezultāta un tikai otrajā iepirkumā varējām
noslēgt līgumu. Lietuvas pusei problēmas, kas saistītas ar
normatīvajiem aktiem, bija vēl lielākas. Tika organizēti trīs
iepirkumi, kas noslēdzās bez rezultāta, tādēļ laika trūkuma
dēļ šo elektroniskās nolasīšanas sistēmu Lietuvas puse pagaidām ieviesa tikai vienai mājai. Protams, visās pašvaldībās kā viena liela problēma bija apstāklis, ka daudzi
iedzīvotāji ir prombūtnē ārzemēs un citur, tādēļ bija apgrūtināta iekļūšana dzīvokļos sistēmas uzstādīšanai.
- Kas kopīgs un kas atšķirīgs šīs elektroniskās sistēmas lietošanā Latvijā un Lietuvā?
- Atšķirīgs ir tikai apstāklis, ka elektroniskās nolasīšanas
sistēma šī projekta ietvaros Lietuvā apkalpos tikai vienu
daudzdzīvokļu māju, Latvijā – vairāk nekā simts mājas,
simts uzņēmumus un iestādes. Kopīga ir elektroniskās sistēmas nolasīšana, datorprogrammatūra, datu centrs. Kopīgi
notikuši gan pieredzes apmaiņas braucieni Latvijā un Lietuvā, gan apmācības. Protams, sarežģīti notiek arī programmatūras salāgošana, jo atšķirīgas ir ūdens saimniecību
Latvijā un Lietuvā darbu valodas.
- Vai šajā 24 mēnešu garantijas periodā firmas, kas
uzstādīja sistēmu, nodrošinās pilnīgu sistēmas pieslīpēšanos?
- Protams, jo e-sistēma ir kā dzīvs organisms, pastāvīgi
notiek situācijas izmaiņas, ar tām ir jāstrādā katru dienu.
Gan Utenas pašvaldībai, gan Līvāniem un Preiļiem šīs sistēmas ieviešana notika tikai nelielā pilsētas daļā, arī Krāslavā ierobežotā projekta budžeta dēļ e-sistēma pagaidām
nebūs vēl ieviesta visās daudzdzīvokļu mājās, iestādēs un
uzņēmumos. Piesaistot gan ES, gan pašvaldības līdzekļus,
tuvākajā nākotnē būtu nepieciešams šo e-nolasīšanas sistēmu ieviest gan visās daudzdzīvokļu mājās, gan uzņēmumos, gan arī individuālo dzīvojamo māju sektorā. Kaut gan
jau esošajā brīdī ūdens pakalpojumu sniedzējs SIA „Krāslavas ūdens” par saviem līdzekļiem daļēji turpina ieviest
e-sistēmu tur, kur tās vēl nav.
- Vai sadarbība ar projekta partneriem bija pietiekami laba?
- Protams, žēl, ka Utenas pašvaldība pēc elektroniskās
nolasīšanas sistēmas ieviešanas pagaidām varēja pieslēgt
tikai vienu māju, pārējās projekta aktivitātes ir izpildītas

