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KONKURSĀ UZVARĒS LABĀKIE!
Krāslavas novads var lepoties ar savu vēsturi, pagātni un tagadni, savu apbrīnojami skaisto dabu un senlaiku tradīcijām, ar saviem iedzīvotājiem,
talantīgiem un strādīgiem, viesmīlīgiem un dāsniem,
aktīviem entuziastiem un sava novada patriotiem.
Lai iepazītos ar mūsu novadniekiem – amatu
meistariem, vokālistiem un dejotājiem, dzejniekiem
un māksliniekiem, izpētītu novadpētniecības
materiālus, uzzinātu, cik un kādas zemnieku
saimniecības strādā lauku teritorijās, prezentētu
bibliotēku, skolu un citu pašvaldības iestāžu darbu,
Krāslavas novada dome izsludināja konkursu
„Cildens mans novadiņš”.
Pagājušā gadsimta 90.-os gados šis konkurss tika
organizēts bijušā Krāslavas rajona teritorijā.
Konkursa pirmajā posmā dalībnieki - 11 Krāslavas novada pagasti, kā arī Krāslavas pilsēta - gatavos
pasākumu, kurā tiks prezentēta kultūrvēsturiskā vide, tautas māksla, pašdarbības kolektīvi, pašvaldības
iestāžu darbs, uzņēmējdarbība utt.
Komisija, kuras sastāvā ir Jānis Geiba (Krāslavas

novada domes izpilddirektors), Ināra Dzalbe (Attīstības nodaļas vadītāja), Jāzeps Dobkevičs (Izglītības
un kultūras nodaļas metodiķis), Viktorija Vengreviča (Plānošanas un infrastruktūras attīstības komitejas priekšsēdētāja) un Viktors Aišpurs (Administratīvās nodaļas vadītājs) vērtēs prezentācijas 10-ballu
sistēmā.
Konkursa otrais posms ir noslēguma pasākums,
kas notiks Krāslavā 4.maijā. Visiem konkursa dalībniekiem jānoformē izstāde, kur būs redzami izstrādājumi, kas izgatavoti vai ražoti pagastos, un jāsagatavo neliels koncerts un prezentācija. Šajā pasākumā
tiks nosaukti uzvarētāji. Konkursa dalībnieks, kas iegūs pirmo vietu, saņems naudas balvu 2000 latu apmērā, par otro vietu ir paredzēti 1500 lati, par trešo
- 1000 lati. Veicināšanas balvām novada dome piešķirs 500 latus.
Vēlam panākumus visiem Krāslavas novada pagastiem un Krāslavas pilsētai! Konkursā uzvarēs labākie!
Elvīra Škutāne

„KRĀSLAVAS NOVADA
PAŠVALDĪBA
STRĀDĀ STABILI”

Krāslavas novada dome 2013.gada 31.janvārī pieņēma lēmumu (sēdes protokols Nr. 1) apstiprināt
Krāslavas novada teritorijas plānojuma galīgo redakciju un iepazīstināt ar to sabiedrību. Sabiedrībai ir
iespēja iepazīties ar teritorijas plānojuma galīgo redakciju pašvaldības tīmekļa vietnē www.kraslava.lv
no 2013.gada 5.februāra līdz 2013.gada 26.februārim.

Krāslavas novada bāriņtiesa atgādina

Visiem novada nepilngadīgo bērnu vecākiem, kuri ir bērnu mantu pārvaldītāji un kuru bērniem ir atvērti naudas uzkrājuma konti kredītiestādēs, nekavējoties iesniegt bāriņtiesā gada norēķinus - atskaites par
bērnu mantas pārvaldīšanu un bērnu kontu stāvokli kredītiestādēs uz 01.01.2013.
Neskaidrības gadījumā informācija pa tālruni 65623319.

Krāslavas novada domes sēdē, kas notika 24.janvārī,
deputāti vienbalsīgi pieņēma pašvaldības budžetu 2013.
Krāslavas novada dome izsludina jauniešu projektu konkursu „Es to varu!”. Konkurss ir domāts jau- gadam. Galvenās budžeta pozīcijas komentē novada vaniešiem vecumā no 13 līdz 25 gadiem. Konkursā tiek aicināti piedalīties biedrības, jauniešu grupas un dītājs Gunārs Upenieks.
ikviens jaunietis, kas vēlas īstenot savas idejas jauniešu dzīves kvalitātes uzlabošanai novadā.
Kontaktinformācija - julianna@kraslava.lv (Julianna Moisejenkova), tālr.26302442.

