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
№ 17 (224)

2013.gada 8.novembris

Šodien numurā:

Krāslavas novadu apmeklēja Valsts prezidents
Andris Bērziņš – 1. lpp.;
 Noslēgusies 3 ielu rekonstrukcija pilsētas teritorijā - 2. lpp.;
 Kaplavā iesvētīta Sv.Antonija kapliča - 4. lpp.;
 Poļu biedrībai 25 gadu jubileja - 5. lpp.;
Apbalvoti labākie novada zemnieki - 5. lpp.;

Izglītības ziņas - 7. lpp.;

„Man nav izdevies vairākus gadus būt Krāslavā, un tas, ko ieraudzīju
šodien, mani tiešām pārsteidza un iepriecināja. Esmu dzirdējis ļoti daudz
viedokļu par to, ka rīcība novadā ir saprātīga un uz attīstību tendēta,
ļaujot pilsētai būt sakārtotai un skaistai, par ko šodien varu pārliecināties,” tāds bija Valsts prezidenta pirmais iespaids par mūsu pilsētu.
1. novembrī Krāslavas novadu apmeklēja Valsts prezidents Andris Bērziņš. Vizītes sākumā, tiekoties ar Krāslavas iedzīvotājiem, Valsts prezidents sveica Grāmatu
svētkos, kas notika novadā, un izcēla grāmatas nozīmi ikvienas personības veidošanā, īpaši datoru laikmetā.
Valsts prezidents, paužot viedokli par
pierobežas reģionu, uzsvēra: „Robeža starp
rietumiem un austrumiem būs tā vieta, kur
iespējas attīstībai būs ļoti plašas. Jūs šeit
esat, tādēļ mēģiniet to izmantot pēc iespējas veiksmīgāk, veicinot sava novada izaugsmi.”
A.Bērziņš uzsvēra, ka, lai tas notiktu pēc
iespējas veiksmīgāk, pirmkārt, jāceļ izglītības kvalitāte, kā centrālo izvirzot bērnu,
kura dzīves uzlabošanai sistēmai būtu jākalpo. Viņš atzina, ka pārmaiņām sistēmā
ir jābūt un tās varētu būt sāpīgas, bet rezultātam jābūt pasaules kontekstā darba tirgū
konkurētspējīgiem jauniešiem.
„Uzskatu, ka pamatskolas skolotājam jākļūst par prestižu profesiju,” atzina Valsts
prezidents.
Iedzīvotāji sarunā ar Valsts prezidentu
uzsvēra nepieciešamību veidot sabalansētu reģionu attīstību, kas sniegtu iespēju arī
pierobežas novados radīt sadzīvei pievilcīgu darba un dzīvesvietu un ļautu izvairīties
no straujas iedzīvotāju aizbraukšanas uz ārvalstīm. Viņi atzīmēja ceļu infrastruktūras
uzlabošanas nepieciešamību, kas var kalpot
par pamatu novada izaugsmei.
Krāslavieši uzsvēra, ka ir būtiski pēc
iespējas plašāk apsaimniekot lauksaimniecībā izmantojamo zemi. Valsts prezidents
atzina, ka ir ļoti grūti izvērtēt, kā ﬁnansiālo
atbalstu vislabāk ieguldīt, lai no zemes ie-

gūtu ne tikai pēc iespējas lielāku produkcijas apjomu, bet arī saglabātu lauku viensētas ar mazām saimniecībām, jo šie procesi
ir savstarpēji izslēdzoši. Paužot gandarījumu par Zemkopības ministrijas paveikto,

jadzībām atbilstošu infrastruktūru.
Domes priekšsēdētājs Gunārs Upenieks
uzsvēra, ka ir būtiski apzināties un parādīt
labo, kas novadā ir, un ieraudzīt, kas vēl jāuzlabo. Viņš izklāstīja domes darba aktualitātes un ieceres nākotnei un uzsvēra, ka
domes darbs ikdienā ir intensīvs, domājot
par saimniecisko izaugsmi, nevis politisko
dalījumu un cīņu. Krāslavas novada domes
priekšsēdētājs atzina, ka domes deputāti
cenšas diskutēt par katra jautājuma būtību,
nevis par politiskajiem saukļiem.

VALSTS PREZIDENTS
AUGSTU NOVĒRTĒ
KRĀSLAVAS IZVĒLĒTO
ATTĪSTĪBAS CEĻU
viņš vēlēja tiem atrast veiksmīgu vidusceļu.
Sarunas noslēgumā, jautāts par gaidāmo
Latvijas 100.gadadienu, Andris Bērziņš norādīja, ka nozīmīgā jubileja ir stimuls pašiem mobilizēties un uzstādīt mērķus, lai
tos sasniegtu līdz valsts gadadienai. Valsts
prezidents katram novada iedzīvotājam vēlēja sasniegt arī savus individuālos mērķus,
bet novadam izvirzīt vēl ambiciozākas ieceres un līdz ar valsts jubileju 2018.gadā
svinēt arī savu mērķu sasniegšanu.
„Šī jubileja mums ir jāpiepilda ar darbiem, radot patiesu gandarījumu,” sacīja
Valsts prezidents.
Tikšanās reizē ar Krāslavas novada domes deputātiem Valsts prezidents izklāstīja
savu redzējumu par valsts attīstības tendencēm. Savukārt deputāti iepazīstināja ar savu
redzējumu attiecībā uz novada nākotni, norādot uz nepieciešamību turpināt darbu pie
īpašas reģiona attīstības programmas un
īpaši domāt par iedzīvotāju un biznesa va-

Valsts prezidents sarunas noslēgumā aicināja deputātus būt aktīviem un informēt par
konkrētiem uzlabojumiem, kurus iespējams
īstenot un kas sniegtu patiesi vērtīgus ieguvumus novadam.
Turpinot darba vizīti Krāslavas novadā,
Valsts prezidents tikās ar Krāslavas pamatskolas audzēkņiem, kur runāja par gaidāmo Latvijas proklamēšanas gadadienu un
uzklausīja klātesošo viedokli par izglītības
sistēmu. Tāpat A.Bērziņš apmeklēja uzņēmumu „Krāslavas avots”, lai iepazītos ar
dzīvā alus ražošanu, kā arī viesojās „Latgran” kokskaidu granulu ražotnē, gūstot
iespēju novērtēt šī novadam nozīmīgā eksporta uzņēmuma darbu. Vizītes noslēgumā
Valsts prezidents piedalījās jaunlopu fermas
atklāšanā zemnieku saimniecībā „Līva”.
Vizītes noslēgumā prezidents atbildēja uz
korespondentu jautājumiem.
- Kāds ir jūsu vizītes galvenais mērķis?
- Galvenais bija labāk saprast, kas notiek

konkrētajā vietā, Krāslavā un novadā.
- Kā jūs vērtējat Krāslavas attīstību
pēdējo gadu laikā?
- Nesen kāds paziņa, stāstot man par
Krāslavu, apgalvoja, ka tā ir ļoti jauka pilsēta. Šodien es pats par to pārliecinājos.
Uzskatu, ka Krāslava savā attīstībā ir spērusi lielu soli uz priekšu.
- Šodien jums bija tikšanās ar Krāslavas novada iedzīvotājiem, kādas pārdomas tā izraisīja?
- Domāju, ka mēs labi sapratāmies, kad
apspriedām visai sabiedrībai svarīgas problēmas. Bet tas, ko šodien redzēju uzņēmējdarbības jomā...Tam ir grūti noticēt. Cilvēks var izdarīt ļoti daudz, ja viņam ir liela
vēlēšanās!
- Iedzīvotāji pamet Latviju. Vai, jūsuprāt, ir jārīkojas, lai pārtrauktu šo procesu?
- Manuprāt, viens no lielākajiem Latvijas
sasniegumiem ir tas, ka cilvēkiem ir brīva
izvēle. Katram tā ir sava. Kā mēs redzējām
šodien, ja cilvēks grib, viņš arī Latvijā atrod
savu vietu.
- Šodien jūs apmeklējāt zemnieku
saimniecību „Līva”, kuru veiksmīgi
vada sieviete. Lūdzu, izsakiet savu viedokli par to!
- Es iepazinos ar šīs saimniecības vēsturi un nākotnes plāniem. Saimnieces meita
iegūst veterinārārsta profesiju un nopietni
domā par perspektīvām.
Ja Latvijā būtu vairāk tādu cilvēku, ar
kuriem šodien iepazinos, tad droši varētu
teikt, ka mēs attīstīsimies un pastāvēsim
mūžīgi.
Rakstā izmantoti
mājas lapas
www.president.lv
materiāli.
Elvīras Škutānes foto
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DARBI IR VEIKTI SAULESKALNA,
VĪTOLU UN VASARNIEKU IELĀS
Projekta „Krāslavas novada ceļu tīkla rekonstrukcija uzņēmējdarbības veicināšanai, 2.kārta” ietvaros ar Eiropas
Reģionālās attīstības fonda atbalstu (3.6.2.1.aktivitāte „Atbalsts novadu pašvaldību kompleksai attīstībai”)
Krāslavas pilsētā ir pabeigti Sauleskalna, Vītolu un Vasarnieku ielu posmu rekonstrukcijas darbi.