pilnā apmērā, vairākas no kurām tika realizētas uz sava rēķina, pat netērējot projekta līdzekļus. Arī Latvijas Ūdens
un gāzes lietotāju asociācija aktīvi iesaistījās projekta aktivitāšu īstenošanā. Ar Līvānu un Preiļu pašvaldībām īstenots jau ne pirmais Eiropas projekts, tā kā ceram uz
veiksmīgu turpmāko projektu realizēšanu.
Uzziņai – vispārīga informācija par projektu LLIII-127
E-Water
Projekta partneri:
vadošais partneris Krāslavas novada dome + „Krāslavas
ūdens”,
Latvijas Ūdens un Gāzes Lietotāju asociācija,
partneri – Utenas rajona administrācija + „Utenos
vandenys”,
Preiļu novada pašvaldība + „Preiļu Saimnieks”, Līvānu
novada pašvaldība + „Līvānu DKS”.
Projekta mērķis
Uzlabot kopīgu dabas resursu pārvaldību un uzraudzību,
radot platformu efektīvai ūdens izmantošanai, izmantojot
informācijas tehnoloģiju un jaunu elektronisko pakalpojumu piedāvājumu patērētājiem.
Projekta galvenās aktivitātes:
darba grupas, pieredzes apmaiņas braucieni un apmācības ūdenssaimniecības apsaimniekošanā iesaistītajiem darbiniekiem;
izstrādāts „Pētījums un pamatojums naturālo resursu patēriņa uzskaites un kontroles sistēmas izveidei”;
uzstādītas ūdens patēriņa skaitītāju un mērījumu nolasīšanas iekārtas, kā arī atbilstoša programmatūra Krāslavā,
Utenā, Preiļos, Līvānos;
izstrādātas instrukcijas jauno iekārtu lietošanas noteikumiem; veikta ūdens lietotāju aptauja;
organizēta projekta noslēguma konference „Sabiedrības
apziņas attīstība vides jomā”;
izdoti projekta bukleti utt..
Projekta īstenošanas laiks:
2010.gada oktobris – 2012.gada oktobris.
Pierakstīja Inga Kavinska
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Esiet jūs paši!
Ikdienas rūpes, darbs, sadzīve ir
tas, kas aizņem lielu daļu mūsu dzīves. Dienas, kas līdzīgas cita citai,
ar laiku apnīk, un tad sirds prasa
pārmaiņas. Lai aizmirstu par pelēko ikdienu, atpūstos un uzkrātu
jaunas pozitīvas emocijas, cilvēki
izdomāja svētkus. Un, protams, dāvanas.
Varavīksnes vidusskolas skolotāji nolēma sagādāt kolēģiem svētkos neparastu, intriģējošu dāvanu,
piedzīvojumu, kas paliks atmiņā uz
ilgāku laiku, - fotosesiju pie profesionāla fotogrāfa un skolotāju fotoportretu izstādi, ko prezentēja
Skolotāju dienā. Bet pirms tam bija
interesants sagatavošanas darbs - ar
pedagogiem strādāja fotomākslinieks Anatols Kauškalis.
„Nav svarīgi, kādas profesijas
pārstāvis ir cilvēks,” pastāstīja
Anatols, „ir svarīgi atrast sižetu un
uz tā pamata izveidot konkrētu tēlu.
Nav nefotogēnisku cilvēku, ir ļaudis ar ārējo skaistumu, bet citi - ar
iekšējo.
Skolotājiem bija grūti darboties
modeļu lomā, viņi ir pārāk rezervēti, un tas neļauj būt atklātiem. Fotografēšanas laikā es visiem teicu:
„Esiet jūs paši!” Taču tas izrādījās
pats sarežģītākais. Pedagogi baidās
izskatīties smieklīgi, baidās atbrīvoties. Darbā ar viņiem es neizmantoju
vienu
no
visiedarbīgākajām metodēm - provokāciju, es centos būt ļoti delikāts
un tolerants. Neskatoties uz to, uzskatu, ka mūsu akcija izdevās.”
Līdz pēdējam brīdim modeļi nezināja, kādu fotogrāfiju meistars izvēlēsies izstādei. Kad fotoportretu
izstāde tika atklāta, klātesošie skolotāji ar interesi aplūkoja kolēģu
fotogrāfijas, dalījās iespaidos, apsprieda un komentēja.
Jevgēņija Bizņa: „Bija ļoti interesanti vērot, kā strādā fotogrāfs.
Es pat nevarēju iedomāties, kā nepazīstamā cilvēkā var saredzēt viņa
iekšējo būtību. Anatols piedāvāja
par kaut ko padomāt - labu vai sliktu - un iemūžināja šos momentus.
Man tas nešķita sarežģīts process,
bija ļoti interesanti.”
Ēriks Zaikovskis: „Pirmkārt, paldies fotogrāfam! Pusotras stundas
laikā mēs varējām justies it kā cita
cilvēka ādā, relaksēties, atbrīvoties,