P

avasarī Priedaines Romas
katoļu baznīcā sāksies apkures sistēmas izveidošanas un
uzstādīšanas darbi, šim mērķim
Krāslavas novada domes 2013.
gada budžetā ir paredzēti 3000
latu. 785 lati tiks piešķirti Krāslavas vecticībnieku draudzei, lai
nodrošinātu apkures sistēmas

dažos teikumos
pieslēgumu. Savukārt Krāslavas Svētā Ludvika Romas katoļu
draudze šajā gadā plāno veikt plebānijas ēkas fasādes vienkāršoto
renovāciju, un novada pašvaldība
nodrošinās ﬁnansējumu 2750 latu
apmērā.
.februārī Krāslavas Valsts
ģimnāzijā notika ekonomi-

6

kas olimpiāde vidusskolēniem.
No Dagdas un Krāslavas novadiem piedalījās tikai 8 skolēni.
Uz Valsts olimpiādi komisija nolēma sūtīt Krāslavas Valsts ģimnāzijas 11.klases audzēkni Jūliju
Kravcovu.

- Kā jūs varētu raksturot
Krāslavas novada ﬁnansiālo
stāvokli šajā gadā?
- Teorētiski mūsu nelielās pašvaldības ienākumi nevar segt visus izdevumus. Taču mēs cenšamies to panākt, un mums tas arī
izdodas. Ja 2009.gadā, kad savu
darbu sāka domes tagadējais sastāvs, mēs bijām spiesti samazināt
darba algas par 30%, bet tagad
mūsu pašvaldība strādā stabili, un
izdevumi nepārsniedz ienākumus.
Esmu pārliecināts - ja pēkšņi radī-

sies kaut kāda ārkārtēja situācija,
bankrots mums nedraud.
Ja analizēt budžeta ienākumu
daļu, tad visgrūtāk bija paredzēt
to, ka tiks samazināts ﬁnansējums, ko nodrošina valsts autoceļu fonds. Pašlaik bieži var dzirdēt
lozungus, kas pasludina, ka krīze
jau ir garām, taču, manuprāt, tie
neatbilst patiesībai. Piemēram, šogad ceļu uzturēšanai ir paredzēts
mazāk līdzekļu nekā krīzes gados.
(Sākums, turpinājums 3 lpp.)
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budžets 2013
Krāslavas novada pašvaldības 2013.gada pamatbudžeta izdevumi
Izdevumu nosaukums

Izpildinstitūcija
Krāslavas novada domes pārvalde kopā:
t.sk. Novada domes pārvalde
Kaplavas pagasta pārvalde
Krāslavas pagasta pārvalde
Projekts: Krāslavas novada pašvaldības attīstības plānošanas kapacitātes paaugstināšana, izstrādājot jaunu Krāslavas novada teritorijas plānojumu
Projekts: Enerģijas alternatīvas – ilgspējīgas enerģijas stratēģijas kā iespēja reģionālajai attīstībai
Uzņēmējdarbības veicināšanai, tehniskās dokumentācijas izstrāde plānotiem projektiem
Krāslavas novada pagastu pārvaldes
Sabiedriskā kārtība un drošība
Krāslavas novada domes pašvaldības policija
Krāslavas novada bāriņtiesa
Krāslavas novada pagastu pārvaldes
Ekonomiskā darbība
Krāslavas novada domes pārvalde
Projekts: Krāslavas novada Krāslavas pagasta ceļu un ielu rekonstrukcija
Projekts: Siltumtrase Raiņa ielā ar pašvaldības objektu pieslēgšanu (Pamatskola, pils
komplekss, Sociālais dienests) -60% ieguldījums pamatkapitālā
Projekts:
Latvijas
–
Baltkrievijas pārrobežu pieejamības uzlabošana caur robežšķērsošanas punktu „Kaplava – Plusi NEIGHBOURS’ ROAD
Kaplavas ceļa rekonstrukcija
Projekts: Satiksmes sistēmas attīstības iespēju paaugstināšana Latvijas – Igaunijas Krievijas starptautiskas nozīmes transporta
koridoros-Dīķu ielas un stāvlaukuma rekonstrukcija
Projekts: Aglonas ielas rekonstrukcija
Projekts: Krāslavas novada ceļu tīkla rekonstrukcija uzņēmējdarbības veicināšanai,
2.kārta (Izvaltas, Latgales, Sauleskana, Vītolu, Rīgas, Vasarnieku un Vienības ielu posmu
rekonstrukcija - 3731 m)
Projekts: Krāslavas novada ceļa “Ezerkalns Aišpuri” rekonstrukcija
P/a “Krāslavas slimokase”
Krāslavas novada pagastu pārvaldes
Vides aizsardzība
Krāslavas novada dome-atkritumu apsaimniekošana, pilsētas ielu un ceļu uzkopšana
Pašvaldības agentūra “Labiekārtošana K”
Krāslavas novada pagastu pārvaldes
Pašvaldības teritoriju un mājokļu
apsaimniekošana
Krāslavas novada domes pārvaldes izdevumi
Krāslavas pilsēta
Kaplavas pagasta pārvalde
Projekts: Vides aizsardzība, attīstot apgaismojuma sistēmas Ignalinā un Krāslavā
(Smart light)
Pašvaldības aģentūra “Ūdensserviss K”
Pašvaldības agentūra “Labiekārtošana K”-ielu apgaismošana
Aulejas pagasta pārvalde, t.sk.2 dzīvojamo
māju siltināšanas projekts
Kalniešu pagasta pārvalde, t.sk. ūdenssaimniecības attīstības projekts
Krāslavas novada pagastu pārvaldes
Veselība
SIA “Krāslavas slimnīca” projektu līdzfinansējums
Krāslavas novada pagastu pārvaldes
Atpūta, kultūra, reliģija
Krāslavas centrālā bibliotēka
Krāslavas Vēstures un mākslas muzejs
Krāslavas kultūras nams
Krāslavas novada domes pārvaldes izdevumi kopā
Informatīvā izdevuma “Krāslavas Vēstis” izdošana un sabiedrības informēšana
Reliģija

