Kraslavas V
K R Ā S L AVA S NOVAD A DO M ES I NF O R M AT Ī VAI S I Z D EV U M S

ESTIS
№ 15 (241)
2014.gada 10.oktobris

Šodien numurā:
Par valsts atbalstu zemnieku saimniecībām – 2. lpp.,
 Krāslavas Valsts ģimnāzijas jaunumi– 3. lpp.,
 Fotoreportāža no Zemnieku balles - 4. lpp.,
 Ko piedāvā klientiem jauna automazgātava? – 5. lpp.,
 Sporta mēnesis Krāslavā - 6.-7. lpp.,
 Intervija ar mākslinieku Osvaldu Zvejsalnieku - 7. lpp.,
 Apbalvosim labākos Krāslavas
novada uzņēmējus! – 8. lpp.
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Elvīras Škutānes foto

LATGALI 12. SAEIMĀ
PĀRSTĀVĒS 15 DEPUTĀTI

4. oktobrī Latvijā norisinājās kārtējās parlamenta vēlēšanas, tika
vēlēta LR 12.Saeima. Saeimas vēlēšanas notika piecos vēlēšanu apgabalos, un tajos tika ievēlēti 100 Saeimas deputāti.
Vēlēšanās piedalījušies 913491 vēlētājs vai 58.85% no kopējā
balsstiesīgo iedzīvotāju skaita. Krāslavas novadā uz vēlēšanu iecirkņiem atnākuši 5504 vēlētāji (43.59%).
Pēc Centrālās vēlēšanu komisijas datiem, 12.Saeimā visvairāk mandātu ieguvusi partija „Saskaņa” - 24 deputātu
vietas. „Vienotība” jaunajā parlamenta
sasaukumā ieguvusi 23 mandātus, Zaļo
un zemnieku savienība (ZZS) - 21,
Nacionālā apvienība „Visu Latvijai!”„Tēvzemei un brīvībai”/LNNK (VLTB/LNNK) - 17 vietas.
Latvijas Reģionu apvienība Saeimā ieguvusi 8 deputāta mandātus, bet Ingunas
Sudrabas vadītā „No sirds Latvijai”– 7.
Tapāt kā kopumā Latvijā, arī Krāslavas novadā visvairāk vēlētāju ir nobalsojuši par partiju „Saskaņa” - 2165 biļeteni. Otrajā vietā balsstiesīgie iedzīvotāji
ierindojuši „Zaļo un zemnieku savienību” – 1662 balsis, savukārt partija „No
sirds Latvijai” savāca 579 balsis, par
„Vienotību” nobalsoja 416 vēlētāji.
„Zaļo un zemnieku savienībai” priekšroku devuši vēlētāji no Aulejas, Izvaltas,
Kombuļu, Skaistas un Ūdrīšu pagasta.
Vēlētāji no Krāslavas pilsētas, Krāslavas, Indras, Kalniešu un Piedrujas pagasta balsoja galvenokārt par partiju
„Saskaņa”. Robežnieku pagastā „Saskaņas” pārsvars pār „Zaļo un zemnieku

savienību” bija pavisam neliels.
Visvairāk plusu no Krāslavas novada vēlētājiem saņēma deputātu kandidāts no „Zaļo un zemnieku savienības”
Ēvalds Cauņa (917). Otrajā vietā – kandidāts no partijas „Saskaņa” Andrejs
Elksniņš (538).
Visnevēlamākais
kandidāts
pēc
Krāslavas vēlētāju domām ir Rihards
Eigims („Zaļo un zemnieku savienība”),
viņš tika izsvītrots 475 biļetenos.
Latgali LR12. Saeimā pārstāvēs15 deputāti. No partijas „Saskaņa” -Andrejs
Elksniņš, Ivans Ribakovs, Jānis Tutins,
Vladimirs Nikonovs, Marjana IvanovaJevsejeva un Raimonds Rubiks.
No partijas „Vienotība” - Dzintars Zaķis, Aldis Adamovičs un Anrijs Matīss.
No „Zaļo un zemnieku savienības” Raimonds Vējonis, Jānis Klaužs un Rihards Eigims.
No nacionālās apvienības „Visu
Latvijai!”-„Tēvzemei un Brīvībai/
LNNK” - Inese Laizāne, no partijas „No
sirds Latvijai” - Silvija Šimfa, no Latvijas Reģionu apvienības - Juris Viļums.
Informāciju sagatavoja
Elvīra Škutāne

KRĀSLAVĀ TIKS NOASFALTĒTAS 7 IELAS
Mūsu autobraucēji un gājēji jau sen
gaidīja šo brīdi. Starpsezonas laikā pa
vairākām Krāslavas ielām pārvietoties
bez gumijām zābakiem nebija iespējams. Šo tēmu krāslavieši aktualizēja
jau sen, taču šī jautājuma risināšana
tika atlikta ﬁnanšu līdzekļu trūkuma
dēļ.
Šogad, neskatoties uz to, ka tam nebija paredzēts Eiropas Savienības ﬁnansējums, pašvaldība iekļāva darba
plānā remontdarbus vairākās Krāslavas pilsētas ielās. No pilsētas budžeta
līdzekļiem zemes segums un uzbērtais
segums pilnībā tiks nomainīti pret asfaltu Sila, Liepu, Jaunatnes, Ganību
un Teātra ielā. Tiks noasfaltēti arī Vecticībnieku un Pekinas ielas posmi.
Elvīras Škutānes foto
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aktuālā infirmācija
PAŠVALDĪBAS POLICIJA PAR PAVEIKTO DARBU SEPTEMBRĪ
Sastādīti 3 administratīvo pārkāpumu protokoli, no tiem 1 par
dzīvnieku infekcijas slimību proﬁlakses un apkarošanas prasību
pārkāpšanu, 1 par dzīvnieku turēšanas, labturības, izmantošanas un
pārvadāšanas prasību pārkāpšanu
un 1 par neapdzīvotu un saimnieciskai darbībai neizmantotu ēku
konservāciju.
Saņemti 12 rakstiski iesniegumi
un atstrādāti 135 izsaukumi. Tika
veiktas 42 proﬁlaktiskās sarunas
un izteikti mutiski brīdinājumi.
Tika veikti 6 nakts reidi (no
piektdienas uz sestdienu un no
sestdienas uz svētdienu). Tika no-

drošināta sabiedriskās kārtības ievērošana Miķeļdienas gadatirgus
laikā.
Krāslavas novada pašvaldības
policija nogādāja vienu personu
Daugavpils psihoneiroloģiskajā
slimnīcā un trīs klaiņojošus suņus
Daugavpils dzīvnieku patversmē.
Krāslavas novada pašvaldības
policijas darbinieki veica 14 proﬁlaktiskus reidus pa Krāslavas novada ezeriem, kas saistīti ar zivju
resursu un kontroles pasākumiem.
No dažādiem Krāslavas novada
ezeriem kopumā tika izcelti un
pēc akta iznīcināti 13 nelikumīgi
zvejas rīki.

LATVIJAS PSIHOLOĢIJAS
DIENAS KRĀSLAVĀ
Otro gadu pēc kārtas oktobrī norisināsies Latvijas Psiholoģijas dienas, kas notiks no 6. līdz 26.oktobrim vairākās
Latvijas pilsētās, tajā skaitā arī Krāslavā.

Psiholoģijas dienu ietvaros Krāslavā notiks vairāki pasākumi.
No 6. Līdz 10.oktobrim Krāslavas pamatskolā psiholoģes Veltas Daņiļevičas vadībā norisinājās „Psiholoģijas nedēļa”, tajā skaitā - psiholoģiskā akcija un starpskolu draudzības pēcpusdiena, kurā piedalījās
Krāslavas un Dagdas novadu skolas. Savukārt 16.oktobrī plānota sadarbības pēcpusdiena un radošā darbnīca vecākiem un bērniem.
Psiholoģijas dienu mērķis ir sekmēt atvērtu, radošu vidi profesionālai
diskusijai, kā arī informēt plašāku sabiedrību par psihologu darbu, pastāstīt, ko psihologi var piedāvāt ikvienam Latvijas iedzīvotājam, tajā
skaitā - veicināt izpratni par to, kādas atšķirības ir starp psihologa, psihoterapeita un psihiatra pakalpojumiem.
Visa Latvijas Psiholoģijas dienu programma ir pieejama interneta
vietnē www.psihologijasdienas.lv.
Marika Grasmane

dažos teikumos

28. septembrī

Krāslavas Kultūras namā
notika senioru balle, kas
bija veltīta Starptautiskajai veco ļaužu dienai. Šajos svētkos seniorus sveica Krāslavas novada Sociālā dienesta vadītāja Vija Bārtule
un p/a „Labiekārtošana K” direktors Ēvalds Cauņa.
Pasākumā tika godināti seniori, kas šogad ieguvuši pensionāra statusu. Katram no desmit „jaunajiem” pensionāriem tika veltīts kāds
koncerta numurs. Uzstājās deju kolektīvi - „Senči”, „Mežrozīte”,
vokālais ansamblis „Varavīksne”, austrumu deju kolektīvs „Alisa”.
Pārsteigumu visiem vakara dalībniekiem sagatavoja viena no „jaunajiem” pensionāriem - Leontīna Jerofejeva no Robežniekiem, kas
uzstājās ar priekšnesumu. Viņa dziedāja un spēlēja harmoniku, un
visa zāle dziedāja līdzi. Vakara turpinājumā pasākuma dalībnieki
griezās dejā.
Valentīna Kokina
*

Arī

*

*

2014. gadā Borisa un Ināras Teterevu fonds atbalstīja
biedrības „Krāslavas katoļu draudzes Caritas grupa” projektu „Silta maltīte mazaizsargātām personām un virtuves iekārtojums
Krāslavā 2014/2015”.
Kopējais Teterevu fonda programmas „Maizes Rieciens” ﬁnansējums krāslaviešu projektam ir 3 710,00 EUR, to skaitā 2 520,00 EUR
ir paredzēti pārtikas produktu iegādei maltītes pagatavošanai un 1
190,00 EUR labdarības virtuves iekārtojumam.
Projekta ietvaros ir paredzēts no šī gada 1.oktobra līdz 2015.gada
30.aprīlim nodrošināt labdarības virtuves pakalpojumus vienreiz nedēļā 90 mazaizsargātām personām (to skaitā 70 bērniem un 20 pieaugušiem). Līdz šī gada beigām projekta ietvaros tiks atjaunots Krāslavas „Caritas” grupas telpu grīdas segums, nomainīta vannas istabas
iekārta un iegādāts tvaika nosūcējs.