Mazā olimpiāde PII „Pienenīte”
Par bērnu fiziskās attīstības nepieciešamību, sākot no agrās bērnības,
rakstīts daudz. Uz jautājumu par kustību nozīmi bērna dzīvē gan pedagogi, gan vecāki atbild viennozīmīgi: kustībām ir liela nozīme ne tikai fiziskajā, bet arī intelektuālajā un emocionālajā bērna attīstībā.
Tāpēc savā iestādē īpašu uzmanību mēs veltām sportam un veselības
nostiprināšanai, organizējot dažādus sporta pasākumus: veselības dienas, sporta svētkus, sacensības, olimpiādes u.c.
Tradicionāli Olimpiādes gadā bērnudārzā organizējam Mazās olimpiskās spēles.
Šogad tajās piedalījās četras komandas no vecākās un sagatavošanas
grupas: „Ežuki”, „Bitītes”, „Margrietiņas”, „Zvaniņi”.
Pasākuma saimnieks Grieķu dievs Zevs iepazīstināja bērnus ar saviem
draugiem – jūras dievu Poseidonu, atlētu dievu Hermeju, auglības dievieti Demetru.
Zevs pavēlēja ienest olimpisko karogu un uguni.
Demetra iepazīstināja bērnus ar olimpisko talismanu – Zaķi, kas uzdāvināja rotaļlietu katras komandas kapteinim. Hermejs piedāvāja komandām atbildēt uz jautājumiem par olimpiādes sporta veidiem, un Zevs
pasludināja Mazās olimpiskās spēles par atklātām.
Pēc komandu sveicieniem sekoja sporta veidu sacensības (tāllēkšana,
svarcelšana, mini-basketbols, rāpšanās pa virvi) un komandu stafetes.
Sacensību beigās Zaķis kopā ar dieviem apbalvoja dalībniekus un
Zevs pasludināja Mazās olimpiskās spēles par slēgtām.
L.Krumpāne, vadītājas vietniece izglītības jomā
S.Batarāgas foto

Tikšanās ar strausiem

fantazēt. Protams, ne visus kolēģus
es redzu tādus, kādus tos parādīja
fotogrāfs, bet daudzi portreti man
šķiet ļoti veiksmīgi - piemēram,
manas sievas fotogrāfija.
Vai ir sarežģīti būt par modeli?
Protams, jo fotogrāfs lūdza iedomāties, ka es vadu stundu, it kā es
runāju ar bērniem, bet es neprotu to
darīt, neredzot savu skolēnu acis.
Droši vien, lai to izdarītu, ir jābūt
par labu aktieri.
Daina Strupiša: „Man tas bija
kaut kas jauns un interesants. Man
ļoti patika. Tā bija atpūta dvēselei
un garam.”
Lielu uztraukumu nācās piedzīvot vienai no idejas autoriem - Anželai
Semjonovai.
Mierīgi
nopūsties viņa varēja tikai Skolotāju dienas priekšvakarā, kad ieraudzīja kolēģu portretus.

- Iespaidi bija šokējoši, protams,
pozitīvajā nozīmē,” uzsvēra Anžela. „Pārliecinājos, ka būt par modeli ir ļoti grūti. Gribas būt dabiskai
un arī ņemt vērā profesionālā fotogrāfa ieteikumus, mēģinot izpildīt
to, ko viņš prasa. Izrādījās, ka apvienot šīs divas lietas nav viegli.
Protams, tas ir Anatola nopelns un
viņa nopietnā darba rezultāts, jo
katram no 38 modeļiem viņš veltīja
vairāk nekā divas stundas. Paldies
viņam par to, ka atbalstīja mūsu
ideju!
Esmu gandarīta par to, ka devām
iespēju mūsu dāmām atcerēties, ka
viņas ir skaistas sievietes. Mēs gribējām atzīmēt šo Skolotāju dienu
kaut kā neparasti, sagādājot kādu
īpašu pārsteigumu. Un tas mums
izdevās!
Elvīra Škutāne

27.oktobrī plkst.16:00 Krāslavas kultūras namā - Mārtiņa Freimaņa dziesmu koncerts „Tu esi mans draugs”. Piedalās grupas „PeR” un „Putnu balle”. Biļešu cena 3-5 Ls, iepriekšpārdošana KN II stāvā 12:30-17:30, pirmās 100 biļetes -3.00 Ls, koncerta dienā dārgāk!

MĒS SPĒSIM SAPRASTIES!