Projekta mērķis ir veicināt uzņēmumu pieejamību un satiksmes drošības uzlabošanu Krāslavas pilsētas teritorijā, veicot prioritāri svarīgāko
ielu posmu rekonstrukciju.
Vasarnieku ielā rekonstrukcijas darbi ir veikti 470 m posmā no krustojuma ar Rēzeknes ielu. Papildus tika veikta arī apgaismojuma, gājēju
ietves, lietus ūdens kanalizācijas un satiksmes organizācijas līdzekļu
izbūve un ierīkošana. Rekonstrukcijas darbus veica SIA „Latgales Ceļdaris”. Kopējās ielas rekonstrukcijas izmaksas sastāda Ls 244 146.33.
Sauleskalna un Vītolu ielu rekonstrukcijas darbi ir veikti 367 m posmā. Papildus tika veikta arī caurtekas rekonstrukcija, lietus ūdens kanalizācijas un satiksmes organizācijas līdzekļu izbūve. Rekonstrukcijas
darbus veica SIA „Ošukalns”. Kopējās ielu posmu rekonstrukcijas izmaksas sastāda Ls 141 199.27.

projekti

KALNIEŠU CIEMĀ NOSLĒGUSIES
ŪDENSSAIMNIECĪBAS ATTĪSTĪBAS
PROJEKTA ĪSTENOŠANA
Ar Eiropas Savienības atbalstu projekta „Ūdenssaimniecības attīstība Krāslavas novada Kalniešu pagasta Kalniešu ciemā” 3DP/3.4.1.1.0/11/APIA/CFLA/122/029 ietvaros
2013.gadā Kalniešu ciemā tika īstenots ūdenssaimniecības attīstības projekts.
Saskaņā ar noslēgto Vienošanos par projekta īstenošanu un būvdarbu līgumu ar SIA
„RIO” Kalniešu ciemā tika veikta esošo ūdensapgādes tīklu rekonstrukcija (3 268 m) un jaunu tīklu būvniecība (777 m), kā arī rezerves urbuma tamponāža.
Projekta īstenošanas rezultātā 93% ciema iedzīvotāju tiks nodrošināti centralizētie ūdensapgādes pakalpojumi, līdz 12% samazināsies ūdens zudumi un uzlabosies dzeramā ūdens kvalitāte. Papildus tiek paredzēts, ka
ūdensapgādes nodrošināšanai par 37% samazināsies kopējais elektroenerģijas patēriņš; tamponējot rezerves
urbumu, tiks novērsta gruntsūdeņu kvalitātes pasliktināšanās, vides piesārņojuma riska samazināšanās.
IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ!
Andris Rukmans

LATVIJAS DELEGĀCIJA IEPAZINA
ITĀLIJAS LABĀS PRAKSES PIEMĒRUS
JAUNIEŠU NODARBINĀTĪBĀ

No 14. oktobra līdz 17. oktobrim notika
jau trešā konference projekta „EmploYouth: Sustainable network of cities and regions tackling youth unemployment” ietvaros, kas šoreiz norisinājies pie projekta
partneriem Itālijā, Reggio Emilia provincē.
Latviju šajā konferencē pārstāvēja Daugavpils novada jauniešu projektu koordinatore Iluta Kriškijāne, Krāslavas novada
projektu koordinatore Juta Bubina, Rēzeknes novada jaunatnes lietu speciālists
Guntis Rasims un Attīstības plānošanas
nodaļas vadītāja Anna Jaudzema, Riebiņu
novada sabiedrisko attiecību speciālists
Rolands Naglis, kā arī Daugavpils pilsētas
domes starptautisko projektu koordinatore Jolanta Ūzuliņa.

Projekta realizācija kopumā nodrošinās pilsētas konkurētspējas stiprināšanu, uzņēmējdarbības attīstību, darba vietu un sabiedrisko pakalpojumu pieejamību un sasniedzamību, dzīves vietas pievilcības un dzīves
kvalitātes celšanos, izveidojot un pilnveidot kvalitatīvu, mūsdienīgu,
drošu ielu un saistīto infrastruktūru. Projekta realizācija ievērojami samazinās ar transporta izdevumiem un satiksmes negadījumiem saistītus
ekonomiskus zaudējumus.
Projekta ietvaros līdz 2013.gada beigām rekonstrukcijas darbi tiks
pabeigti arī Vienības un Latgales ielās. Savukārt 2014.gadā ir plānots
rekonstruēt Augusta ielas posmu.
IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ!
Andris Rukmans,
projekta vadītājs

Četru dienu laikā konferences dalībnieki iepazina
Reggio Emilia provinces labās prakses piemērus, kā
darba tirgū tiek integrēti jaunieši ar ierobežotām iespējām, piemēram, bijušie ieslodzītie, jaunieši, kas
ārstējas no dažādu narkotisko vielu atkarības, jaunieši ar invaliditāti u.tml. Viesojoties Nodarbinātības aģentūrā, projekta dalībnieki tika iepazīstināti ar
pastāvošo likumdošanu, kas paredz, ka uzņēmumos,
kuri nodarbina vismaz 36 cilvēkus, ir arī jārod iespēja nodarbināt jauniešus ar ierobežotām iespējām, par
to saņemot arī nodokļu atvieglojumus, ko nosaka likums 68/99. Kā šis likums tiek īstenots dzīvē, bija
iespējams redzēt sociālajos kooperatīvos „Ovile” un
„Bettolino”. Trīs līdz sešu mēnešu garumā jauniešiem, pirmkārt, tiek dota iespēja iziet praksi uzņēmumā, apgūt dažādas iemaņas un saņemt arī samaksu
par paveikto. Šajā laikā jauniešiem ir iespēja sevi
pierādīt darba devējam – ar vairākiem pēc tam tiek
noslēgts darba līgums un viņi kļūst par uzņēmuma
darbiniekiem, ne vairs tikai praktikantiem.
Projekta dalībniekiem arī bija iespēja iepazīties
ar provincē īstenotajiem projektiem, kas vērsti uz
jauniešu uzņēmējprasmju attīstīšanu. Viena no institūcijām, kas nodrošina kreatīvu un labiekārtotu vidi
jauniešiem, kur pārbaudīt un eksperimentēt ar savām
idejām, ir provincē Reggio Emilia esošais inovāciju
centrs. Par ES fondu līdzekļiem izveidotais inkuba-

tors sniedz vairākus pakalpojumus jauniešiem, ļaujot
izmantot izveidotās laboratorijas, t.s. FABLAB, kur
ir pieejami gan 3 D printeri, gan cita tehnika, kur jaunieši var izveidot prototipus savām idejām, turklāt ar
viņiem strādā arī zinoši cilvēki, kuri palīdz, iesaka,
ko un kā labāk darīt. Interesanti bija dzirdēt arī itāļu
jauniešu pieredzi, uzsākot savu biznesu. Inkubatorā
tiek izveidoti pirmie uzņēmumi, kas tiek saukti par
spin-off, nodrošinot, ka topošajam uzņēmējam 1
gadu ir iespēja darboties inkubatora paspārnē, saņemt ne tikai mentoru palīdzību biznesa plāna un
sava topošā produkta vai pakalpojuma izstrādē, bet
arī jaunajam uzņēmējiem gadu tiek maksāts atalgojums, kamēr viņš ar sev pieejamo tehniku izstrādā un
noslīpē savu preci vai pakalpojumu. Liels pluss, ka
šajā procesā tiek nodrošināts arī atbalsts no dažādu
sfēru pētniekiem, kas kopā ar jauno uzņēmēju strādā
pie idejas īstenošanas līdz reālam uzņēmumam.
Province izsludina vairākus projektu konkursus
jauniešiem vecumā no 19 līdz 35 gadiem. Viens no
tiem ir konkurss „Vecie arodi jauniešiem”, veicinot
veco arodu atdzimšanu un mudinot jauniešus apgūt
tradicionālus, bet mazliet piemirstus arodus, kā drēbnieks, kurpnieks, konditors u.c. Jauniešiem bija iespēja trīs mēnešus iziet praksi sev izvēlētajā darbības
jomā un apgūt tās speciﬁku kopā ar savu mentoru.
Pēc tam, kad jauniešiem šīs prasmes ir apgūtas, tika
uzsākts darbs pie biznesa plāna izstrādes un tad tiek
sniegts arī ﬁnansējums sava uzņēmuma atvēršanā. Ar
savu pieredzi ar klātesošajiem padalījās arī Lorenca
Felici (Lorenza Felici), kura šobrīd jau ir labiekārtojusi telpas un drīzumā plāno atvērt savu šūšanas
darbnīcu. Pateicoties šim projektam, tika iegūts ne tikai ﬁnansējums uzņēmējdarbības uzsākšanai, bet arī
iegūta vērtīga pieredze no šuvējiem, kas šajā arodā
strādā vairākus gadus.
Nākamā tikšanās notiks 2014. gada februārī, kad
projekta partneri iepazīs Spānijas Albasetes reģiona
labās prakses piemērus jauniešu bezdarba problēmu
risināšanai, kā arī apspriedīs turpmākās sadarbības
iespējas starp projekta dalībvalstīm.
Juta Bubina
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DARBI, NOTIKUMI, CILVĒKI

PUĶU LAUKUMS
KAPLAVAS CIEMĀ

LEĢENDU NAKTS
KRĀSLAVAS PILĪ
UN PARKĀ

Atsaucoties uz Krāslavas novada domes izsludināto konkursu „Iedzīvotāji veido savu
vidi 2013”, Kaplavas pagasta ciemā tika izveidota iniciatīvā grupa 13 cilvēku sastāŠis rudens mūs lutina ar siltām dienām un bagātīgām dabas veltēm.
vā, kuru vadīja Anna Glotova. Grupas uzdevums bija izplānot un radīt kaut ko jaunu
un skaistu Kaplavas ciema teritorijā. Kopējiem spēkiem tika izplānotas atpūtas vietas, Arī Krāslavas kultūras dzīve līdzinās gādīgas saimnieces puķu dārzam
puķu laukuma izvietojums un izmantojamie materiāli. Darbs sāka kūsāt, un līdz ar to – pasākumi krāšņāki cits par citu kā dālijas dobē. Ej un izvēlies! Neskatoties uz vēlo vakara stundu un lietu, 26. oktobrī krāslavieši pulcējās uz
radās jaunas idejas.
Visi projekta grupas dalībnieki bija ideju pilni un
strādīgi, kompetenti savā
darbā. Grupa apvienoja
tos iedzīvotājus, kas aktīvi piedalās sabiedriskajā
dzīvē, nav vienaldzīgi pret
apkārtējo vidi un bija gatavi veidot kaut ko jaunu.
Visi darbi tika veikti pašu
spēkiem, t.sk. puķu laukuma sagatavošana, ziedu
stādīšana utt.
Pateicoties Annai , kura
ieraudzīja mežā nolauzto egli, Kaplavas ielas un
valsts ceļa krustojumā tika
uzstādīta laiva - burinieks,
kas simbolizē Kaplavas atrašanos Daugavas krastos.
Pēc projekta tika izveidots
puķu laukums ar krāsainiem puķu
stādījumiem, dekoratīvo krūmu
stādījumiem, izveidotas koka
konstrukciju puķu dobes, ierīkota
ugunskura vieta, ainavai piešķirts
spilgts krāsu akcents. Puķu dobju
ierīkošana dārzā ir gaumes jautājums, tomēr, augus kombinējot
pēc krāsām, garuma un lapu veida, var panākt, ka tās zied visu
vasaru.
Laukums tika būvēts, lai uzlabotu dzīves kvalitāti un sakārtotu
apkārtējo vidi, un lai tas kļūtu
par atpūtas vietu, kur var pavadīt
brīvo laiku ar bērniem, apskatot