Apstiprināti noteikumi investīciju
pasākumamlauku saimniecībās
un pārtikas ražošanas uzņēmumos

Lai veicinātu investīcijas mūsdienīgās
tehnoloģijās un ražošanas lauku saimniecībās, kooperatīvajās sabiedrībās un
lauksaimniecības produktu pārstrādes uzņēmumos, Ministru kabinets 30.septembrī pieņēma noteikumus „Valsts un Eiropas Savienības atbalsta atklātu projektu
iesniegumu konkursu veidā pasākumam
„Ieguldījumi materiālajos aktīvos” piešķiršanas kārtība”.

Noteikumi paredz atbalsta iespējas lauku saimniecībām, lai uzlabotu ekonomiskās darbības rādītājus
un konkurētspēju, veicinās papildu pievienotās vērtības radīšanu lauksaimniecības produkcijai un pārtikas ražošanas nozares efektivitāti, jo īpaši inovatīvas
un bioloģiski audzētas produkcijas radīšanā.
Pasākumā „Ieguldījumi materiālajos aktīvos” atbalstīs investīcijas, kas saistītas ar lauku saimniecību
pārstrukturēšanu un nozaru dažādošanu (lauksaimniecības produktu ražošanai nepieciešamo pamatlīdzekļu - visa veida tehnikas – iegādi un ražošanas
būvju būvniecību). Savukārt atbalsts kooperatīvajām
sabiedrībām nodrošinās biedru saražotās produkcijas pirmapstrādi un palielinās tirdzniecību. Īstenojot
meliorācijas sistēmu renovāciju un rekonstrukciju,
būs nodrošināti labvēlīgi apstākļi lauksaimniecības
kultūru audzēšanai, kas arī uzlabos saimniecību ekonomiskos rādītājus.
Pārtikas ražošanas uzņēmumiem kā viens no atbalsta saņemšanas nosacījumiem ir noteikta vietējās
izejvielas iepirkšana. Papildu atbalsta intensitāti saņems tie atbalsta pretendenti, kuri piedalās pārtikas

kvalitātes shēmās. Papildu atbalsta intensitāti piešķirs arī tad, ja atbalsta pretendents ražos vismaz piecus pārtikas produktus, kas atbilst ieteicamo pārtikas
produktu izvēles kritērijiem.
Atšķirībā no iepriekšējā plānošanas perioda atbalsta pretendentam būs jāizvirza konkrēti ar projekta
īstenošanu saistīti sasniedzamie mērķi. Ja tie netiks
izpildīti, atbalstam piemēros proporcionālu samazinājumu atkarībā no ieguldījuma un mērķa izpildījuma.
Pasākumam „Ieguldījumi materiālajos aktīvos”
paredzētais publiskais ﬁnansējums ir 489,1 miljons
eiro jeb 33% no kopējā programmas ﬁnansējuma.
No šī ﬁnansējuma apakšaktivitātei „Atbalsts ieguldījumiem lauku saimniecībās” paredzēts izlietot 67%,
tai skaitā 14% paredzēti kā minimālais garantētais
apmērs mazajām saimniecībām (ar gada apgrozījumu līdz 70 000 eiro) un 4% - atbilstīgajām lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvajām sabiedrībām.
Savukārt apakšaktivitātei „Atbalsts ieguldījumiem
pārstrādē” paredzēts izlietot 16% no pasākuma ﬁnansējuma, tai skaitā 4% - atbilstīgajām lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvajām sabiedrībām.
Apakšaktivitātei „Atbalsts ieguldījumiem lauksaimniecības un mežsaimniecības infrastruktūras attīstībā” paredzēts izlietot 17% no pasākumam paredzētā
publiskā ﬁnansējuma.
Informāciju sagatavoja
Rūta Rudzīte,
ZM sabiedrisko attiecību speciāliste

projekti

SKAISTA, SAKOPTA TERITORIJA,
JAUNIEŠU LĪDZDALĪBA
UN JAUNA PIEREDZE
Šogad vasaras brīvlaikā bērnu centra
„Mūsmājas” jaunieši realizēja ieceri – labiekārtot savu piemājas teritoriju un zāliena vietā ierīkot atpūtas laukumu ar dekoratīvo dārzu. Projekta „Iedzīvotāji veido
savu vidi 2014” ietvaros bija iespēja iegādāties lapeni, savukārt, pateicoties lielam
sabiedrības atbalstam, izdevās arī veikt
pārējos darbus.

Sadarbībā ar SIA „Gartda” vides dizaina speciālistu, tika izveidots apzaļumošanas plāns. Sadarbībā ar
„Latvijas valsts mežiem” tika ierīkotas divas dobes
ar vairāk ne kā 30 dažādiem stādiem, kuri pēc pāris
gadiem kļūs par krāšņiem un ziedošiem dekoratīviem
krūmiem. „LIONS club” no Vadstenas (Zviedrija)
ﬁnansiāli atbalstīja jauniešu projektu ar 329.00 eiro
dārza šūpoļu uzstādīšanai. Aktīvistu grupa no Rīgas

uzdāvināja bērniem strītbola grozu, kas papildināja
aktīvās atpūtas zonu. Biedrība „Trīs airi” uzdāvināja
dekoratīvo krūmu stādus, tādējādi papildinot dobes
stādu kolekciju.
Projekta noslēgumā tika organizēta ekskursija uz
Krustpils novada stādaudzētavu „Meža Rasa”. Jaunieši uzzināja, kāds darbs ir jāiegulda un cik gadu
paiet, lai no maza spraudenīša izaug liels dekoratīvs
koks.
Bērnu centra „Mūsmājas” kolektīvs no sirds pateicas saviem atbalstītājiem par līdzdalību projekta
realizēšanā. Kopīgiem spēkiem galvenais projekta
mērķis ir sasniegts – skaista, sakopta teritorija, jauniešu līdzdalība un jauna pieredze.
Ērika Geka,
centra direktore
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izglītība

informācija

JAUNO UZŅĒMĒJU SKOLA
KRĀSLAVAS VALSTS
ĢIMNĀZIJĀ

PAR PIENA KVOTU
UN TĀS IZPILDI

17. septembrī Krāslavas Valsts ģimnāzijā notika biznesa
izglītības biedrības „Junior Achievement–Young Enterprise Latvija” interaktīvais seminārs „JA-YE Latvija Jauno
uzņēmēju skola 2014” , kurā piedalījās 58 mūsu novada
skolēni no Krāslavas Valsts ģimnāzijas, Krāslavas pamatskolas un Izvaltas pamatskolas.
Šogad arī Krāslavas Valsts ģimnāzija ir kļuvusi par vienu
no „Junior Achievement–Young Enterprise Latvija” dalībskolām, lai piedalītos „JA–YE Latvija” praktiskās uzņēmējdarbības izglītības programmās un rosinātu skolas skolēnus attīstīt savas uzņēmējspējas un radošumu.
„Junior Achievement – Young
Enterprise Latvija” (JA-YE Latvija) ir sabiedriskā labuma organizācija un biznesa izglītības
eksperts Latvijas skolās, kura darbojas Latvijā jau kopš 1991. gada.
Tās mērķis ir pilnveidot jauniešu
zināšanas un prasmes uzņēmējdarbībā ar praktiskām metodēm
visos izglītības līmeņos, lai radītu
nākotnes starptautiskos līderus un
nozaru ekspertus, kas paaugstinātu Latvijas konkurētspēju.
Semināru atklāja Jānis Krievāns, „JA-YE Latvija” valdes
priekšsēdētājs, kurš iepazīstināja jauniešus ar „JA-YE Latvija”
programmām, skolēnu mācību
uzņēmumu veidošanas iespējām
jauniešu uzņēmējdarbības prasmju un zināšanu attīstīšanai.
Biznesa augstskolas „Turība”
lektore Iveta Lintiņa pastāstīja

jauniešiem par to, cik liela ir uzņēmējdarbības nozīme ilgtspējīgā reģiona attīstībā, cik nozīmīgs
ir mērķis un motivācija, uzsākot
savu biznesa projektu.
Krāslavas novada domes Attīstības nodaļas vadītāja Ināra Dzalbe un domes speciāliste Agita
Kruglova pastāstīja par uzņēmējdarbības vidi Krāslavas novadā
un rosināja skolēnus aktīvi piedalīties skolēnu mācību uzņēmumu
veidošanā un mūsu novada uzņēmējdarbības attīstīšanā.
Keramiķis Valdis Pauliņš pastāstīja, kā ideju pārvērst biznesā.
Viņš rosināja jauniešus būt aktīviem, čakliem, nesēdēt malā, bet
rīkoties, jo, tikai aktīvi darbojoties
un čakli strādājot, var sasniegt rezultātu.
„JA-YE Latvija” projektu vadītāja Zane Vasiļjeva iepazīstināja

ar savu pieredzi skolēnu mācību
uzņēmumu veidošanā.
Seminārā otrajā daļā skolēni
praktiski darbojās Latvijas Universitātes EVF speciālistu organizētajā ideju darbnīcā, kurā grupās
centās radīt inovatīvas un realizējamas biznesa idejas savam skolēnu mācību uzņēmumam, lai pēc
tam gūtu praktisku uzņēmējdarbības pieredzi. Skolēni pierādīja,
ka spēj ģenerēt patiešām lieliskas
idejas. Veiksmīgākie tika apbalvoti ar balvām.
Pasākuma noslēgumā tika izspēlēta biznesa simulācijas spēle
„TITAN”, tā bija īpaša iespēja
datormīļiem apgūt uzņēmējdarbību un stratēģisko domāšanu, neatejot no datora. 8 komandas sīvi
cīnījās par uzvaru, lai, pieņemot
veiksmīgus biznesa attīstības lēmumus, katrs no spēlētajiem var
virzīt savu uzņēmumu uz uzvaru.
Šajā spēlē uzvarēja visjaunākie
- Krāslavas Valsts ģimnāzijas 7.
klases komanda.
Paldies Krāslavas novada domei un Valdim Pauliņam par atbalstu un, protams, visai „JA-YE
Latvija” komandai par jauko pasākumu!
Iveta Balule,
Krāslavas Valsts ģimnāzijas
sociālo zinību skolotāja