Invalīdu biedrība
„Stariņš” sveic
dzimšanas dienā
Liliozu Stavro, Anatoliju
Lebedoku, Žannu Galilejevu,
Mariju Panikovu.
Mēs vēlam veselību,
vēlam spēku,
Ikkatrai rūpei viegli
garām iet.
Ar gaišu dzīvesprieku,
lai Jūs spētu
Ik tumšam brīdim
tiltu pāri likt!

Krāslavas Sporta skola
ielūdz uz 60 gadu
jubilejas svinībām
visus bijušos
darbiniekus un absolventus.
Svinīgs pasākums notiks
24.novembrī, plkst.17.00
Krāslavas KN
Līdzi jāņem groziņš.
Iepriekšējā pieteikšanās un
uzziņas pa t.65622722,
26178147.

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

Skaistuma salons
„Oksana”
Baznīcas ielā 19-33, Krāslavā.
Mikrostrāvas sejai –
12 Ls – 6 Ls;
Limfodrenāžas zābaki –
9 Ls – 5 Ls;
Attīrošas sējas maskas 16 Ls – 12 Ls.

%

Ja Tu gribi lietot latviešu valodu brīvi, sazināties latviešu valodā ar dažāda vecuma
cilvēkiem, esi atklāts, komunikabls – iesaisties projektā, iesaisti savus draugus, paziņas
mūsu projektā, kuru atbalsta Sabiedrības integrācijas fonds.
Projekta dalībniekiem tiek dota iespēja viesoties latviešu ģimenē,
kurā ir atbilstoša vecuma bērns (6Ls/ diennaktī 6 nedēļu nogales, apmeklēt pasākumus a(80 Ls).
Par projekta iespējam var uzzināt, rakstot projekta vadītājai Ludmilai Buhalovai: ludmila-kraslava@.inbox.lv, tālr. 22308790, vai Andrejam Jakubovskim jakubovskis69@inbox.lv, tālr. 29503665
Projekta mērķis: Krāslavas, Dagdas, Aglonas novados dzīvojošo
tautību savstarpējās sapratnes un sadarbības veicināšana, savas dzimtās puses izzināšana, sabiedrības saliedēšana, patriotiska un tikumiska audzināšana.
Sadarbības līgums Nr. 2012.LV/VG/04/03.
Projekta nolikums apstiprināts Sabiedrības integrācijas fonda padomes 2012.gada 31.maija sēdē - (protokols Nr.78).

UZRĀDIET KUPONU SAŅEMIET ATLAIDI!

Kupons ir derīgs
no 22.10.12. līdz 22.11.12.
Т. 28665920.

Šī gada 26. septembrī PII „Pienenīte” vecākās grupas „Zvaniņi” Egitas
Kruglovas mamma organizēja ekskursiju uz Robežnieku putnu mini
zoodārzu un Indras parku.
Robežniekos mūs sagaidīja zoodārza saimnieks Viesturs Gabrusāns,
kas iepazīstināja bērnus ar iemītniekiem un viņu dzīves apstākļiem.
Bērniem bija iespēja ne tikai apskatīt putnus un dzīvniekus, bet arī pabarot viņus. Cik izbrīnījušies bija bērni, kad ieraudzīja strausu olas. Tik
lielas olas viņi nekad nebija redzējuši.
Pēc zoodārza apmeklējuma mēs devāmies uz Indras pagastu, kur degustējām garšīgu ābolu ievārījumu un piparmētru tēju, staigājām pa parku un vērojām vilcienus no gaisa tilta. Liels paldies Egitas mammai par
brīnišķīgu ekskursiju!
Inna Vaivodiša un Inga Barševska, pirmsskolas skolotājas