Leģendu nakti. Krāslavas Vēstures un mākslas muzejs rīkoja šo pasākumu pēc Latvijas Piļu un muižu asociācijas ierosinājuma, pagarinot
tūrisma sezonu, kā arī popularizējot Krāslavas pērli – Grāfu Plāteru pili.
Šis pasākums bija iespējams, pateicoties projektam „Iedzīvotāji veido
savu vidi”, kura ietvaros tika sagādāti nakts ekskursijām piemēroti lukturīši un drošības ķiveres.
Pasākumā netrūka dinamikas, pateicoties gidu saspēlei, kuri kā paukotāji papildināja viens otru ar asprātīgām replikām. Krāslavieši dabūja
ne tikai izlocīt kājas pusotru stundu garā pastaigā, bet arī uzzināja daudz
jauna par Krāslavas senāko vēsturi, pili un parku. Protams, neiztika bez
leģendām un spoku stāstiem. Sirsnīgs abpusējs paldies Leģendu nakts
beigās aizkustināja gan rīkotājus, gan dalībniekus, pierādot, ka šādi pasākumi ir interesanti un vajadzīgi. Pateicos mūsu neatkārtojamajai gidei
Intai Lipšānei no Krāslavas Tūrisma un informācijas centra!
Šoreiz guļavas un mājās sēdētāji var nepārdzīvot, jo vasarā turpināsim rīkot nakts ekskursijas. Tikai uzmanīgi jāvēro aﬁšu stabi un paziņojumi presē.

skaistas ziedu kompozīcijas un
ziedošas puķu dobes, nofotografēties pie dekoratīvā kuģīša.
Teritorijas labiekārtošana uzlaboja vietējo iedzīvotāju dzīves
kvalitāti, kā arī apkārtējās vides
skaistuma izpratni. No visiem
dzirdam tikai apbrīnu un patīkamus komentārus par tik skaistu
atpūtas vietu, kur gribas atrasties
un ilgi vērot skaistas puķes un interesantas koka konstrukcijas.
Tagad komunālās saimniecības
darbinieki seko, lai puķes tiktu laikus apkoptas. Laukumā uzstādītie
soliņi ļauj cilvēkiem atpūsties un
vērot skaistas ziedošas puķes.

LATGALES PLĀNOTĀJI
TIEKAS KRĀSLAVĀ

Domājam, ka šī atpūtas vieta
izraisīs interesi arī cilvēkiem no
citām pilsētām un garāmbraucējiem, jo, iebraucot ciemā, paveras
skats uz krāsainiem puķu stādījumiem, dekoratīvo krūmu stādījumiem un citām interesantām konstrukcijām. Šis laukums izmainīja
ciemata ārējo veidolu, iebraucot
no lielceļa uz galveno Kaplavas
ciema ielu. Sakoptā vieta ir pievilcīga gan vietējiem iedzīvotājiem,
gan Kaplavas pagasta ciemiņiem.
Kaplavas
iedzīvotāju grupa
„Paveiksim paši!”

MEŽA ĪPAŠNIEKI DALĀS PIEREDZĒ

Oktobra pēdējā dienā Krāslavā notika
bezmaksas seminārs
meža īpašniekiem un
citiem interesentiem
par meža apsaimniekošanu un ar to saistītajiem jautājumiem,
ko organizēja Meža
konsultāciju pakalpojumu centrs (MKPC)
sadarbībā ar Valsts
meža dienesta struktūrvienībām, Lauku
atbalsta
dienestu,
Valsts
ieņēmumu
die30. oktobrī Krāslavā noritēja Latgales plānošanas renestu,
Valsts
lauku
ģiona organizētais apmācību informatīvais seminārs „ES
tīklu un citiem sadarstruktūrfondu apguve projektos Krāslavas novadā”.
Krāslavā tikās Nodarbinātības valsts aģentūras, Latgales plānošanas bības partneriem.
reģiona un Latgales pašvaldību ES ﬁnansējuma piesaistes speciālisti.
Tikšanās gaitā kolēģi ne vien izrunāja aktuālos jautājumus attiecībā
uz apgūto ﬁnansējumu un skatījumu uz nākamo programmēšanas periodu, bet arī iepazinās ar paveikto Krāslavas novadā, apmeklējot Rīgas
Valsts tehnikuma Krāslavas teritoriālo struktūrvienību, Krāslavas vēsturisko centru, Krāslavas kultūras namu, grāfu Plāteru pili un parku, kā
arī Krāslavas bērnu sociālās aprūpes centru „Mūsmājas”. Izturīgākos
semināra dalībniekus gaidīja arī pārsteigums - radoša foto sesija Krāslavas foto klubā „Zibsnis”.
Ināra Dzalbe, Guntas Čižikas foto

Eduards Danovskis,
Krāslavas pils kompleksa apsaimniekošanas speciālists

Semināra
programmā
bija iekļauti jautājumi par Eiropas Savienības ﬁnansējuma izmantošanas iespējām mežsaimniecībā un
pieredzes apmaiņa ES ﬁnansējuma piesaistē.
Par lauku attīstības programmas pasākumiem un
izmaņām meža likumdošanā pastāstīja Meža konsultāciju pakalpojumu centra Dienvidlatgales nodaļas
vadītājs Jānis Dzalbs.
Dienvidlatgales virsmežniecības Krāslavas nodaļas mežzinis Andrejs Krikovs iepazīstināja klāteso-

šos ar Eiropas projektu realizācijas pieredzi, stāstīja
par biežāk sastopamajām problēmām un kļūdām.
Semināra otrajā daļā dalībnieki devās uz mežu, lai
iepazītos ar to, kā citi meža īpašnieki realizē projektus, kas saistīti ar lauksaimniecības zemju apmežošanu un jaunaudžu kopšanu.
Elvīra Škutāne,
Arvīda Teiviša foto
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DARBI, NOTIKUMI, CILVĒKI

KAPLAVĀ IR IESVĒTĪTA
JAUNA KAPLIČA

LATVIJAS UN EIROPAS
SAVIENĪBAS VALSTU
SENIORU KONFERENCE
24-25.oktobrī Rīgas domes konferenču zālē notika senioru starptautiskā konference - „SENIORS MŪSDIENU
MAINĪGĀ EIROPĀ”.
Piedalījās valstu delegācijas no Vācijas, Čehijas, Lielbritānijas, Beļģijas, Slovākijas, Albānijas, Igaunijas, Lietuvas
un Latvijas. Konferences sākumā dalībniekus sveica vokālais ansamblis „Pīlādzītis”. Pasākumu vadīja TV žurnāliste
Velta Puriņa. Konferenci atklāja Labklājības ministrijas
parlamentārais sekretārs, 11.Saeimas deputāts, Sociālo
un darba lietu komisijas vadītāja vietnieks A.Ašeradens
un Rīgas domes Sociālo jautājumu komitejas priekšsēdētāja O.Veidiņa, kā arī Eiropas Komisijas pārstāvniecības
vadītāja Latvijā I.Šteinbuka, kura savā runā uzsvēra, ka
senioriem vajadzīga stabilitāte, un lai Eiropā seniori dzīvotu vienādi. Turpinājumā konferences dalībniekus uzrunāja Eiropas Savienības senioru asociācijas prezidents
Dirks Jāre.