ATZĪMĒJOT BALTIJAS CEĻA
25. GADADIENU
Šogad augustā apritēja 25 gadi, kopš gandrīz 2 miljoni cilvēku no Latvijas, Igaunijas un Lietuvas sadevās rokās, izveidojot 600 km garo Baltijas ceļu, lai demonstrētu
savu vienotību cīņa par neatkarību. Lai pieminētu šo notikumu, 23.septembrī Krāslavas Valsts ģimnāzijā pulcējās ne tikai ģimnāzisti, bet arī pārstāvji no Varavīksnes
vidusskolas, Krāslavas, Izvaltas, Aulejas un Asūnes pamatskolas. Pasākuma laikā
ģimnāzisti lasīja Jāņa Petera dzeju. J.Peters Trešās atmodas laikā bija viens no Latvijas Tautas frontes līderiem, un šogad tika atzīmēta J.Petera 75.dzimšanas diena.
Skolēniem bija iespēja noklausīties Baltijas ceļa dalībnieku Annas Juškevičas un Valda
Pauliņa stāstījumu par šo trauksmaino laiku, kad, neskatoties
uz demokrātijas iedīgļiem, joprojām bija dzīvs Padomju Savienības represīvais aparāts, un
piedalīšanās šādā pasākumā kā
Baltijas ceļš prasīja drosmi un
uzdrīkstēšanos.
Atzīmējot Baltijas ceļa 25.
gadadienu, UNESCO Latvijas
Nacionālā komisija sadarbībā ar
partneriem Latvijā, Lietuvā un
Igaunijā īsteno projektu „Baltijas ceļa stāsti” ar mērķi veicināt
sabiedrības izpratni par Baltijas
ceļa notikumiem caur dzīvo vēsturi – Baltijas valstu iedzīvotāju
stāstiem. Apkopotie stāsti būs
pieejami interneta platformā
www.thebalticway.eu, kur visa
gada garumā ikviens sociālo

tīklu lietotājs caur savu lietotāja
proﬁlu varēs pievienoties virtuālajam Baltijas ceļam, iesaistīties
daudzveidīgās virtuālās sociālo
tīklu aktivitātēs, iegūt aktuālo
informāciju par Baltijas ceļa 25.
gadadienas aktivitātēm un projektu, kā arī publicēt savu Baltijas ceļa stāstu.
Baltijas ceļa dokumentāro
mantojumu veido vērtīgs dokumentu arhīvs, kas ir saistīts ar šo
vēsturisko notikumu. Nozīmīgākie dokumenti par Baltijas ceļa
organizēšanu 2009. gadā tika
iekļauti UNESCO programmas
„Pasaules atmiņa” starptautiskajā reģistrā Latvijas, Lietuvas
un Igaunijas kopīgi sagatavotā
nominācijā „Baltijas ceļš - cilvēku ķēde trīs valstu vienotiem
centieniem pēc brīvības”.
Arī Krāslavas novada skolēni ir iesaistījušies projektā „

Baltijas ceļa stāsti”. Krāslavas
Valsts ģimnāzijas skolniece
Laura Muskare, kuras tētis arī
piedalījās Baltijas ceļā, intervēja un prezentēja stāstījumu par
Vjačeslava Aprupa atmiņām par
piedalīšanos Baltijas ceļā. Varavīksnes vidusskolas skolēni
prezentēja interviju ar Andreju
Jakubovski. Asūnes pamatskolas
skolēni pastāstīja par tikšanos
ar Konošonoku ģimeni. Atmiņu
stāstus ir savākuši arī Krāslavas
un Izvaltas pamatskolu skolēni.
Arī šis laiks ir trauksmains,
Eiropā jūtama kara elpa, tāpēc
jāatceras, ka brīvībai nav mūžības garantijas, un katrs no mums
ir atbildīgs par mūsu zemes Latvijas šodienu un nākotni.
Viktorija Nalivaiko,
Krāslavas Valsts ģimnāzijas
skolotāja
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Zemkopības ministrija atgādina lauksaimniekiem, ka
pašlaik ris pēdējais piena kvotas gads un piena ražotājiem
rūpīgi jāseko līdzi savas piena kvotas izpildei.

Pēdējā, 2014./2015. piena kvotas gadā valsts kopējās piena kvotas
lielums ir 781 132 tonnas, tajā skaitā piegādes kvota - 767 328 tonnas.
Piegādes kvotas izpilde 2014.gada 1.septembrī bija 46,67 procenti, savukārt iepriekšējā kvotas gadā šajā periodā izpilde bija 42,78 procenti.
Visā iepriekšējā 2013/2014.piena kvotas gadā kvotas izpilde bija 99,1
procents un, ņemot vērā saražotā un realizētā piena daudzuma pieaugumu šajā kvotas gadā, Latvijai pastāv reāla iespēja pārsniegt valstij
piešķirto piena kvotas apmēru.
Saskaņā ar Eiropas Savienības un nacionālajiem normatīvajiem aktiem par piena kvotas pārsniegšanu un soda naudas nomaksu atbildīgs ir
piena ražotājs, savukārt piena pircējs piegādes piena kvotas pārsniegšanas gadījumā nodrošina maksājuma (soda naudas) iekasēšanu no ražotāja un pārskaitīšanu Lauku atbalsta dienestam. Maksājuma lielumu par
pārsniegto piena kvotu katram ražotājam aprēķina Lauksaimniecības
datu centrs (LDC) kvotas gada beigās, ja valsts kopējā piena kvota ir
pārsniegta. Līdz 2015.gada 1.augustam ražotājiem, kuri būs pārsnieguši piena kvotu, LDC nosūtīs rakstisku lēmumu, kurā būs norādīts pārsniegtās piena kvotas apmērs un maksājuma lielums. Pircējs maksājuma
iekasēšanu no ražotāja par pārsniegto piena kvotu var uzsākt tikai pēc
lēmuma saņemšanas no LDC, kurā būs norādīta maksājuma (soda naudas) summa, kas jāiekasē no ražotāja.
Vēl pastāv iespēja, ka pircējs un ražotājs, savstarpēji vienojoties, līgumā norāda atsevišķu punktu, kurš paredz avansa ieturēšanu no piena
naudas par pārsniegto piena kvotu, vienlaikus paredzot līgumā avansa
atmaksas kārtību piena ražotājam situācijā, ja valsts kopējā piena kvota
nav pārsniegta. Šādu ceļu izvēloties, ražotājiem ar pircēju noslēgtajos
līgumos jāizvērtē paredzētās saistības un to tiesiskais pamatojums.
Cienījamie nekustamā īpašuma nodokļa maksātāji
un zemes nomnieki!
Krāslavas novada dome atgādina, ka pēdējais NĪN maksājuma termiņš par 2014.gadu ir 17.novembris. Lūdzam savlaicīgi veikt nekustamā īpašuma nodokļa, nomas maksas par zemi, kā arī parādu par
iepriekšējiem periodiem apmaksu.

AICINA DARBĀ

Indras pagasta pārvalde aicina darbā
bilancspējīgu grāmatvedi ar darba pieredzi
(darbs no 2014.gada 1.decembra).

Prasības kandidātiem:
* augstākā vai vidējā speciālā izglītība,
* labas latviešu valodas zināšanas,
* teicamas datorprasmes (jāpārzina programma „Horizon” (Apvārsnis) vai „Proteus”),
* analītiskā domāšana,
* atbildības izjūta,
* spēja uzņemties iniciatīvu un patstāvība lēmumu pieņemšanā,
* godīgums, precizitāte.
Pieteikuma - motivācijas vēstuli un CV sūtīt uz e-pastu - indra(@)kraslava.lv vai iesniegt Indras pagasta pārvaldē līdz 2014.
gada 1.novembrim.
Kontaktinformācija: 65621398 vai 26392391.

sludinājumi un reklāma
 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, viengabala riteņus, pulksteņus. Т.
22433510.
 Pārdod nelabiekārtotu 2-isSalons «OKSANA» piedāvā
Oktobrī – speciālā cena
solārija abonementam:
60 min. – 23EUR - 20EUR;
120 min. - 43EUR - 38 EUR.
Kosmetologa pakalpojumi: sejas tīrīšana, maskas, pīlingi, mikrostrāvas, injekciju metodikas,
ķermeņa limfodrenāža, vaksācija.
T.28665920

tabu dzīvokli (40,1m2) 2. stāvā
Alejas ielā 20, Dagdā. Ir sakņu
dārzs, malkas šķūnis un pagrabs. T.
29580920.
 Iznomā telpas masierim vai frizierim. Salons „Oksana”, Baznīcas
iela 19-33, Krāslava. T.28665920.
 Pārdod lietotas virtuves mēbeles,
dīvānu, sekciju. T.28396410.
“B” kategorijas kursi
ar 30% atlaidi teorijai!

Īpašais piedāvājums:
50% atlaide teorijai

skolotājiem un skolēniem

(no 16 gadiem)!
Т.26182527 un 29776445,
e-pasts: auto@autoskolanr1.lv
Pieteikšana līdz 16.oktobrim
latviešu un krievu val., vakara grupā.
www.autoskolanr1.lv.