Aicinām apmeklēt latviešu valodas kursus
Valoda ir tilts, kas vieno cilvēkus. Mūsdienās ir nepieciešams zināt ne
tikai savu dzimto valodu, bet arī valsts valodu un kādu svešvalodu, tas ir
aktuāls jautājums gan jauniem, gan veciem, gan tiem, kas veido savu
karjeru, gan mājsaimniecēm.
Krāslavas novada dome, pilsētas sabiedriskās organizācijas, novada
uzņēmumi ir ieinteresēti, lai visi krāslavieši labi pārvaldītu latviešu valodu.
Pilsētā jau bija organizēti bezmaksas kursi mediķiem, šuvējām, sētniekiem, pastniekiem.
Aicinām attīstīt un paplašināt savas latviešu valodas zināšanas un
prasmes arī citu iedzīvotāju kategoriju pārstāvjus: strādniekus, bezdarbniekus, pensionārus, invalīdus, vecākus, kas vēlas palīdzēt saviem bērniem latviešu valodas apguves procesā.
Organizatoriskā sapulce notiks 25.oktobrī plkst.12.00 (nestrādājošiem) un plkst.17.30 (strādājošiem) Krāslavas novada Sociālā dienesta
telpās (Gr. Plāteru ielā 6), 2. stāvā.

VISU SVĒTO SVĒTKU KĀRTĪBA
1. novembris (ceturtdiena)
VISI SVĒTIE (lielie svētki)
9:15 – Sv. Mise (poliski)
11:30 – Sv. Mise (latviski)
Vesperes un procesija par mirušajiem
18:00 – Sv. Mise (latviski)
2. novembris (piektdiena)
VISU TICĪGO MIRUŠO PIEMIŅAS
DIENA
9:15 – Sv. Mise (latviski)
11:30 – Sv. Mise (poliski)
Procesija par mirušajiem
18:00 – Sv. Mise (poliski)
3. novembris (sestdiena)
15:00 – Sv. Mise (Krāslavas Vecajos katoļu kapos)
10. novembris (sestdiena)
13:00 – Sv. Mise (Krāslavas Meža kapos)

Sezonas sākums ar jaunu rekordu
Šāvējiem, kā jau ierasts, sezona katru gadu sākas trešajās septembra brīvdienās, kad Dobelē notiek Ilgoņa Freimaņa piemiņas sacensības. Šogad tajās piedalījās arī kaimiņvalstu - Baltkrievijas, Lietuvas un Igaunijas - sportisti. Sacensības
noritēja divos vingrinājumos MŠ-60 (60 šāvieni no stāvokļa guļus) un PŠ-40 (40
šāvieni ar pneimatisko šauteni). Vingrinājumā MŠ-60 krāslavietes Karīna Krilova, Diāna Bulavska un Aleksandra Kurbanova ierindojās attiecīgi 6.,8. un 9. vietā
(18. dalībnieču konkurencē).
Vingrinājumā PŠ-40 25 šāvēju konkurencē Karīna Krilova, izpildot sporta
meistara normatīvu, ar rezultātu 392 punkti ieguva 1.vietu un kausu. Tas ir jauns
Krāslavas novada rekords, kuru Karīna gada laikā laboja otro reizi (Latvijas rekords šajā vingrinājumā ir 395 p.). Vasarā Latvijas olimpiādē Karīnai bija izdevies pirmo reizi izpildīt sporta meistara normatīvu, bet tagad, izpildot to atkārtoti,
viņai šis tituls tiks piešķirts uz mūžu.
Sergejs Šveds,
Krāslavas Sporta skolas treneris
Redaktore – Elvīra Škutāne
Tālr. 65681765, 28368537,

e-pasts:vestis@kraslava.lv

SLUDINĀJUMI
òPārdod iekšdurvis (55
Ls), ārdurvis – (99 Ls).
T.26847347.
òIzīrē vai pārdod garāžu
Pļavu
ielā.
Т.
28729743.
òDziednieks Vladimirs
Dovgaļovs (apliec.4307,
lic. Nr.16) izārstē daudz
dažādu slimību. Pieņem
Krāslavā. Т. 65624394,
28736836.
òPārdod
ledusskapi
„Atlant” labā stāvoklī. Т.
28697555.
òPārdod
1-istabu
dzīvokli, 40 m2, 2. stāvs.
Т. 65622514, 20265911.

SIA „Latmežs”
Pērk visa veida īpašumus, cirsmas, var būt ar
apgrūtinājumiem (ķīla,
mantojums utt.). Ātra izskatīšana, labas cenas,
tūlītēja samaksa.
Iespējams avanss.
T. 22028592,
29777641.

Tulkotāja – Galina Mikulāne
Tirāža - 6000
Iespiests SIA «Latgales druka»