„Man prieks par to, ka šodien kapličā ne visiem pietika sēdvietu, sliktāk ir tad, kad
dievnamā ir tukši soli. Jums jārūpējas par to, lai šīs kapličas telpas būtu ne tikai skaistas, bet arī vienmēr cilvēku pilnas,» ar tādiem vārdiem Kaplavas Sv.Antonija kapličas
iesvētīšanas svinīgās ceremonijas laikā vērsās pie draudzes locekļiem Jelgavas diecēzes
bīskaps Eduards Pavlovskis.
1746.gadā Kaplavas pagasta Matulišķos tika uzbūvēta nabagmāja, kur reizi mēnesī notika luterāņu
dievkalpojums. 1769.gadā māju izpirka katoļi, iepriekšējā ēka tika nojaukta, un tās vietā bija uzbūvēts
katoļu dievnams. Baznīca darbojās tikai simt gadu.
Padomju laikos cilvēki, kas nezaudēja ticību, gāja
kājām ap 8 kilometriem uz Jaunbornes baznīcu, lai
izsūdzētu grēkus, kristītu bērnus, lūgtos.
Pirms 13 gadiem, pateicoties vietējam zemes
īpašniekam Mukānam, kas izpirka bērnu dārza ēku,
Kaplavā tika ierīkota pagaidu kapliča, kur vietējie
iedzīvotāji svētdienās varēja piedalīties dievkalpojumos. Šo gadu laikā telpas pakāpeniski kļuva nederīgas dievkalpojumiem, sāka tecēt jumts. Tad pašvaldībai radās ideja izremontēt citas telpas un tajās
atklāt kapliču.
27. oktobrī jauno Sv. Antonija kapliču iesvētīja Jelgavas diecēzes bīskaps Eduards Pavlovskis. Kaplavas pagasta pārvaldes vadītājs Andris Uzuls sagaidīja
bīskapu ar sālsmaizi un pasniedza simbolisku atslēgu. Bīskaps izteica pārliecību par to, ka atslēgai ir
jābūt pie saimnieka un nodeva to kapličas pārzinim
- priesterim Janušam Bulašam.
Kaplavas draudzes locekļus šajā dienā sveica Jelgavas diecēzes draudžu prāvesti, pareizticīgo draudzes priesteris Aleksandrs Dvorņikovs, Krāslavas
pašvaldības pārstāvji, kā arī kaimiņu draudžu locekļi.
Krāslavas novada domes priekšsēdētājs Gunārs
Upenieks pateicās bīskapam par to, ka viņš atrada
laiku un apmeklēja visattālāko Latvijas stūrīti: „Noklausījušies Jūsu sprediķi, mēs iziesim no dievnama
ar gaišām domām, vēlreiz atcerēsimies Jūsu vārdus
un pārdomāsim savas rīcības un attieksmi gan pret
sevi, gan pret tiem, kas ir mums blakus. Padomāsim
pār to, kā turpmāk mēs lūgsimies, ticēsim un dzīvosim mūsu novadā.”
Kaplavas katoļu draudzes prāvests Janušs Bulašs
pateicās bīskapam, draudzes locekļiem, kas piedalījās remontdarbos, un pašvaldības pārstāvjiem par
atbalstu.

„Kad tika uzsākts kapličas remonts, pagasta pārvaldes vadītājs Andris Uzuls man teica: „Jums jālūdzas, bet par saimnieciskajām lietām rūpēsimies
mēs.” Šodien viņš ir uzvalkā un ar kaklasaiti, bet
remonta laikā es gandrīz vienmēr redzēju viņu darba apģērbā ar āmuru vai metināšanas aparātu rokās,”
uzsvēra priesteris Janušs Bulašs.
Jaunajā kapličā dievkalpojumi notiks plkst. 9.30
katru otro un ceturto mēneša svētdienu.
Elvīra Škutāne,
autores foto

Viņš iesāka ar to, ka viņu ļoti iespaido koru dziedāšana Baltijā. Vispārējos latviešu Dziesmu un Deju svētkos dzied un dejo dažādu vecumu
dalībnieki. Vecums nav šķērslis aktīvam dzīves veidam. Ar gadiem mainās seniori, un viņi maina Eiropu. Pēdējo 130 gadu laikā vidējais dzīves
ilgums pieauga no 66 līdz 80 gadiem. Tas ir atkarīgs no mūsu labklājības un veselības. 1881. gadā Vācijā sākās veco cilvēku kustība sociālās
aizsardzības jomā. Veidojās apvienības un asociācijas. Viens no galvenajiem jautājumiem bija vecuma pensijas ieviešana. Tajā laikā bija
tikai solījums - no 70 gadu vecuma, bet tagad realitāte. Kas ir seniors?
1953.gadā Eiropā sākās senioru kustība, kura brīvprātīgi darbojās kultūras pasākumos, vides aizsardzībā, labdarībā un daudzās citās jomās.
Turpinājumā viņš uzsvēra, ka tagadējā Eiropas Savienībā izauga visas
sfēras, bet agrākajos 50.g. Rietumeiropai nebija kontakta ar sociālisma
valstīm. Tagad, kad daudzas Eiropas austrumu valstis ir iestājušās Eiropas Savienībā, saņēma atbalstu visās jomās, tiek ieguldīti lieli līdzekļi,
lai visa Eiropa un pasaule dzīvotu labāk. To nevar izdarīt bez mums
un visu paaudžu cilvēkiem. Pirms gada veco cilvēku jautājums bija iekļauts dienas kārtībā ANO un Eiropas Padomes parlamentā, lai vecie
cilvēki turpinātu strādāt, lai nebūtu aizlieguma, lai būtu darba vide. Lai
viņi varētu piedalīties, iesaistīties un dalīties pieredzē ar citiem. Nobeigumā viņš uzsvēra, ka mums visiem ir kopīga atbildība par cilvēkiem,
kuri tikuši badā un kuriem vajadzīga palīdzība veselības uzlabošanai.
Par jautājumu „Senioru sociālā atstumtība un nabadzība” runāja Latvijas Samariešu apvienības direktors A. Bērziņš. Par Labklājības ministrijas rīcības plānu nabadzības riska un sociālās atstumtības mazināšanai Latvijā runāja Labklājības ministrijas parlamentārais sekretārs
A.Ašeradens.
Par eiro ieviešanu un tā ietekmi uz senioru dzīvi un viņu ģimenēm
pastāstīja FM Eiro komunikācijas nodaļas vadītāja I.Rubene un Latvijas bankas starptautisko attiecību un komunikācijas pārvaldes vadītāja
vietnieks, sabiedrisko attiecību daļas vadītājs K.Otersons.
2015.gadā notiks prezentācija „Latvijas prezidentūra Eiropas Savienības Padomē”, par ko paziņoja Latvijas prezidentūras ES Padomē sekretariāta Prezidentūras komunikācijas un sabiedrisko attiecību vadītāja
L.Jākobsone un prezidentūras pārstāvis T.Bernhards.
Par tēmu „Rīga- Eiropas kultūras galvaspilsēta 2014” runāja PKO
projekta „Nodibinājums „Rīga 2014”” vadītāja I.Šoriņa. Viens no pasākumiem Rīgā – pasaules koru olimpiāde. Kopš 2002.gada olimpiādes
notiek ik pēc diviem gadiem. Rīgā no 9. līdz 19.jūlijam notiks olimpiāde, kurā piedalīsies 200 koru no 70 valstīm, to vērtējums - 29 klases
kategorijās, piedalās arī senioru kori. Organizatori lūdz pieteikties brīvprātīgos aģentus olimpiādes norisē un 2014 gadā no 18.janvāra veidos
grāmatu draugu ķēdi – padod grāmatu no rokas rokā, tālrunis abiem
pasākumiem ir 67043639. Konference noslēdzās ar Rīgas Latviešu
biedrības sieviešu kora uzstāšanos.
Edmunds Gekišs,
konferences dalībnieks

„EIRO - MŪSU NAUDA JAU RĪT”
Latvijas Darba devēju konfederācija, kas ir lielākā uzņēmēju intereses pārstāvošā organizācija Latvijā, sadarbībā ar Latvijas Banku aicina uz informatīvi izglītojošo BEZMAKSAS semināru „Eiro - mūsu nauda jau rīt”, kas
norisināsies 13. novembrī plkst. Krāslavā, Rīgas ielā 51, Krāslavas novada domes telpās.
Seminārā tiks apspriesti jautājumi par
eiro banknošu un monētu drošību
- banknošu dizains, ieviešanas graﬁks,
drošības pazīmes u.c., ar ko nāksies saskar-

ties cilvēkiem, kam ikdienas pienākumos ir
tieša saskare ar naudu- tirdzniecības uzņēmumu pārdevējiem, kasieriem, pakalpojumu sniedzējiem, valsts un pašvaldības un

pasta darbiniekiem.
Semināra otrā daļa tiks veltīta pārejas uz
eiro norises pamatjautājumiem - kā samainīt skaidru un bezskaidru naudu, kas mainī-

sies norēķinos, izmantojot banku, kas jāzina
par kredītiem un noguldījumiem, kas notiks
ar ienākumiem (algu, pensiju, pabalstiem),
vai mainīsies cenas un citi jautājumi.
Aicinām pieteikties dalībai seminārā pa
e-pastu - egils@lddk.lv vai reģistrējoties
http://ej.uz/eiroseminari!
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Svētki un jubilejas

IR APBALVOTI LABĀKIE
NOVADA LAUKSAIMNIEKI
Katru gadu zelta rudens izskaņā, kad padarīti nozīmīgākie lauku darbi un izvērtēta raža, Krāslavas kultūras
namā sapulcējas tie, kas strādā no rītausmas līdz saulrietam, bez brīvdienām un atvaļinājuma, audzē labību
un dārzeņus, ražo pienu un gaļu. Šos strādīgos cilvēkus
vieno nesavtīga mīlestība pret dzimto zemi, un viņi strādā, nesaudzējot spēkus.
Pasākuma svinīgo daļu atklāja
speciāliste lauku attīstības jautājumos Viktorija Lene. Zemkopjus uzrunāja Krāslavas novada pašvaldības vadītājs Gunārs
Upenieks, kas sava apsveikuma
noslēgumā aicināja kopīgiem spēkiem strādāt novada labā, būt atbildīgiem par novada attīstību un
priecāties par to, ka dzīvojam ļoti
skaistā zemē.
Šogad īpaši godināja tos zemniekus, kas veiksmīgi strādāja ar
projektiem.
Nominācijas ieguva visu pagastu pārstāvji.
Aulejas pagasts: Ivars Vanags
(SIA „Olūti V”), Rudīte Lipšāne

(z/s „Līva”), Gita Konošonoka
(z/s „Birztaliņas”).
Kombuļu pagasts: Laimonds
Vorslavs (z/s „Mežvidi”), Aivars Einiks, Oskars Dilba un Ilga
Strazdiņa (SIA „Pagasta attīstība”), Ilmārs Čižiks (z/s „Liepa”)
Ūdrīšu pagasts: Aigars Japiņš,
Ēriks Miglāns, Pjotrs Babins, Rišards Milašs (z/s „Ļadas”), Inga
Eizenberga(z/s „Brieži”), Aleksandrs Trupiņš (z/s „Virsotne”).
Kalniešu pagasts: Aleksandrs
Ivanovs(z/s „Raudovišķi”), Aleksandrs Ivanovs, juniors (z/s „Zivtiņas”), Pēteris Skovorodko (z/s
„Stalti”), Antons Puškelis, Antons
Rabatjago, Romualds Varnass (z/s