NĀC UZ MŪSU PILSĒTAS AUTOSKOLU!
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SVĒTKI UN JUBILEJAS

GALVENĀ VĒRTĪBA - ZEME
Piektdien, 3.oktobrī, laiks bija brīnišķīgs – ap pusdienlaiku saule sasildīja gaisu un zeltīja rudens koku lapas. Krāslavas parks, uzposies svētku tērpā, šajā dienā sagaidīja tos,
kas prot novērtēt dabas skaistumu un labi zina par laika apstākļu niķiem, kad saule
mēdz būt ne tikai mīlīga, bet arī viltīga, bet lietus var nest ne tikai dzīvinošu valgmi, bet
arī nelabojamu kaitējumu. Šajā dienā Krāslavas kultūras nams godināja tos, kas strādā
laukos – novada zemnieku saimniecību īpašniekus.

Labākās saimnieces no dažādiem pagastiem piedāvāja degustēt dažādus lauku labumus un konservējumus. Sakņu ragū, marinētus un
sālītus ēdienus, gaļas un zivju konservus, ievārījumus un medu, mājas
maizi un sieru – par labāko recepti varēja nobalsot. Visgaršīgāko ēdienu autori saņēma balvas.

Aulejas pagasta zemnieki – Ivars Vanags („Olūti V”), Rudīte Lipšāne („Līva”), Vitālijs un Ināra Dzalbi
(„Strautiņi”). Jaunais saimnieks Ivars Vanags veiksmīgi startē projektos, audzē jaunlopus, kā arī nodarbojas
ar šķeldas ražošanu. Šogad konkursā „Sējējs 2014” Rudītes Lipšānes saimniecībai tika piešķirta veicināšanas
balva nominācijā „Gada lauku saimniecība”. Balvu no uzņēmumiem „Preiļu siers” un „Krāslavas piens”
saņēma Vitālija Dzalba saimniecība.

Krāslavas novada domes Goda rakstu saņēma Alfrēds Ostrovskis,
piemājas saimniecības īpašnieks no Izvaltas pagasta. Saimniecībā tiek
attīstīta putnkopība, audzēti jaunlopi, diezgan liels aitu ganāmpulks.

Irīnas un Vjačeslava Jacinu (Robežnieku pagasts) četri bērni centīgi
palīdz vecākiem saimniecības darbos. Ģimene saņēma Goda rakstu par
darba tikuma audzināšanu.

Francis Zalbovičs (z/s „Vaiculevas”) ieguva „Swedbank” atzinību par
auglīgu sadarbību. Francis ir lielākais darba devējs novada zemnieku
saimniecību vidū – pie viņa strādā 28 cilvēki. Dēls aizgāja tēva pēdās,
viņa saimniecībā darba vietu skaits ir mazāks – septiņi – bet arī tās ir
svarīgas laukos.

Zemnieku saimniecība „Bagātības”, īpašniece Olga Birķe, nodarbojas ar piena produkcijas
pārstrādi, aktīvi piedalās
Latgales kulinārā mantojuma projektā. Īpašu uzmanību Olga un
Andrejs Birķe velta savu
māju teritorijas labiekārtošanai un sakopšanai.
Pagalma noformējums
Moldāvijas stilā organiski iekļaujas Latgales
lauku ainavā.

Zemnieku palīgs un pasākuma
organizatore - Viktorija Lene,
Krāslavas novada speciāliste lauku attīstības jautājumos.

Piedrujas pagasta zemnieku saimniecībā „Dzintari” strādā jauna ģimene - Svetlana un Pēteris Kozlovski. Šī stiprā saimniecība nodarbojas
ar graudkopību, kā arī attīsta piena
lopkopības ganāmpulku.

Pēc oﬁciālās daļas – laiks dejām.

Elvīras Škutanes foto

Kraslavas V

ESTIS

5

DARBI, NOTIKUMI, CILVĒKI

KO PIEDĀVĀ KLIENTIEM
JAUNA AUTOMAZGĀTAVA?
„Sveicināti! Arī jūsu mašīnu derētu nomazgāt!” tas bija pirmais, ko dzirdēju, atbraucot uz mūsu jauno automazgātavu, lai intervētu tās īpašniekus.
„Diez tik netīra nemaz neizskatās,” metot skatienu uz savu mašīnu, es
noburkšķēju sev zem deguna.
Taču drīz vien man patiešām bija kauns par savām domām un kļuva žēl
savas uzticamās „draudzenes”, jo es ieraudzīju automobili, kas izbrauc
no automazgātavas boksa. Saulē vizuļodams un mirdzēdams, spīdīgs un
lepns tas graciozi pabrauca man garām un paslēpās aiz stūra.
„Nekas,” mierinot sevi un domās vēršoties pie savas mašīnas, domāju
es, „pacieties, draudzenīt, arī tavā ielā būs svētki!”
Automazgātava „Motor Spa” tika atvērta šī gada pavasarī un ātri kļuva pieprasīta
Krāslavas autobraucēju vidū. Neskatoties uz
to, ka pilsētā jau ir divas automazgātavas,
„Motor Spa” saimniekiem izdevās atrast
savu nišu. Sākot ar nulli, bez pieredzes uzņēmējdarbības jomā, Artūrs Bubins un Vadims
Skerškāns uzdrošinājās un uzsāka kopīgu
biznesu - 50 pret 50.
- Vai viss sākās ar ideju?
Artūrs:
- Jā, Vadims atgriezās no ārzemēm, kur
nopelnīja naudu, man arī bija uzkrājumi.
Nolēmām ieguldīt šos līdzekļus savā biznesā, kas nākotnē varētu nest peļņu. Bija jāizdomā kaut kas tāds, kā Krāslavā pirms tam
nebija.
- Taču pilsētā jums ir konkurenti.
Artūrs:
- Jums taisnība, bet pakalpojumu spektrs
mums ir plašāks. Citām automazgātavām ir
autoservisa papildus pakalpojuma statuss.
Mums gan visa uzmanība tiek veltīta tieši
šim virzienam. Mēs piedāvājam automašīnu virsbūves mazgāšanu ar rokām, salona
ķīmisko tīrīšanu (tai skaitā ādas), lukturu
pulēšanu. Turklāt mēs esam vienīgie Krāslavā, kas nodarbojas ar paklāju, mīksto grīdas
segumu un mīksto mēbeļu tīrīšanu.
- Cik daudz laika ir nepieciešams, lai
nomazgātu pie jums mašīnu?
Artūrs:
- Ja strādā viens cilvēks, tad pusstundas
laikā, divatā – ātrāk. Mazgāšana norisinās
vairākos etapos. Pirmais – iepriekšējā mazgāšana, kad ar speciālās ierīces palīdzību
mašīnas virsbūve tiek pārklāta ar putām un
vēlāk - noskalota, tādējādi tiek noņemti lielāki netīrumi. Otrais etaps – mašīnu mazgā
ar rokām, izmantojot švammi un šampūnu.
Trešais etaps –noslaukām virsbūvi sausu.
- Vadims:
- Sākumā mitrumu noslauka ar speciālo

birsti, pēc tam apstrādā ar zamša audumu un
mikrošķiedras audumu.
Mēs netaupām uz materiāliem, izmantojam ļoti kvalitatīvu produkciju. Profesionāli un augstvērtīgi preparāti padara tīrīšanas
procesu daudz vienkāršāku - jo efektīvāki ir
mazgāšanas līdzekļi, jo vieglāk ar tiem strādāt.
Piemēram, kāds lētāks līdzeklis paklāju
tīrīšanai izņem traipus 3 stundu laikā, bet
augstvērtīgs un dārgs - likvidē plankumus
un netīrumus jūsu acu priekšā.
- Piemēram, paklāju var atvest pie
jums, bet ko darīt ar mīksto grīdas segumu?
Artūrs:
- Paklāju un citu mīksto grīdas segumu tīrīšanu mēs veicam arī mājās pie klientiem.
Parasti cilvēki gaida ziemu, lai iznestu paklājus uz sniegu un izsistu visus putekļus,
vai arī vasaru, lai nomazgātu paklājus. Pēc
tādas tīrīšanas paklājs vizuāli izskatās tīrāks,
taču paliek netīrs no iekšpuses. Mēs ar savu
tehniku atbraucam uz mājām jebkurā gadalaikā, ar tvaiku un ķīmiskajiem līdzekļiem
apstrādājam paklāju virsmu un likvidējam
visus netīrumus.
Jaunās automazgātavas cenu politika ir
pietiekami demokrātiska. Automašīnas mazgāšana, kura sastāv no trim apstrādes posmiem un kurā ietilpst arī paklājiņu tīrīšana,
maksā 5 eiro. Salona ķīmiskās tīrīšanas cenas arī ir pieņemamas - 40 eiro robežās.
Firma apkalpo ne tikai privāto automašīnu
īpašniekus, bet arī uzņēmumus un organizācijas, tāpēc ir iespējams tāds apmaksas
veids kā pārskaitījums.
Mūsdienās jebkuru pakalpojumu veidu
cilvēki izvērtē pēc šādiem galvenajiem kritērijiem - cena un kvalitāte. Ja ar cenu viss
ir skaidrs – tā esot tāda, kāda ir, tad jēdziens
„kvalitāte” sastāv no dažādiem apakškritērijiem. Svarīgs ir ne tikai rezultāts, bet arī

pakalpojuma sniegšanas process. Patīkami, ka automazgātavā „Motor Spa” viss ir
domāts klientu ērtībām. Kamēr tiek tīrīta
mašīna, jūs uzaicinās uz mājīgo istabu, kur
piedāvās paskatīties televizoru un pasniegs
aromātisku kaﬁju vai tēju. Svarīgs moments
visiem aizņemtajiem cilvēkiem – pastāvīgajiem klientiem nav obligāti tērēt viņu dārgo
laiku, lai uz vietas gaidītu savu mašīnu. Viņu
auto paņems no jebkura pilsētas rajona, nomazgās un nogādās klientam ērtajā vietā.
Ļoti patīkams ir tas fakts, ka papildus maksa
par to nav paredzēta.
Darba dienās automazgātava ir atvērta
no 9 līdz 18.00. Klienti, kuriem nav iespējas izmantot tās pakalpojumus darba nedēļas laikā, šeit tiek gaidīti sestdienās no
9.00 līdz 14.00. Piezvanīt un pierakstīties uz
konkrētu laiku var pa tālruņiem: 26645115,
25970755. Automazgātava atrodas Vasarnieku ielā 11, Krāslavā.
- Vai jūsu biznesam ir raksturīga sezonalitāte?
Artūrs:
- Vasarā, kad strādājām trijatā, mums reizēm nebija nevienas brīvas minūtes. Kā būs
ziemā, to rādīs laiks. Taču kolēģi no citām
automazgātavām stāstīja, ka ziemā arī ir
pieprasījums. Pirmkārt, nomazgāt mašīnu
„mājas” apstākļos – pagalmā, pie upītes kļūst problemātiski aukstuma dēļ. Otrkārt,
autoīpašnieki cenšas regulāri noskalot sāli
no savas mašīnas.
- Vai tas nozīmē, ka
tīra mašīna ir ne tikai
estētikas jautājums?
Vadims:
- Ne tikai. Ziemas periodā, sāls, kas tiek kaisīts
uz ceļiem un kas, ilgstoši
esot saskarē ar mašīnu,
var veicināt rūsas veidošanos un citādi kaitēt
virsbūvei. Ziemā ir īpaši
ieteicams regulāri mazgāt
mašīnu.
- Kā jūs risināt vides
aizsardzības jautājumu, ņemot vērā to, ka
strādājat ar ķīmiskajiem līdzekļiem?
Artūrs:
- Tieši tāpēc mēs nopirkām šīs telpas, kur
padomju laikos jau bijusi
automazgātava, kas aprī-

kota ar rezervuāriem ūdens attīrīšanai. Gatavojot telpas darbam, mēs modernizējām attīrīšanas iekārtas, uzstādījām efektīvu ﬁltru,
kas ir atbilstošs visām mūsdienu prasībām.
Turklāt mēs strādājam ar profesionāliem
tīrīšanas līdzekļiem, kas ir izgatavoti saskaņā ar jaunākajām tehnoloģijām, kuru ķīmiskais sastāvs pēc aktivācijas sadalās diennakts laikā.
Artūrs un Vadims lepojas ar to, ka, uzsākot uzņēmējdarbību, viņi piedāvāja pilsētai
vismaz vēl vienu darba vietu. Tagad viņiem
viss vēl priekšā, jo apstāties pie sasniegtā
viņi negrasās. Viņuprāt, nodarboties ar savu
biznesu ir daudz patīkamāk un interesantāk
nekā strādāt pie kāda saimnieka.
- Puiši, bet kā jūs vērtējat ideju par bikini-automazgātavu, kuras, piemēram,
ir ASV? Vai uzdrošinātos atvērt tādu
Krāslavā?
Artūrs:
- Jā, mēs to apspriedām (smejas). Meitenes pa jokam piedāvāja pastrādāt pie mums
vasarā tādu modeļu lomā. Iespējams, būtu
interesanti nedaudz iekustināt Krāslavu,
teiksim, vasarā piektdienās varētu organizēt
tādu akciju. Kāpēc ne? Klientus ir nepieciešams pēc iespējas biežāk pārsteigt.
Vadims:
- Kad apzinies, ka tavs bizness ir atkarīgs
no klientiem, attieksme pret darbu ir pavisam citāda. Mazgā svešu mašīnu kā savu –
citādi nākamreiz cilvēks pie tevis vienkārši
nebrauks.
Kad mums viss tikai sākās, paziņas teica:
„Kam jums tas ir vajadzīgs? Gribat vienkārši
izmest savu naudu? Kurš Krāslavā brauks uz
automazgātavu?!”
Artūrs:
- Ja ir mērķis, nav jāklausās, ko runā citi,
ir jāstrādā un jācenšas īstenot savus mērķus.
Krāslavā ir ļoti daudz pesimistu, kuri vienkārši nolaida rokas un uzskata, ka šajā mazajā pilsētā nav nekādu perspektīvu , ka šeit
nav iespējams kaut ko panākt. Tās ir pilnīgas
muļķības! Ja ir vēlēšanās, enerģija, tad var
sasniegt panākumus jebkurā vietā.
Solījumu, kas tika dots manai uzticamajai
„draudzenei”, es izpildīju – palūdzu, lai to
„uzprišinātu”. Ir jāsaka, ka salona tīrīšanas rezultāti pārspēja visas manas cerības.
Profesionālie tīrīšanas līdzekļi un puišu
prasmīgās rokas teicami tika galā ar traipiem, kas bija pamatīgi ieēdušies apšuvumā.
Automazgātavu apmeklēja
Elvīra Škutāne
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SPORTS

FUTBOLA DIENA

ESIET AKTĪVI
KATRU DIENU!

Latvijas futbola federācija no 22. līdz 28.septembrim aicināja Latvijas sabiedrību piedalīties „Futbola dienā 2014”. Visas nedēļas garumā šī sporta veida cienītājiem bija dota
No 29. septembra līdz 05. oktobrim Krāslavā, tāpat kā
iespēja apmeklēt dažāda veida pasākumus un aktivitātes. Šajos pasākumos iesaistījās daudzās Latvijas vietās, notika tautas sporta pasākums
arī futbola kluba „Krāslava” dažāda vecuma futbolisti, viņu vecāki un aktīvie futbola „Move Week” jeb Veselības nedēļa. Katru dienu trīs stundas aktīvākie Krāslavas iedzīvotāji ieradās Grāfu Plāteru
līdzjutēji.
parka stadionā, lai piedalītos fiziskajās aktivitātēs.

28.septembra rītā uz Daugavpili devās divas FK „Krāslava”
komandas - U7 un U8, lai piedalītos draudzības turnīrā un spēlētu
ar BFC „Daugava” komandām.
Futbolisti nospēlēja pa trim spēlēm, apmainījās ar draudzīgiem
rokasspiedieniem un labā noskaņojumā, saņēmuši saldās balvas,
mēroja ceļu mājup. Šīs bija pēdējās āra spēles šosezon.
Dienas otrajā pusē Krāslavas
Varavīksnes skolas stadionā pulcējās daudzi futbola līdzjutēji, lai
aktīvi atbalstītu savu komandu,
kura Austrumu Latvijas 2.līgas
čempionāta ietvaros spēlēja pēdējo spēli ar komandu no Viesītes SS. Sīvā cīņā mūsu futbolisti
guva uzvaru pār pretiniekiem ar

rezultātu 1:0. Kopumā pēc turnīra
rezultātiem FK „Krāslava” Austrumu Latvijas 2.līgas čempionātā
ieguva 4.vietu. Zīmīgi, ka šogad
trīs komandas saņēma vienādu
punktu skaitu: FK „Krāslava”,
Balvu SC un Rēzeknes NBJSS.
Tikai vērtējot komandu savstarpējās spēles, tika sadalītas vietas.
Domājams, ka tas ir labs pieteikums 2. Līgas čempionāta spēlēm
arī turpmāk.
Vakarā pēc aizvadītās spēles sporta laukumā iznāca FK
„Krāslava” komandas vecāki,
draugi, paziņas un, protams, paši
futbolisti, lai, sadalījušies komandās, kopā nospēlētu draudzības
spēles un palaistu debesīs aizdegtās laternas ar vēlējumiem, lai

Smagatlētika
27. septembrī Rēzeknē notika Latgales Kausa sacensības – Rēzeknes pilsētas atklātais čempionāts svaru
stieņa spiešanā guļus, kurā piedalījās 91 sportists.
Krāslavu šajās sacīkstēs pārstāvēja divi dalībnieki
– seniors Viktors Ļebedevs un čempionāta debitants
Mihails Naruševičs. Viktors Ļebedevs, kas piedalījās

turpmākās spēles komandas futbolistiem nestu tikai uzvaras un
labus rezultātus, bet līdzjutējiem
-pozitīvas emocijas.
Liels paldies FK „Krāslava”
pārstāvjiem,
trenerim
V.Atamaņukovam un visiem futbolistiem, kas palīdzēja organizēt šos pasākumus. Paldies p/a
„Labiekārtošana K” direktoram
Ē.Cauņam par aktīvu līdzdalību
un atbalstu Austrumu Latvijas
2.līgas čempionāta spēļu organizēšanā Krāslavā. Paldies līdzjutējiem par aktīvu atbalstu, un uz
tikšanos nākamajos turnīros!
Sandra Djatkoviča

vecuma grupā virs 50 gadiem, svara kategorijā līdz
74 kg, ar rezultātu 105 kg izcīnīja 2. vietu. Mihailam
Naruševičam, kurš uzstājās vecuma grupā no 40 līdz
50 gadiem, svaru kategorijā līdz 105 kg, pacēla stieni
ar svaru 130 kg.
Abi sportisti ieguvuši otro vietu un sudraba medaļas.
Decembrī viņiem ir gaidāms starts Latvijas čempionātā.

SPORTA DIENA “VARAVĪKSNĒ“
Septembra sākumā mūsu skolā notiek Sporta dienas. Sacensības attīsta veiklību, kustību
ātrumu, audzina gribasspēku.