„Upītes”), Saftars Rahimovs (SIA
„AkvaSystem”). Skaistas pagasts:
Ernests Miļevskis(z/s „Druviņi”),
Māris Lenis (SIA „Dridzmalas”),
Pēteris Ungurs (z/s „Radze”),
Vladislavs Markevičs (z/s „Ozoli”), Arturs Markevičs (z/s „Nerugali”), Ludmila un Sergejs Dmitrijevi, Jāzeps Zukuls.
Indras pagasts: Francis Zalbovičs (z/s „Vaicuļevas”), Dmitrijs Zalbovičs (z/s „Alas”), Mihails Petkevičs (z/s „Vaicuļevas
avots”), Olga Birke (z/s „Bagātības”), Georgijs Birke (z/s „Mazputni”), Aleksandrs Korovackis
(z/s „Saknes”), Valērijs Ignatovičs.
Krāslavas pagasts: Inna Korlāne (z/s „Vanagi”), Inese Saksone
(z/s „Zlaukti”), Pēteris Neverovskis (z/s „Jaunbreimāri”), Anna
Vesna (z/s „Pavasaris”).
Kaplavas pagasts: Dmitrijs
Ogorelovs (z/s „Stirnmeži”), Ilze
Stabulniece (zirgu sēta „Klajumi”), Martišausks Vaclavs, Sergejs Mickevičs.
Robežnieku pagasts: Viktors
Klagišs (z/s „Zarečje”), Gunārs
Ļackis (z/s „Auguļova”), Jevģēnijs Jeremenoks (z/s „Guntiņi”),
Igors Juhnevičs (z/s „Zemīši”),
Edgars un Tatjana Rakovski, Vladimirs un Valentīna Šemeļi.
Izvaltas pagasts: Valdis Stivriņš
(KS „Izvalta”), Valdis Stivriņš
(z/s „Druvieši”), Donāts Leikums
(z/s „Meža Vēji”), Jānis Leikums
(z/s „Vīnogas”), Alfrēds Ostrovskis, Veronika Leitāne (z/s „Birztaliņas”).
Piedrujas pagasts: Pjotrs Švabs
(z/s „Varavīksne”), Antons Kozlovskis (z/s „Dzintari”), Genādijs Veličko (z/s „Melnzemes”),
Svetlana Petkeviča (z/s „Saulītes”), Sergejs Zakrevskis (SIA
„Zalers”), Ainārs Galasko.
Svētku atmosfēru palīdzēja
radīt Krāslavas pamatskolas un
Krāslavas Valsts ģimnāzijas deju
kolektīvi.
Pasākumu atbalstīja uzņēmumi - „Krāslavas avots”, „Preiļu
siers”, SEB banka, „Krāslava D”,
„GO Tehnika”, „Elagro Trade”,
„Baltic Agro”, Jēkabpils piena
kombināts.
Elvīra Škutāne,
autores foto

POĻU BIEDRĪBAI - 25
Šī gada oktobra vakarā Krāslavas kultūras nama zālē sapulcējās visi, kam ir tuva poļu kultūra un valoda. Krāslavas
poļu biedrība un vokālais ansamblis „Strumeņ” svinēja 25
gadu jubileju.

Krāslavas poļu biedrības pirmsākumi saistās ar 1922.gadu, taču 1935.
gada janvārī biedrības darbība tika pārtraukta. Tā bija atjaunota tikai pēc
daudziem gadiem.
1988.gada 4. novembrī Krāslavas kultūras namā notika pilsētas iedzīvotāju tikšanās ar Itu Kazakeviču, tolaik Saeimas deputāti, kas rūpējās par
mazākumtautību attīstību. Tieši viņa ierosināja un atbalstīja poļu biedrības
darbības atjaunošanu. Par pirmo biedrības priekšsēdētāju kļuva Jurijs
Kurcišs, vēlāk viņa darbību turpināja Henrihs Galonskis. Bet no 1993. līdz
2008. gadam poļu biedrības aktivitātes organizēja un vadīja Jevgēņija Urbanoviča.
Poļu biedrības jubilejas dienās Krāslavas grāfu Plāteru v.n. poļu pamatskolā notika Jevgēnijai Urbanovičai veltītas piemiņas plāksnes svinīga atklāšana, kurā piedalījās Polijas Republikas vēstniecības Latvijā pārstāvji,
Jevgēnijas Urbanovičas bērni, viesi no sadraudzības pašvaldībām Polijā.
Piemiņas plāksni atklāja Krāslavas novada domes priekšsēdētāja vietnieks
Aleksandrs Jevtušoks.
Tad visi pasākuma dalībnieki pulcējās pie pieminekļa poļu leģionāru 3.
divīzijas karavīriem, kas krituši kaujās par neatkarīgās Latvijas Republikas
atbrīvošanu pagājušā gadsimta 20.gados.
Priesteris Eduards Voroņeckis vienoja klātesošos
kopējā lūgšanā par bojāgājušajiem. Krāslavas novada
pašvaldības un sadraudzības
pašvaldību administrācijas
pārstāvji nolika pie pieminekļa piemiņas vainagus.
Vakarā, lielajā jubilejas
koncertā uzstājās Krāslavas
novada pašdarbības kolektīvi, kā arī ansamblis „Pšerosļaki” no Polijas Republikas
Podļaskas vojevodistes Pšeroslas pašvaldības.

Pasākumu organizēja Krāslavas
novada dome un Polijas
Republikas
vēstniecība Latvijā. Pasākuma lieldraugi un poļu
biedrības
atbalstītāji
Krāslavā: SIA „Krāslava D”, z/s „Vaicuļeva”,
z/s „Sapnis”, Krāslavas Valsts ģimnāzija,
Krāslavas Varavīksnes

vidusskola, Krāslavas
grāfu Plāteru v.n. poļu
pamatskola, Krāslavas
kultūras nams, SIA
„Varpa”, informatīvais
izdevums „Krāslavas
Vēstis”, Krāslavas novada pašvaldības mājas lapa www.kraslava.lv

Jāzeps Dobkevičs, Elvīras Škutānes foto

6 Kraslavas V
Vācijas

ESTIS

dažos teikumos

„National
Geographic” žurnāla pielikumā
„Das Erbe unserer Welt” ir publicēts materiāls
par Latgali, kas aicina vāciešus apmeklēt Latgales reģionu, baudīt neskarto dabu un kultūras
vērtības, iepazīt amatniecības tradīcijas un kulinārās vērtības.
Jāsaka, ka žurnālu savās pastkastēs saņems vairāk kā 100 000 izdevuma „National
Geographic” abonenti visā Vācijā, tāpat informācija būs pieejama visiem interesentiem
žurnāla mājas lapā internetā, kur rakstam tiks
pievienotas arī saites uz video un papildus informācija.
Vācijas tūristi allaž ir bijuši bieži viesi Latgalē – šajā gadā ārzemju ceļotāju vidū vāciešu tūristu īpatsvars ir ļoti liels – vairāk tūristi ir tikai
no Krievijas un Lietuvas.
„Mums ir, ko piedāvāt Vācijas tūristam,”
atzīmē Latgales reģiona attīstības aģentūras
direktors Māris Bozovičs. „Gan mūsu ekoloģija, gan tradīcijas ir ļoti saistoši Vācijas un
Rietumeiropas tūristiem. Nākamā gada sākumā
tiek plānota arī dalība divās tūrisma izstādēs
Minhenē un Hamburgā.”
Rīgā, atjaunotajā kultūras pilī „Ziemeļblāzma”, zemkopības ministre
Laimdota Straujuma sveica konkursa „Sējējs
– 2013” laureātus un vecināšanas balvu saņēmējus – lauksaimniekus, lauku uzņēmējus,
mazpulkus un zinātniekus lauksaimniecībā.
Tāpat pasākuma laikā tika pasniegta balva kon-

25. oktobrī

aktuālā informācija

kursa nominācijā „Par mūža ieguldījumu lauksaimniecībā”. Veicināšanas balvas un diplomus
kopumā saņēma 22 konkursa dalībnieki visās
konkursa grupās.
Konkursa grupā „Lauku attīstības projekts
pārtikas ražošanā” veicināšanas balva piešķirta
Krāslavas novada a/s „Krāslavas piens” (vadītājs Aleksejs Krivenko).
projekta
„Bella
Dvina 2” ietvaros
Krāslavas novadam tiks izstrādāti divi jauni dokumenti, kas varētu kalpot par pamatu tālākai
ﬁnansējuma piesaistei ūdens tūrisma attīstībai.
Viens no dokumentiem ir novada publisko
ezeru un upju apsaimniekošanas plāns, kura
mērķis ir noteikt Krāslavas novada ūdens tūrisma un zivsaimniecības nozares attīstības
perspektīvas, optimālu ūdens resursu apsaimniekošanas modeli un potenciālās vietas investīciju piesaistei. Tiks izstrādāts arī tehniskais
projekts Daugavas labā krasta infrastruktūras
attīstībai, paredzot uzlabot gājēju, autobraucēju
un ūdens tūristu piekļuvi Daugavai un attīstīt ar
tūrismu saistīto infrastruktūru – skatu punktus,
gājēju takas gar Daugavu, atpūtas vietas, laivu
piestātnes utt.
Projektu Nr. LLB-1-098 „Bella Dvina 2”/
„Tūrisma attīstības veicināšana Latgales –Utenas - Vitebskas pārrobežu reģionos” līdzﬁnansē
Latvijas – Lietuvas – Baltkrievijas pārrobežu
sadarbības programma. Projekta vadošais partneris – Latgales plānošanas reģions.