Sporta dienas norisinājās 2 posmos. Dažādās klašu
grupās tika uzstādīti individuālie rekordi, skolēni rakstīja
domrakstus par sportu, zīmēja emblēmas, attēlus, plakātus ar sporta simboliku.
Rezultātu apkopošana un izvērtēšana norisinājās svētku
pasākuma laikā skolas stadionā. Tradicionāli tika ievēroti
visi olimpiādes atribūti: olimpiskā uguns, olimpiskais karogs, skanēja sporta himna. Svētku programmā bija paredzēti daudzveidīgi priekšnesumi.
Sporta popularizēšanai tika uzaicināti sporta skolas
treneri. Pēc viņu priekšnesuma noteikti pieaugs to bērnu
skaits, kas aizraujas ar sportu.
Pēc lozēšanas skolēni iesaistījās dažādās sacensībās,
kas norisinājās skolas stadionā.
Visi dalībnieki tagad noteikti sāks ātrāk skriet, tālāk
mest bumbu un lēkt. Ar vienu vārdu sakot, sports ir labākais palīgs visos darbos.
Vanda Bartkeviča,
Krāslavas Varavīksnes vidusskolas
sākumklašu sporta skolotāja

Jāsaka, ka aktivitāte bija negaidīti liela. Liels prieks ir par to, ka
uz stadionu katru dienu nāca pieaugušie un bērni, kuriem aktīvs
dzīvesveids ir tuvs un kuri līdz
ar to it kā atdzīvināja šo pilsētas
sporta būvi. Lieti noderēja arī nesen uzstādītais trenažieris - Zviedru siena.
Rezultāti
Ar velosipēdu dalībnieki kopā
nobrauca 405,594 kilometrus, bet
visvairāk - 23,67 km nobrauca Ilmārs Dubra, tikai vienu apli mazāk jeb 23,33 km - Dina Silova,
trešais velosipēdu sportā - Aleksejs Abramovs 21,33 km.
Skrējuši, soļojuši un nūjojuši
dalībnieki kopā 501,863 km, bet
visvairāk – 44 km noskrēja Pāvels Silovs, otrajā vietā atstrīdams
Tatjanu Kozačuku - 26,67 km, bet
trešajā vietā - Kristīne Mihailova
-21 km. Par atzīstamiem rezultātiem skriešanā tika apbalvoti Dina
Silova, Sandis Jakovelis, Daniela
Timma, Inna Sevostjanova, Anita
Smirnova.
Pievilkties pie stieņa visvairāk
patīk vienai no jaunākajām šī pasākuma dalībniecēm - Bernadetai Podjavai. Viņa pievilkās 112
reizes, otrajā vietā viņas brālis
- Mareks Podjava - 85 reizes, bet
trešajā vietā - Renārs Lisenoks 60 reizes. Kopējais Krāslavas rezultāts šajā sporta veidā ir 1149
reizes.
Roku saliekšana/iztaisnošana
balstā guļus. Šajā veidā visstiprākais izrādījās Renārs Lisenoks,
kurš „piepumpējās” 360 reizes, tikai desmit reizes mazāk - Armandam Rimam, bet Renātam Bidzānam 220 reizes un trešā vieta.
Vislabākā prese izrādījās Renāram Lisenokam - 1500 reizes,
bet otrajā vietā - saulainās Itālijas
pārstāve Džūlija Milzani - 1100
reizes, bet trešajā vietā ierindojās
Alīna Ņikitina - 703 reizes.
Visvairāk krāslaviešiem patīk lēkt. Par šo fenomenu tagad
daudz kur runā un raksta arī presē, jo labākie Latvijas lēcēji nākot
no Krāslavas. Tad, lūk, lēcieni ar
lecamauklu tika izpildīti 100504
reizes, bet labākās šeit arī bija
vieglatlētikas pārstāves - Alīna
Ņikitina (8200) un Katrīne Tračuma (7900), trešais Podjavu ģimenes pārstāvis - Mareks (6500).
Pietupieni - viens no klasiskajiem treniņu elementiem. Krāslaviešiem pietrūka nieks, lai pietuptos visiem kopā 10000 reizes,
bet 9787 reizes arī nav slikti. Visvairāk pietupās Mareks Podjava 670 reizes, otrajā un trešajā vietā
atstādams Tatjanu Zinčenko un
Alīnu Ņikitinu.
Pēdējā nominācija bija aktivitāte. Šeit katram cilvēkam par
katru sporta veidu, katru dienu
tika skaitīts viens punkts, kas pilsētu kopvērtējumā tika skaitīts kā

viens cilvēks. Krāslavā kopā tika
savākti 1509 punkti jeb cilvēki,
ko deva 214 dalībnieki. Tātad, aktīvākie.
1. Renārs Lisenoks 34
2.-4. Mārtiņš Ugars 32
2.-4. Tereza Podjava 32
2.-4. Santa Leitāne 32
5. Mareks Podjava 31
6. Raivis Leitāns 28
7. Dominika Podjava 27
8. Alīna Ņikitina 26
9. Renārs Raudive 25
10. Natālija Raudive 23
11.-13. Diāna Vasiļjeva 22
11.- 13. Anita Smirnova 22
11.-13. Ingars Žurņa 22
14. Rimants Čiževskis 21
15.Ļubomila Abramova 20
16. Iluta Smirnova 19
17.-19. Katrīne Tračuma 18
17.-19. Santa Žurņa 18
17.-19. Džūlija Milzani 18
20. -21. Jānis Šņuciņš 17
20.-21. Olga Podjava 17
22. Evita Krilova 16
Tika atzīmētas arī jaunākās šo
sacensību dalībnieces - Julianna
Podjava un Staņislava Abramova,
kuras ir tikai 2 gadus jaunas.
Par sacensību uzvarētājiem neoﬁciālajā komandu vērtējumā tika
atzītas: skolām- Krāslavas pamatskola ar 811 punktiem, tālāk sekoja Varavīksnes vsk. (182), Grāfu
Plāteru v.n.poļu pamatskola (175),
pilsētas iedzīvotāji (152), Aulejas
pamatskola (82), Krāslavas Valsts
ģimnāzija (50), „Pīlādzītis” (49),
„Pienenīte” (8).
Kā aktīvākā ģimene tika atzīta
Olgas un Jevgēnija Podjavu ģimene. Aktīvākās ģimenes tiks apbalvotas ar kausiem.
Šo pasākumu man palīdzēja organizēt un visu statistiku apkopot
Krāslavas Sporta skolas trenere
Inese Umbraško. Katru dienu cītīgi rezultātus ﬁksēja Varavīksnes
vidusskolas skolniece Lada Zinčenko un Krāslavas Valsts ģimnāzijas skolnieks Ilmārs Zaikovskis,
par ko viņiem liels paldies.
Līdz nākamajam gadam! Un
neaizmirstiet - esiet aktīvi katru
dienu, lai būtu Veselības gadi un
Veselības mūžs, ne tikai nedēļa!
Raitis Timma

Kraslavas V
sports

Smaidīgi, aktīvi un nenogurdināmi Krāslavas novada skolu
jaunie sportisti tikās Varavīksnes
vidusskolas stadionā. Rīts iesākās jau pirms pulksten 10.00 ar
svinīgo parādi, kura vienoja 415
Krāslavas novada sportistus no
Aulejas, Kalniešu, Indras, Izvaltas pamatskolām, Sauleskalna
sākumskolas, Krāslavas Valsts
ģimnāzijas, Poļu pamatskolas,
Krāslavas pamatskolas un Varavīksnes vidusskolas. Tika pacelts
Olimpiskais karogs un goda sardzē nostājās 2013.gada Latvijas
jaunatnes olimpiādes zelta medaļu ieguvēji - J. Greitāne, A.
Savčenko, D. Bulavska un olimpiādes dalībnieki A. Ļaksa un
D.Marhileviča.
Svētku dalībniekus sveica
Krāslavas novada domes deputāts,
Izglītības, kultūras un sporta jau-

tājumu komitejas priekšsēdētājs
Vitālijs Aišpurs, Krāslavas novada domes Izglītības un kultūras
nodaļas vadītāja Lidija Miglāne,
Sporta skolas direktors Viktors
Beinarovičs. Katru gadu visos
Latvijas novados skolēnus vieno
kopējā rīta rosme, kuras uzdevums iesildīt, noskaņot dalībniekus sacensībām, kā arī atgādināt
par pareizi veiktu rīta vingrošanu,
kā ļoti svarīgu ikdienas sastāvdaļu.
Šogad pasākuma moto ir „Iepazīsties – mini handbols”! Līdz ar
to vidusskolu jauniešu komandas
demonstrēja spēli, bet svarīgākus spēles noteikumus komentēja
sporta skolas direktors V. Beinarovičs.
Emocionāli un skatāmi noritēja
stafetes skrējieni, un pirmā programmas daļa beidzās ar stafešu
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„OLIMPISKĀ DIENA – 2014” KRĀSLAVĀ

Sportiskā garā visā Latvijā un 208 pasaules valstīs
26.septembrī tika atzīmēta „Olimpiskā diena - 2014”.
Olimpiskā diena ir vienīgais vispasaules pasākums, ko ik
gadus organizē Olimpiskā kustība. Lielākā daļa nacionālo
Olimpisko komiteju piecos kontinentos izmanto šo iespēju, lai cilvēkos vairotu Olimpiskās vērtības – izcilību, draudzību, cieņu. Arī Krāslavas novads neiztika bez sportiskām
aktivitātēm. Katram mūsu skolēnam tā ir lieliska iespēja
veikt aktīva dzīvesveida pirmos soļus.

ESTIS

uzvarētāju apbalvošanu un pusdienām svaigā gaisā. Pēc pusdienām emociju gars divkāršojās, jo
sekoja sporta spēles un individuālie vingrinājumi.
Visjaunākie sportisti cīnījās
kustību spēlē „Tautas bumba”,
vecākās pamatskolas grupas dalībnieki spēlēja basketbolu un
futbolu. Bet vidusskolu komandas
noskaidroja stiprākus brīvdabas
volejbolā. Brīvajā laikā starp spēlēm norisinājās konkursi individuālajos vingrinājumos – balsta metieni mērķī, lēcieni ar lecamauklu
un pievilkšanās. Katra sporta veida nobeigumā visas godalgoto
vietu ieguvēju komandas saņēma
medaļas un diplomus, uzvarētāju
komanda tika apbalvota ar kausu, katrs dalībnieks saņēma SOK
2014.gada sertiﬁkātu, visām skolu
komandām tika pasniegtas speciālbalvas, bet Varavīksnes vidusskolas komanda saņēma LOK
kausu.
Krāslavas novada sporta skolotāji pateicas šī pasākuma organizatoriem - Krāslavas Sporta skolas direktoram V. Beinarovičam,
sporta metodiķei I. Vanagai un
darbiniekiem. Īpašu paldies vēlamies pateikt Krāslavas novada
domei un tās priekšsēdētājam G.
Upeniekam par sniegto ﬁnansiālo
atbalstu pasākuma organizēšanā,
par vērtīgām balvām novada skolām. Par atbalstu Olimpiskās dienas organizēšanā īpaši pateicības
vārdi ir sakāmi Krāslavas novada
domes deputātam, Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas priekšsēdētājam V. Aišpuram,
Krāslavas novada domes Izglītības un kultūras nodaļas vadītājai
Lidija Miglānei, izglītības speciālistei Lidijai Ostrovskai, Krāslavas novada skolu direktoriem un
skolotājiem.
Gribam pateikties Varavīksnes
vidusskolas administrācijai, skolotājiem un virtuves darbiniekiem
par materiālās bāzes un pusdienu
nodrošinājumu.
Mūsu skolēni, skolotāji un līdzjutēji jauki pavadīja šo saulaino
rudens dienu, ikviens atgriezās
mājās ar neaizmirstamiem iespaidiem, bet katra skola aizveda kaut
vienu medaļu.
Natālija Raudive,
Krāslavas novada
sporta skolotāju MA vadītāja

Esmu uzkāpis savā gadu kalnā...

Osvalds Zvejsalnieks ir mākslas pedagogs un gleznotājs,
sabiedrisks un valsts darbinieks, Tautas Frontes dalībnieks, Triju Zvaigžņu ordeņa kavalieris, šobrīd – Rēzeknes
Mākslas un dizaina vidusskolas direktors, Latvijas Mākslas akadēmijas Latgales filiāles profesors, kurš ar gleznu
izstādi „Terra Vitae” šogad atzīmē savu70. dzīves jubileju.
Viņš ir uzkāpis savā gadu kalnā un ar pētošu skatu noraugās uz vismīļāko vietu uz zemes – Latgali, kura izbraukāta
un izstaigāta krustu šķērsu. Neapšaubāmi zināmākais un
pamanāmākais Latgales gleznotājs, kura darbos Latgales
ainavas ir piepildītas ar visu toņu pelēkā un violeti rozā
krāsu gammu. Kopš neatminamiem laikiem Krāslavas plenēra dalībnieks un liels mūsu pilsētas draugs.
Osvalda Zvejsalnieka jubilejas izstāde Krāslavas Vēstures un mākslas muzejā arī tika atklāta rudens plenēra
„Krāslavas palete” laikā. Nedaudz noguris no atklāšanas
burzmas, mākslinieks labprāt piekrīt sarunai.
- Šajā izstādē redzami ļoti daudzi darbi, kuros attēlota Krāslava, kāpēc tā ir tik svarīga jūsu
dzīvē?
- 21. martā man bija jubileja, un
visu gadu kaut kur notiek jubilejas
izstādes – Rēzeknē, Viļņā, Rīgā,
Valmierā, Vitebskā, Preiļos un visās pilsētas, kur esmu bijis plenēros
un daudz gleznojis, protams, arī
Krāslavā. Krāslava ir kā radīta gleznošanai! Izstādei ir speciāli atlasītas bildes, kas tapušas manā ilgajā
draudzības laikā ar šo fantastiski
glezniecisko pilsētu, jāatzīstas, otru
tik glezniecisku pilsētiņu ir grūti atrast. Pēdējā laikā man vēl Lietuvā
patīk.
- Kāds ir mīļākais sižets – klusā daba, portreti, ainavas vai vēl
kas?
- Pēdējos gados Dieva pasaulīte tikai. Labprāt dodos brīvā dabā,
mašīnā visi piederumi, Porto (uzticamais skaistulis īru seters) blakus.
Šodien pat – Krāslavā, tur, pie dārziem.
- Vai Jums ir svarīgi, kā gleznas
novērtē citi?
- Nezinu, nevaru sūdzēties par
profesionāļu, mākslas vēsturnieku
vērtējumu, tas būtu grēks. Protams,
patīkami, ja patīk arī citiem cilvēkiem..
-Vai viegli šķiraties no saviem
darbiem?
- Nu, es labprāt dāvinu draugiem
vai kam vajag, bet tā...nu, nelabprāt,
vispār, nē, nelabprāt atdodu, ļoti nelabprāt.
- Kas Jums šodien galvenais
dzīvē? Kā pats teicāt – savā gadu
kalnā?
- Veselība, šobrīd svarīgākais ir
veselība, lai ir pietiekami spēka, lai
tā kondīcija ir tāda, ka tu vēl vari
tās divas bildes – parasti es gleznoju paralēli divas bildes – uztaisīt. Šis process prasa milzīgu sasprindzinājumu, un man vienkārši
nav spēka vairs. Agrāk es varēju
daudz...

- Kādā krāsā šobrīd ir jūsu dzīve?
- To es nevarēšu pateikt, tā nav tik
krāsaina, kā bija agrāk, bet nav arī
traģiska. Es esmu gandarīts ar to,
kas man ir, ar to, kas es esmu, un
man nav pretenziju ne pret Dievu,
ne pret cilvēkiem.
- Ar ko vēl nodarbojaties, izņemot gleznošanu?
- Tagad pamatā viss brīvais laiks
aiziet dzimtajās „Zvejsalās”, es tur
cīnos ar savu lielāko ienaidnieku zāli, kura man ir nemitīgi jāpļauj...
- Zinām, ka aktīvi esat iesaistījies politikā un dažādās kustībās.
Kāpēc to darāt? Esat mākslinieks, varat sevi izteikt, esat pašpietiekams, kāpēc Jums tas vajadzīgs?
- Varu teikt tikai to, ka „tas jaunais laiks, kas šalkās trīs, tas nenāks, ja ļaudis to nevedīs”... Kaut
kas jau cilvēkam ir jādara. Jāsaka,
mūsu sabiedrība ir pārvērtusies tādā
aunu barā, kuri nu skatās un gaida
Laimes lāci. Dīdītāju jau būs gana.
Cik nu man tā spēciņa atlicis, es vēl
cenšos kaut ko šajā jomā padarboties, protams, ne jau tā kā kādreiz,
bet nu tā...
- Pēdējos gadus esat nodarbojies ar Mindauga pieminekļa
ideju?
- Jā, un beidzot ir redzams, ka
būs Aglonā piemineklis karalim
Mindaugam un karalienei Martai.
Pamats jau iebetonēts, piemineklis,
ko veidoja Lietuvas tēlnieks atliets
ģipsī un glabājas pie viena garīdznieka Lietuvā, mazā prinča ﬁgūra
jau atlieta bronzā, ja viss normāli,
tad nākamajā rudeni būs!
- Paldies par sarunu, un līdz
nākamajam gadam!
- Labi, cerēsim!
Saruna ar mākslinieku beigusies,
bet tikai tīri praktiski, jo Osvalda
Zvejsalnieka gleznas skatāmas muzejā vēl visu oktobri. Saruna krāsās
var turpināties.
Inga Kavinska

8 Kraslavas V

ESTIS

KONKURSA „KRĀSLAVAS NOVADA
UZŅĒMĒJU GADA BALVA” ANKETA
Krāslavas novada pašvaldība šogad organizē konkursu „Krāslavas novada uzņēmēju gada balva”. Pasākuma mērķis ir apzināt un godināt tos
uzņēmējus, kuri 2013.gadā aktīvi un godprātīgi darbojās savā nozarē,
sekmējot uzņēmējdarbības vides attīstību novadā.
Lūgums aizpildīt anketas līdz 2014.gada 31.oktobrim un ielikt pastkastē, kas atrodas Krāslavas novada domē (Rīgas ielā 51, Krāslavā), atstāt
jums tuvākajā pagasta pārvaldē vai atsūtīt pa pastu. Tās var aizpildīt
arī elektroniski mājaslapā www.kraslava.lv vai www.draugiem.lv/razotskraslavasnovada/.
Lūdzam atbalstīt labāko pretendentu katrā nominācijā vai piedāvāt savus kandidātus.
tiek ražots medus.

Nominācija „Gada sakoptākais
uzņēmums”:

Jūsu ieteiktais ražotājs (lūdzu, pa
SIA „Ritms R” (Krāslava, valdes matojiet)___________________________
priekšsēdētājs Pāvels Širokijs) – uzņēmums
sniedz automobiļu remonta un apkopes pakalpojumus. SIA „Ritms R” mēbeļu salons
tika atzīts par vienu no skaistāk izrotātājām
iestādēm 2012.gada pilsētas Ziemassvētku
noformējumā. Uzņēmuma teritorija vienmēr ir sakārtota.



A/S „Krāslavas piens” (Krāslava,
valdes priekšsēdētājs Aleksejs Krivenko) uzņēmuma piedāvātā produkcija: sviests,
sausais vājpiens, sausais pilnpiens un paniņu pulveris. Uzņēmums tika atzīts par
vienu no labākajām iestādēm 2013.gada
pilsētas Ziemassvētku noformējumā.


Atpūtas bāze „Lejasmalas” (Aulejas pagasts, īpašnieki Anna un Artūrs Ļaksas) - ir iecienīta kāzu un citu svinību rīkošanas vieta. 2013.gadā tika atklāta jauna
svinību telpa. Atpūtas bāzes apkārtne vienmēr ir labiekārtota.


Z/S „Bagātības” (Indras pagasts,
īpašniece Olga Birķe) - saimniecība nodarbojas ar piena un gaļas šķirnes liellopu audzēšanu. 2012.gadā uzņēmums reģistrējās
PVD kā mājražotājs – saimniece sāka gatavot mājas sierus. Saimniecības apkārtne ir
vienmēr sakārtota un priecē viesus.



Jūsu ieteiktais sakoptākais uzņēmums (lūdzu, pamatojiet) _____________
________________________________
__________________________________

________________________________
__________________________________

Nominācija „Gada tirgotājs”:

SIA „GSK” (Krāslava, valdes lo-

ceklis Aleksandrs Savickis) - veikals ar
konkurētspējīgām cenām, labu servisu un
metālkonstrukciju dažādību. Katru gadu
veikala telpās notiek iekšējie remonti, paplašinās preču sortiments.



SIA „Iepirkumu grupa”, veikals
„Top” (Krāslava, valdes priekšsēdētāja Vineta Priedniece) –„top!” pārtikas veikalu
tīkla galvenais mērķis ir izprast savu patērētāju vajadzības un nodrošināt pircējiem
par adekvātu cenu ikdienā nepieciešamās
pārtikas un nepārtikas preces tiešā viņu dzīvesvietas tuvumā. 2013.gadā Krāslavā tika
atvērts veikals „Top”.