Drīzumā

Krāslavas Sporta skola paziņo, ka Publiskas personas mantas atsavināšanas likumā
noteiktajā kārtībā tiks atsavināta Krāslavas Sporta skolas īpašumā esošā kustamā manta – vieglā automašīna MITSUBISHI SPACE WAGON (1993. izl.g.), valsts reģistrācijas
numurs ED 4276. Kustamās mantas atsavināšanas veids – pārdošana par brīvu cenu. Kustamās mantas nosacītā cena - Ls 100,00 (viens simts latu, 00 santīmu). Informācija pa
tālr. 26178147.

PAZIŅOJUMS LATGALES IEDZĪVOTĀJIEM
Valsts policijas Latgales reģiona pārvalde paziņo, ka pēc dažādu
tehnisko nepilnību novēršanas atsāka darboties anonīmā uzticības
tālruņa līnija.

Iedzīvotāji, zvanot pa tālruni 65403399 vai rakstot uz e-pasta adresi prese@latgale.vp.gov.lv, var informēt policiju par nelikumīgām darbībām, izteikt priekšlikumus,
pretenzijas, vai arī izteikt pateicību policijas darbiniekiem. Šī tālruņa līnija darbojas
24 stundas diennaktī un ir pievienota automātiskajam atbildētājam. Zvanot uz šo
tālruni, lūdzam skaidri nosaukt personu vārdus, uzvārdus vai citus personu datus,
vai arī adreses (pilsēta, pagasts un iela). Šī informācija tiks apstrādāta, noteiktajā
kārtībā reģistrēta un izskatīta.

Gadījumos, ja policijas palīdzība jums ir nepieciešama nekavējoties vai ir citi ar policijas darbu saistīti jautājumi, tad ir jāzvana uz
Latgales reģiona pārvaldes dežūrdaļu 65403302 vai 110 (nevis uz
anonīmo uzticības tālr.).

PAŠVALDĪBAS POLICIJA PAR PAVEIKTO DARBU OKTOBRĪ
Sastādīti 4 administratīvā pārkāpuma protokoli, no tiem 2 par bērna aprūpes pienākumu nepildīšanu, 1 par iekšējās kārtības noteikumu neievērošanu, 1 par dzīvnieku turēšanas, labturības, izmantošanas un pārvadāšanas prasību pārkāpšanu.
Saņemti 17 rakstiski iesniegumi un atstrādāti 168 izsaukumi. Tika veiktas 14 proﬁlaktiskās sarunas un ir izteikti mutiski brīdinājumi.
Oktobrī tika veikti 4 nakts reidi (no piektdienas uz sestdienu un no sestdienas
uz svētdienu), kas saistīti ar sabiedriskās kārtības uzturēšanu nakts laikā. Tika nodrošināta sabiedriskās kārtības ievērošana Krāslavas Varavīksnes vidusskolā un tās
teritorijā atpūtas vakara laikā.
Daugavpils dzīvnieku patversmē tika nogādāti 2 klaiņojoši suņi un 4 kaķi.
Krāslavas novada pašvaldības policijas darbinieki veica 7 proﬁlaktiskos 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 2
nelikumīgi zvejas rīki.

„Esmu kalpojis vairākiem cariem...”
/Jāzeps Misjuns/
Ūdrīšu pagasta ilgdzīvotāji - Jāzeps Misjuns un Valērija Servute – ir labi zināmi visā
apkārtnē. Jāzepam drīz būs 90 gadu, Valērijai jau 94. Saņemot piedāvājumu izveidot reportāžu par šiem cilvēkiem, es domāju, ka tas būs neliels raksts. Valērija dzīvo Tartakā,
Jāzeps - Odigjānos. Tie ir dažādi cilvēki, katram sava dzīve, katram - sava dzīves situācija. Taču pēc sarunas ar katru respondentu es sapratu, ka šoreiz liktenis lēma citādi.
Izdzirdējis braucošas mašīnas
troksni, Jāzeps Misjuns sagaidīja
mani pie vārtiem. Ļoti enerģisks
un kustīgs, sakopts, mājās - tīrība un mājīgums. Ja nezinātu, ka
viņš dzīvo viens, izteiktu komplimentus saimniecei. Taču sievu
Jāzeps apglabāja jau diezgan sen
un ar saimniecību nodarbojas
viens pats. Kad ieslēdzu diktofonu, pat nevarēju iedomāties,
ka 2,5 stundas aizritēs kā viens
acumirklis. Jāzepam arī tagad ir
fenomenāla atmiņa, starp citu,

vēl joprojām viņš lasa bez brillēm. Jāzeps stāstīja pārsvarā par
karu, darbu Vācijā, minēja vairākus datumus, ciparus, vārdus.
Piemēram, viņš skaidri atceras,
ka 1944.gada 27.jūlijā saslimis ar
slapjo pleirītu, un tika pārcelts no
nometnes uz hospitāli. Bet tā paša
gada 15.decembrī viņu pārcēla
citā nometnē. Viņš minēja arī daudzas citas interesantas detaļas. Es
pat sāku šaubīties un pēc stundas
vēlreiz pārjautāju par izsūtīšanu
uz nometni (piedodiet man, lūdzu,

Valērija Servute ar mazmazmeitu Valēriju.

šo grēku). Man ir vecs ieradums
– visu pierakstu bloknotā. Datums
arī otro reizi tika nosaukts precīzi.
1943.gadā viņiem, 18-19-gadīgiem ģimnāzijas absolventiem,
tika iedotas pavēstes ar izvēli –
latviešu SS brīvprātīgo leģions
vai darba bataljons Vācijā. Jāzeps
izvēlējās darba bataljonu, trīs
mēnešus strādāja Latvijā, kūdras
izstrādē, bet 1943.gada 5.oktobrī
– cilvēku iekraušana vagonos un
izsūtīšana uz Vāciju.
Par šo laika posmu ir uzrakstīts
daudz grāmatu, stāstu, ir uzņemtas vairākas ﬁlmas, taču, kad klausies pašu aculiecinieku un vēstures notikumu dalībnieku, iespaidi
ir citādāki. Tu redzi, kā stāstījuma
laikā veterāna rokas sāk trīcēt, kā
nodreb balss, kad cilvēks atceras
par to, kā viņam tolaik gribējās
ēst. Tie divi gadi Vācijā līdz 1945.
gada maijam, kad tika paziņots
par kara beigām, Jāzepa dzīvē
kļuva par izšķirošajiem. Tagad
viņš nevaino ne vāciešus, ne krievus - pēc uzvaras viņus, jaunus,
novārgušus puišus, padomju vara
aizsūtīja nevis uz mājām, bet lopu
vagonos taisnā ceļā uz Tulas guberņu, kur viņi strādāja vietējās
šahtās. Jāzeps ar smaidu atcerējās
gadījumu, kad pie viņiem, gūstek-

Jāzeps pie dzimtās mājas loga.
ņiem, jau Krievijā piebrauca kāds
krievu karavīrs un pajautāja, cik ir
pulkstenis. Tie, kam bija pulkstenis, paskatījās tajā, un, kā izrādījās, pēdējo reizi. Karavīrs atņēma
visus pulksteņus un aizbrauca. Kā
populārajā ﬁlmā - sarkanie atnāk
- laupa, baltie atnāk - atkal laupa! Smaida. 1946.gada 9.oktobrī
viņiem paziņoja par atbrīvošanu,
un jau 15.oktobrī Jāzeps atgriezās
dzimtenē, Latvijā.
Kādu laiku viņš strādāja par
grāmatvedi, bet 40 gadu garumā
bija skolotājs.
Lai Jāzeps mani piedod, taču
avīzes rakstā nav iespējams aprakstīt visu, ko viņam nācās piedzīvot un ko viņš man paspēja
pastāstīt (pilns sarunas ieraksts
atrodas redakcijā).
Atvadoties no Jāzepa, braucu uz
Tartaku, kur mani jau sagaida Valērija Servute. Stāstījumu par sevi
viņa arī sāka no kara laika. Arī
viņai draudēja izsūtīšana uz darba
nometni Vācijā. Viņa ieguldījusi

ļoti daudz pūliņu, lai okupācijas
varas apstākļos dabūtu izziņas, ka
viņa ir vienīgā radiniece savai slimajai tantei, kas dzīvo Jelgavā un
kurai ir vajadzīga ikdienas aprūpe.
Viņa ilgi stāstīja par daudzām citām dzīves traģiskajām lappusēm
un atcerējās kara laiku. Un tāpat
kā Jāzeps pavisam nedaudz - par
pēckara dzīvi.
Pateicās Mārai un Irēnai - pagasta darbiniecēm, par uzmanīgu
attieksmi pret viņu. Viņa (tāpat kā
Jāzeps) ne par ko nesūdzējās.
Noklausoties Jāzepa un Valērijas dzīvesstāstus, saproti, ka viņiem abiem sirdī ir dziļas brūces,
ko atstāja nežēlīgais kara laiks.
Viņi ir citādāki cilvēki, kas nav
ieciklējušies uz mūsdienu dzīves
problēmām. Līdz mūsu dienām
viņu augstākā vērtība ir dzīve
bez kara.
Boriss Tarleckis,
autora foto

Kraslavas V

ESTIS

7

izglītība

NOVADA VIZUĀLĀS MĀKSLAS
SKOLOTĀJI APMEKLĒ
CENTRU „ZEIMUĻS”

Krāslavas novada vizuālās mākslas MA
skolotāji 2013.gada 24.oktobrī apmeklēja
Austrumlatvijas radošo pakalpojumu centru „Zeimuļs” Rēzeknē.