SIA „Rust”, veikals „Beta”
(Krāslava, valdes priekšsēdētāja Aldona
Šluka) - mazumtirdzniecība nespecializētajos veikalos, kuros galvenokārt pārdod
pārtikas preces. 2011.gadā Krāslavā tika
atvērts veikals „Beta”.


Jūsu ieteiktais tirgotājs (lūdzu, pamatojiet)___________________________
________________________________
__________________________________

mējs”:

Nauris Lipšāns (Skaistas pagasts)

– N.Lipšāns kopš 2013.gada pēc pasūtījuma izgatavo durvis, mēbeles, kāpnes, kā
arī virtuves piederumus. Nauris 2013.gadā
startēja projektu konkursā „Jauniešu biznesa ideju konkurss komercdarbības uzsākšanai Krāslavas novadā” un dabūja ﬁnansējumu savas biznesa idejas īstenošanai.


Āris Vanags (Krāslava) –
Ā.Vanags kopš 2013.gada pēc pasūtījuma
izgatavo suvenīrus un dāvanas ar lāzera
palīdzību (gravēšana uz metāla, plastikas
izstrādājumiem un stikla) un veic galdniecības pasūtījumus. Āris 2013.gadā startēja
projektu konkursā „Jauniešu biznesa ideju konkurss komercdarbības uzsākšanai
Krāslavas novadā” un dabūja ﬁnansējumu
savas biznesa idejas īstenošanai.


Kristaps Vanags (Aulejas pagasts)
– K.Vanags kopš 2012.gada pēc pasūtījuma
izgatavo dažādas masīvkoka mēbeles (skapīšus, taburetes, plauktus, gultas, interjera
izstrādājumus u.c.), dārza mēbeles (solus,
atpūtas krēslus, šūpoles utt.) un māju nosaukumus. Kristaps 2012.gadā startēja
projektu konkursā „Jauniešu biznesa ideju konkurss komercdarbības uzsākšanai
Krāslavas novadā” un dabūja ﬁnansējumu
savas biznesa idejas īstenošanai.


Jūsu ieteiktais jaunais uzņēmējs
(lūdzu, pamatojiet)___________________
________________________________
__________________________________

Nominācija „Gada mecenāts”:

SIA „RH Būve” (Krāslava, valdes

loceklis Ruslans Homutinins) - uzņēmums
nodarbojas ar dzīvojamo un nedzīvojamo
ēku būvniecību. Uzņēmums atbalsta basketbolu Krāslavā.


SIA „Ritms R” (Krāslava, valdes
priekšsēdētājs Pāvels Širokijs) - uzņēmums
sniedz automobiļu remonta un apkopes
pakalpojumus. Uzņēmums sniedz atbalstu
futbolam Krāslavā.

ezera krastā. Viesu skaits ar katru gadu palielinās, tāpēc saimnieks pastāvīgi uzlabo
pakalpojumu klāstu un kvalitāti. 2011.gadā
saimniecība sāka nodarboties ar aitkopību.


Viesu māja „Arkādija” (Kaplavas
pagasts, īpašnieks Arkādijs Petaško) - viesu
māja atrodas pie Daugavas. Tajā tiek piedāvāta lauku pirts ar avota ūdens baseinu, bērnu rotaļu laukumu un izbraucieni ar kanoe
laivām pa Daugavu.

Brīvdienu māja „Skaistkalni”
(Skaistas pagasts, īpašnieks Roberts Bernāts) – brīvdienu māja atrodas Drīdža ezera
krastā, meža vidū. Piemērota vieta atpūtai
zemūdens nirējiem un sporta aktivitāšu rīkošanai.

Jūsu ieteiktā naktsmītne (lūdzu,
pamatojiet) ________________________
__________________________________
__________________________________

Nominācija „Gada uzņēmums
– novada atpazīstamības veicinātājs”:

SIA „Krāslavas avots” (Krāslava,

valdes loceklis Nikolajs Turuta) - 2013.
gada februārī tirdzniecībā parādījās alus ar
medus garšu, kas uzlaboja gan alus kvalitāti, gan realizācijas apjomu. 2013.gada 1.novembrī uzņēmumu apmeklēja Valsts prezidents A.Bērziņš, kur iepazinās ar dzīvā alus
ražošanu.


A/S „Krāslavas piens” (Krāslava,
valdes priekšsēdētājs Aleksejs Krivenko) izstādē „Riga Food 2013” A/S „Krāslavas
piens” ražotajam skābkrējuma sviestam ir
piešķirta 3.vieta (meistare Svetlana Račicka).

Z/S „Kurmīši” (Ūdrīšu pagasts,
īpašnieks Ivars Geiba) - saimniecībā tiek
ražota zāļu tēja, vaska šūnas biškopības
saimniecībām, vairāk kā 200 dažādu veidu sveces un ēteriskās eļļas no dabas parka
„Daugavas loki” augiem. 2013.gadā saimniecība saņēma Bioloģiskās lauksaimniecības atbilstības sertiﬁkātu.

Nominācija „Gada amatnieks”:

Jūsu ieteiktais uzņēmums – novaNominācija „Gada ražotājs”:

SIA „Zalers” (Piedrujas pagasts, da atpazīstamības veicinātājs (lūdzu, pama
Juris Kokins (Kombuļu pagasts) –

SIA „Varpa” (Kaplavas pagasts, J. Kokins piedāvā dažādus virpojumus no valdes loceklis Sergejs Zakrevskis) - uz- tojiet) _____________________________

valdes priekšsēdētājs Edvards Baranovskis) - uzņēmums ir viens no lielākajām
kokapstrādes uzņēmumiem Latgalē, kas
nodarbina 119 cilvēkus. Galvenā produkcija ir dārza mēbeles, bērnu spēļu laukumi,
galdniecības izstrādājumi un kokskaidu
granulas. 2013.gadā liela uzmanība tika
veltīta jaunu izstrādājumu veidu ražošanai
un pārdošanas apjomu palielināšanai; jaunu
tehnoloģisko iekārtu iegādei izlietots gandrīz 500 tūkst. Ls.


Z/S „Druviņi” (Skaistas pagasts,
īpašnieks Ernests Milevskis) - saimniecība
nodarbojas ar piensaimniecību. 2013. gadā
pieauga lopu skaits; tika realizēts vairāk
nekā 1 miljons kg piena. Pagājušajā gadā
atvēra jaunlopu fermu, kas tika uzbūvēta,
realizējot Eiropas Savienības programmu
„Lauku saimniecību modernizācija”.

Saimniecība „Cīruļi” (Ūdrīšu pagasts, saimnieki Inta Pjotrs Babini) - aicina
iepazīties ar bišu dzīvi sādžā „Lielie Muļķi”, kas atrodas dabas parkā „Daugavas
loki”. Saimniecībā izvietoti 99 bišu stropi,

koka, traukus, suvenīrus, rotaļlietas, kas
tiek apstrādātas ar valriekstu un bišu vasku.
Juris dažu gada laikā no amatiera kļuvis par
īstu meistaru. 2011.gadā Juris saņēma titulu
„Gada novadnieks 2011”.


Ilmārs Vecelis (Aulejas pagasts) –
keramiķis, viens no „Pūdnīku skūlas” dibinātājiem un dalībniekiem. I.Vecelis piedāvā
apskatīt interesantu māla apstrādes tehnoloģiju, vērot keramikas izstrādājumu tapšanas
procesu un līdzdarboties. 2012.gadā Ilmārs
saņēma titulu „Gada novadnieks 2012”.

SIA „Granīts O” (Ūdrīšu pagasts,
valdes loceklis Alfrēds Kučiks) - uzņēmums nodarbojas ar kapu pieminekļu, dārza akmens skulptūru un interjera dizaina
elementu izgatavošanu.

Jūsu ieteiktais amatnieks (lūdzu,
pamatojiet)_________________________
________________________________
__________________________________

Nominācija „Gada jaunais uzņē-

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

ņēmums nodarbojas ar linu un kaņepju audzēšanu un pirmapstrādi, piedāvā izejvielas
ekoloģiskiem siltināšanas materiāliem, izejvielas degvielai, ražo linsēklu un kaņepju
eļļu, cep maizi. Uzņēmums atbalsta kultūras un tūrisma pasākumus.


SIA „Nordserviss” (Krāslava,
valdes loceklis Mihails Žuravskis) - uzņēmuma pamatdarbība ir ūdensapgādes un
kanalizācijas sistēmu būvdarbu veikšana
un vadīšana; siltumapgādes un ventilācijas
sistēmu būvdarbu veikšana, vadīšana un
būvuzraudzība. Uzņēmums atbalsta basketbolu un futbolu Krāslavā.

Jūsu ieteiktais mecenāts (lūdzu,
pamatojiet)_________________________
________________________________
__________________________________

Nominācija „Gada naktsmītne”:

Brīvdienu māja „Dīva Dorzi”

(Kombuļu pagasts, īpašnieks Juris Bērziņš)
- lieliska vieta atpūtai ar ģimeni vai draugu lokā labiekārtotās viesu mājās Ārdavas

Redaktore - Elvīra Škutāne
Tālr.65681765, 28368537
e-pasts: vestis@kraslava.lv

________________________________
__________________________________
Krāslavas novada pašvaldība aicina iedzīvotājus un viesus izvirzīt pretendentus
šādā nominācijā (lūdzam minēt uzņēmuma
nosaukumu un īsu pamatojumu nominācijai):
Nominācija „Gada viesmīlīgākais uzņēmums” (viesu māja, veikals, skaistumkopšanas salons utt.) - uzņēmuma tēls un
reputācija klientu vērtējumā, pakalpojuma
kvalitāte un labs serviss, apkārtnes sakārtošana):
________________________________
__________________________________
Lūdzu, norādiet savu kontaktinformāciju!
_______________________________
Vārds, uzvārds
Paldies par Jūsu atsaucību!
Gaidīsim Jūsu atbildes līdz 31.oktobrim!
Tulkotāja - Galina Mikulāne
Tirāža - 6000
Iespiests SIA „Latgales druka”