Jaunā celtne izvietota līdzās Rēzeknes pilskalnam
esošajā nogāzē. Arhitektu biroja „SAALS” izstrādātais projekts ir ļoti neordinārs, speciﬁsks ar daudzām
slīpām plaknēm un dažādas konﬁgurācijas apjomiem. Ir pārdomāts par centra apkārtnes gaumīgo
labiekārtošanu.
Tajā mums bija iespēja noklausīties interesantu,
aizraujošu stāstījumu par šī centra darbības virzienu. Skolēniem šajā iestādē ir iespēja darboties vai-

rākos pulciņos. „Zeimuļa” aktivitātes ir paredzētas
bērniem un jauniešiem līdz 25 gadu vecumam, bet
ir nodarbības, kurās piedalās bērni un viņu vecāki.
Mājupceļā skolotāji dalījās iespaidiem par redzēto,
jo skolotāji šo centru apmeklēja pirmo reizi. Pārsvarā
iespaidi bija pozitīvi, un skolotāji izteica vēlēšanos
apmeklēt centru „Zeimuļs” vēl kādreiz.
Pateicamies novada domei par sniegto atbalstu
MA izbraukuma semināram.
OlitaTruskovska,
Krāslavas novada
Vizuālās mākslas skolotāju
metodiskās apvienības vadītāja

KRĀSLAVAS PAMATSKOLAS
MAZPULKA RAŽENAIS – 2013
Mūsu skolas mazpulka
dalībnieku skaita ziņā
nav daudz, tomēr tie,
kas izvēlējušies darboties mazpulkā, strādā
gods godam. Par pierādījumu tam ir sasniegumi vietējā skolas skatē
un Latgales novada
mazpulku Projektu forumā.

Šogad skolas mazpulka
skate notika 8.oktobrī. Savus
darbus prezentēja tikai 5 skolas mazpulcēni, jo viņu darbi
tiešām bija izstrādāti kārtīgi.
Tie bija Loreta Makņa (6.a
kl.), Sigita Vīksna (6.a kl.), Artis
Krikovs (6.b kl.), Mareks Mjadjuta( 6.b kl.), Jolanta Markeviča(8.a
kl.). Tāpēc šos jaukos darbus nolēmām sūtīt tālāk uz liela mēroga
skati - Latgales novada mazpulku
Projektu forumu, kas šogad notika
Malnavā 18. oktobrī.
Neviltots prieks un gandarījums
bija mazpulcēnu acīs, kad Projektu foruma noslēguma pasākumā 3
mazpulcēniem (Artim Krikovam,

Marekam Mjadjutam, Loretai
Makņai) stingrie eksperti, kas vērtēja projektus, piešķīra 1. pakāpes
diplomus savās projektu grupās,
bet Jolanta Markeviča saņēma pateicības rakstu.
Jau otro gadu katrs mazpulks
var pieteikt vienu ģimeni balvai
par sava mazpulcēna atbalstīšanu projekta īstenošanā. Pagājušā
gadā balvu no mūsu mazpulka
saņēma Arta Krikova ģimene,
bet šogad balvu saņēma Mareka
Mjadjutas ģimene. Sirsnīgs pal-

Ej un tikai sargies samīt gliemezi,
Notraukt niedru strazda ligzdas pinumu!
Pats starp brīnumiem tu
Pats tu esi viens no viņiem, piemini!
(O.Vācietis)

Šogad ir Ojāra Vācieša jubilejas gads, tāpēc arī Sauleskalna sākumskolā organizējām tam veltītu pasākumu. Sākumā Kombuļu pagasta
bibliotekāre E. Saviča - Stola bērnus iepazīstināja ar O. Vācieša biogrāﬁju. Turpinājumā skolēni lasīja O. Vācieša dzeju. Dažus dzejoļus
arī inscenēja. Bērniem bija iespēja dzirdēt O.Vācieša balsi, jo ierakstā
skanēja viņa lasītais dzejolis. Beigās skolēni noskatījās multiplikācijas
ﬁlmu „Kabata”.
Šim pasākumam bija daudz skatītāju, jo Sauleskalna skolā bija organizēts pirmskolas izglītības skolotāju seminārs. Bija ieradušies skolotāji
no Aulejas un Skaistas pamatskolām, Indras un Krāslavas Varavīksnes
vidusskolām, PII „Pienenīte” un „Pīlādzītis”. Kopā 17 skolotājas. Semināra ietvaros skolotājām organizējām radošās darbnīcas, kuras vadīja
Sauleskalna sākumskolas skolotāja A. Einika un mūsu skolēnu vecāki
Sarmīte Mirgazijanova un Edīte Saviča -Stola. Notika arī pedagogumentoru pieredzes apmaiņa. Savā pieredzē dalījās V. Leibusa, V. Gončarova un V. Siņakova.
Semināra izskaņā labie laika apstākļi ļāva iepazīt ciemiņiem arī Kombuļu pussaliņas burvību.
Paldies skolotājai S. Mežiņai par O. Vācietim veltītā pasākuma organizēšanu!
Paldies E. Savičai – Stolai, S.Mirgazijanovai un skolotājai A. Einikai par interesantām radošajām darbnīcām! Liels paldies mūsu skolas
bērniem par aktīvu līdzdalību šajā pasākumā un viņu vecākiem par atbalstu!

dies ģimenēm par nesavtīgu palīdzību un sapratni!
Par jauko braucienu un iespēju
piedalīties Projektu forumā liels
paldies jāsaka mūsu skolas direktorei Vijai Koncevičai. Viņa vienmēr atbalsta mūsu mazpulcēnus.
Par transporta sarūpēšanu paldies
Krāslavas BJC vadītājai Ritai
Vekšinai, kā arī Krāslavas novada
domei.
Ināra Grāve,
skolas mazpulka vadītāja

LABIE DARBI
KRĀSLAVAS PII „PIENENĪTE”
„Labo darbu nedēļā” tika iesaistītas pirmsskolas izglītības iestādes „Pienenīte” vecāko un sagatavošanas grupu audzēkņi.
Vecākās grupas „Rūķīši” bērni
nolēma apgleznot akmeņus, kurus
vēlāk varētu izlikt bērnudārzā teritorijā. Šo ideju realizēt palīdzēja
Krāslavas māksliniece M. Procevska, kura nodrošināja ar speciālām krāsām.
Vecākās grupas „Margrietiņas”
audzēkņi kopā ar skolotājām nolēma rudens dārza darbos palīdzēt
bijušai kolēģei - pensionārei L.
Ungurei.
Labo darbu dienu sagatavošanas grupas „Bitītes” audzēkņi veltīja veciem cilvēkiem.
21.oktobrī bērni kopā ar skolotājām apmeklēja katoļu baznīcas
biedrību „Caritas”, kur uzstājās ar
nelielu koncertu. Ar savu priekš-

Lolita Proma,
Sauleskalna sākumskolas direktore

nesumu viņi iepriecināja visus
klātesošos.
Sagatavošanas grupas „Zvaniņi” bērni apmeklēja rehabilitācijas
centra „Mūsmājas” mazos bērnus.
Kopā ar vecākiem tika sagatavotas
dāvanas. Mazuļi viņus ļoti gaidīja
un bija priecīgi par dāvanām, bet
visvairāk priecājas par to, ka pie
viņiem ciemos atnāca daudz draugu.
Grupas „Saulīte” bērni papla-

šināja didaktiskā materiāla klāstu
– aplicēja, veidoja burtiņus, cipariņus, zvēriņus. Lai to saglabātu,
nolēma izveidot lādītes, kuras var
izmantot šī materiāla uzglabāšanai. Bērni atnesa apavu kārbas,
kuras aplīmēja ar uzlīmēm, burtiņiem no līmpapīra un zīmējumiem. Bērni strādāja radoši un ar
lielu interesi.
Krāslavas PII „Pienenīte”
pedagogi
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Krāslavas novada pašvaldības
saistošie noteikumi Nr. 2013/10

sports

„Grozījumi Krāslavas novada pašvaldības
saistošajos noteikumos Nr. 2011/2
„Par Krāslavas novada pašvaldības aģentūras
„Ūdensserviss K” sniegtajiem pakalpojumiem
un to cenrādi””

LOŽU ŠAUŠANA

25.-26. oktobrī Krāslavas Sporta skolas
šāvēji piedalījās Dobelē notikušajā Latvijas
Jaunatnes čempionātā ložu šaušanā vecāIzdoti saskaņā ar Euro ievešanas likuma 31.panta trešo daļu. kajā vecuma grupā, pastāstīja.

Izdarīt grozījumus Krāslavas novada pašvaldības saistošajos noteikumos Nr. 2011/2 „Par Krāslavas novada pašvaldības aģentūras „Ūdensserviss K” sniegtajiem pakalpojumiem un to cenrādi” (turpmāk tekstā
– Noteikumi) un izteikt Noteikumu 7.punktu šādā redakcijā:
„7. Aģentūras sniedzamie maksas pakalpojumi un maksa par pakalpojumiem:
Nr.p.k.
Pakalpojuma veids
Maksa par
Piezīmes
pakalpojumu
(bez PVN)
7.1.
Ūdensvads un
2,31 euro/m3
kanalizācija
7.2.
Ūdensvads (atsevišķi)
1,22 euro/m3
7.3.
Kanalizācija (atsevišķi)
1,08 euro/m3
2. Saistošie noteikumi stājas spēkā 2014.gada 1.janvārī.

Pirmā sacensību diena izrādījās ﬁziski diezgan
smaga. Diena sākās ar vingrinājumu MŠ-30 (30 šāvieni guļus). Marta Ozerska izcīnīja 3. vietu ar rezultātu 282 punkti. Diānai Bulavskai šajā vingrinājumā
nepaveicās, un viņa ierindojās 5. vietā (280 p.). Rihardam Plociņam pietrūka 1 punkta, lai iekļūtu trijniekā, un viņš ieguva 4. vieto (284 p.), bet Deniss
Solims ar personīgo rezultātu (281p.) ierindojās 6.
vietā. Mūsu visjaunākā šāvēja Anete Andžāne uzstādīja šajā vingrinājumā personīgo rezultātu (273).
Nākamajā vingrinājumā PŠ-40 (40 šāvienu ar
pneimatisko ieroci) mūsu šāvējiem izdevās parādīt
labus rezultātus un praktiski visi atjaunoja savus per-

VIEGLATLĒTIKA

Krāslavas novada pašvaldības
saistošie noteikumi Nr. 2013/16

„Grozījumi Krāslavas novada domes
2008.gada saistošajos noteikumos Nr. 3
„Krāslavas pilsētas teritorijas
un Ezerkalna ciema teritorijas,
un tajās esošo ēku un būvju uzturēšana,
labiekārtošana un aizsardzība””
Izdoti saskaņā ar Euro ievešanas likuma 31.panta trešo daļu.
Izdarīt šādus grozījumus Krāslavas novada domes 2008.gada saistošajos noteikumos Nr. 3 „Krāslavas pilsētas teritorijas un Ezerkalna ciemata teritorijas, un tajās esošo ēku un būvju uzturēšana, labiekārtošana
un aizsardzība” (turpmāk tekstā – Noteikumi):
aizstāt Noteikumu 6.1.apakšpunktā vārdus „divsimt piecdesmit latiem” ar vārdiem „trīssimt piecdesmit euro”;
aizstāt Noteikumu 6.1.apakšpunktā vārdus „tūkstoš latiem” ar vārdiem „tūkstoš četrsimt euro”.
2. Saistošie noteikumi stājas spēkā 2014.gada 1.janvārī.

Uzsmaidi, garāmgājēj!

11. novembrī,

Lāčplēša dienā,

plkst.17.00 - lāpu gājiens,
plkst.17.15 – svinīgs
piemiņas brīdis
pie pieminekļa
„Māte Latgale raud”.
Plkst.18.00 Krāslavas kultūras
namā notiks Lāčplēša dienai un
Latvijas Tautas frontes 25.gadadienai veltīts pasākums.
Novada bijušajiem tautas frontes dalībniekiem par piedalīšanos
jāpaziņo pagastu pārvaldēs.
Pasākuma laikā tiks rādīta ﬁlma
par Latvijas valsts karoga pacelšanu virs aptiekas ēkas Krāslavā
1989.gada 2.aprīlī. Uz ekrāna varēs redzēt tā laika notikumu dalībniekus.
10.NOVEMBRĪ PLKST.15.00
KRĀSLAVAS KULTŪRAS
NAMĀ UZ LIELĀ EKRĀNA
TIKS RĀDĪTA KINOFILMA
„ATMODAS ANTOLOĢIJA”.
IEEJA BEZ MAKSAS.

sonīgos rezultātus. Līdz ar to Diāna izcīnīja 3. vietu
(375 p.), bet Marta ierindojās 6.vietā (366p.). Puišu
konkurencē Rihardam Misjunam 5.vieta (361p.) un
Rihardam Plociņam 6.vieta (360p.)
Otrajā sacensību dienā vingrinājumā MŠ-3x20 (no
ceļa, guļus, stāvus) nepārspējama bija Diāna Bulavska, ar rezultātu 544 punkti viņa izcīnīja 1. vietu. Rihards Misjuns uzlaboja personīgo rekordu par 10
punktiem, uzrādot ļoti labu rezultātu – 532 punkti,
un ieguva 5.vietu.
Komandu kopvērtējumā Krāslavas komanda ierindojās 4. vietā 11 komandu konkurencē.
Apsveicam mūsu šāvējus, novēlam gūt panākumus
arī turpmāk un uzrādīt vēl labākus rezultātus!
Sergejs Šveds,
šaušanas treneris

Nākamajā dienā, 26.oktobrī, Daugavpilī notika
Pirmie starti vieglatlētiem notika 25.oktobrī Ludzā, kur sacentās 11 komandas no sacensības visās vecuma grupās. Lielisku rezultātu
Latgales novadiem junioru, vecākās un vi- sprintā uzradīja Aigars Ļaksa. Pieaugušo konkurencē
Aigars ne tikai tika ﬁnālā, bet spēcīgā konkurencē
dējās vecuma grupu konkurencē.
Junioru konkurencē divas uzvaras Krāslavas sprinterei Alīnai Japiņai 60 m un 300 m distancēs – 8.3
sek. un 47.5 sek. attiecīgi. Sabīnei Leonovičai 3.vieta 60 m – 8.5 sek.
Vecākajā grupā jauniešiem pārliecinoši ar lielu
pārsvaru uzvarēja Aigars Ļaksa. 60 m viņa rezultāts
– 7.3 sek. un 300 m - 42.1 sek.
Vidējā vecuma grupā (1999.-2000.g.dz.) augstlēkšanā ar personisko rekordu 1.60 m 2.vietu izcīnīja
Anatolijs Šavecs, uzvarētājam viņš zaudēja pēc neveiksmīgo mēģinājumu skaita. Šajā pašā disciplīnā 3.vieta Ērikam Silovam – 1.55 m. Ērikam arī 3.vieta
tāllēkšanā ar personisko rekordu – 4.96 m. Augstlēkšanā, atkārtojot personisko rekordu, uzvarēja Alīna
Ņikitina – 1.45 m. Lodes grūšanas sektorā nepārspējama bija Katrīna Tračuma, viņa vienīgā aizgrūda
3 kg pildbumbu vairāk kā 9 metrus tālu - 9.12 m.
3.vietā tajā pašā disciplīnā Agijai Bebrišai – 7.36 m.
Agijai vēl 2.vieta 60 metru barjerskriešanā – 11.4
sek.

„izrāva” 2.vietu ar personisko rekordu 50 m – 6.2
sek.
Augstlēkšanas sacensībās vidējā vecuma grupā šoreiz veiksmīgākais bija Ēriks Silovs, viņš uzvarēja,
atkārtojot personisko rekordu – 1.55 m. Anatolijam
Šavecam 2.vieta.Trīssoļlēkšanā no vietas 2.vietu izcīnīja Ēriks – 7.38 m. Meiteņu konkurencē Alīnai
Ņikitinai izdevās vēlreiz pārlēkt 1.45 m, un viņai
2.vieta.
Visjaunākajā vecuma grupā (2003.-2004.g.dz.)
augstlēkšanā uzvarēja Ronalds Murāns – 1.20 m, viņam arī 2.vieta 50 m skriešanā – 7.8 sek. Meitenēm
trīs uzvaras Danielai Timmai: 50 m – 7.9 sek. (ﬁnālā
8.1 sek.), tāllēkšanā no vietas – 1.93 m un augstlēkšanā – 1.10 m. Katrīna Ļaksa izcīnīja 2.vietu augstlēkšanā – 1.05 m.
Inese Umbraško,
direktora vietniece

KRĀSLAVAS NOVADĀ
RĪKOTO SPORTA PASĀKUMU
PLĀNS 2013. GADA NOVEMBRĪ
Datums

„Lapu cilvēku veidošana bija
rudenīga akcija, kuras mērķis viegli pārsteigt krāslaviešus un
pilsētas ciemiņus, kā arī piešķirt
nokritušajām lapām otru dzīvi,”
tā par savu ideju izveidot pilsētas
parkā instalācijas no nokritušajiem lapām pastāstīja Krāslavas
novada domes ainavu arhitekte
Inese Urbāne.

Invalīdu biedrība „Stariņš” sveic
Staņislavu Saviču dzimšanas dienā!
Būs brīnumi, ja vien tiem noticēsim!
Būs laime tad, ja pratīsim to dot!
Būs saskaņa, ja vien to radīt spēsim!
Vien dodot citiem, varam laimi gūt!
Izdevējs - Krāslavas novada dome
Redakcija: Rīgas ielā 51,
redakcijas apliecība Nr.1185

Sporta
veids

15.11.

basketbols

16. 11.

šahs

16. 11.

basketbols

16. 11.

basketbols

16. 11.

basketbols

16. 11.

basketbols

16. 11.

basketbols

17. 11.

basketbols

17. 11.

basketbols

22. 11.

basketbols

23. 11.

basketbols

23. 11.

basketbols

29. 11.

basketbols

Nosaukums
Krāslavas basketbola čempionāts
Krāslavas
ŠAHA
čempionāts
Latvijas jaunatnes
basketbola līga
Latvijas jaunatnes
basketbola līga
Latvijas jaunatnes
basketbola līga
Krāslavas basketbola čempionāts
Krāslavas basketbola čempionāts
Latvijas jaunatnes
basketbola līga
Latvijas jaunatnes
basketbola līga
Krāslavas basketbola čempionāts
Krāslavas basketbola čempionāts
Krāslavas basketbola čempionāts
Krāslavas basketbola čempionāts

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

Vieta

Laiks

Piezīmes

Varavīksnes vsk.

20.30

RH BŪVE : BRĪVĪBA

Varavīksnes vsk.

10.00

Varavīksnes vsk.

12.30 U12 KRĀSLAVA : CĒSIS

Varavīksnes vsk.

14.00 U13 KRĀSLAVA : CĒSIS

Varavīksnes vsk.

15.30 U19 KRĀSLAVA : CĒSIS

Varavīksnes vsk.

17.30

RH BŪVE : LŪZNAVA

Varavīksnes vsk.

19.00

BRĪVĪBA : STUDENTI

Varavīksnes vsk.

12.00 U14 KRĀSLAVA : MADONA

Varavīksnes vsk.

13.30 U19 KRĀSLAVA : MADONA

Varavīksnes vsk.

20.30

STUDENTI :
LABIEKĀRTOŠANA K

Varavīksnes vsk.

10.00

U16 : RH BŪVE

Varavīksnes vsk.

12.00

LŪZNAVA : STUDENTI

Varavīksnes vsk.

20.30

LABIEKĀRTOŠANA K :
U16

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