Ls

1 552 218
1 013 157
924 031
66 291
22 835

17 606
500
54 809
466 146
106 185
44 530
59 153
2 502
4 595 752
112 920
223575

180000

170408

2100
777382

2698734
28 549
380 000
22 084
268 888
94 670
145 058
29 160
1 125 280
61 220
34 128
27 092
139430
15 060
80 908
137 625
350 121
340 916
138 028
45 772
92 256
1 036 861
77 008
40 415
69 981
239 412
32 609
16 350

Krāslavas kultūras, sporta pasākumi
Bibliotēka
Tūrisma informācijas centrs
Kaplavas pagasta pārvalde
Projekts: LAD iesniegtie projekti
Projekts: Latgales novada tautas tērpu iegāde kultūras pasākumu organizēšanai Krāslavas novadā
Projekts: Krāslavas muzeja fasāžu renovācija Krāslavas pils kompleksā
Projekts: Dalība Latvijas piļu un muižu asociācijā un akcijā „Apceļosim Latvijas pilis”
Projekts: Izglītības, veselības un sociālās jomas attīstības uzlabošana Latvijas, Lietuvas
un Baltkrievijas pārrobežas reģionā (HEALTH IS WEALTH)
Projekts:
Kulinārā
mantojuma uzlabošana Latgales un Vitebskas reģionos, izmantojot kulinārā mantojuma koncepciju” (BELLA CUISINE)
Pils pārvaldnieka ēkas rekonstrukcija
Projekts: Museum Gateway (Šmakovkas
muzeja izveide Krāslavas pils staļļos, muzeju personāla kompetences uzlabošana, kopēju tūrisma produktu izstrāde un mārketings)
Projekts: Soli tālāk (daudzfunkcionālā izglītības centra Izvaltas pamatskolā darbība)
Projekts: Indras luterāņu baznīcas jumta renovācija Krāslavas novada Indras pagastā
Krāslavas novada pagastu pārvaldes
Izglītība
PII “Pienenīte”
PII “Pīlādzītis”
Krāslavas Valsts ģimnāzija
Krāslavas pamatskola
Varavīksnes vidusskola
Krāslavas poļu pamatskola
Krāslavas mūzikas skola
Krāslavas mākslas skola
Krāslavas bērnu un jauniešu centrs
Krāslavas sporta skola
Domes izglītības un kultūras nodaļa un pārējie izdevumi, t.sk.savstarpējie norēķini, skolu telpu remonti
Interešu izglītības pārējie izdevumi
Projekts: Atbalsts ugunsdrošības pasākumiem pašvaldību vispārējās izglītības iestādēs
Projekts: Jauniešu vietējā patriotisma rosināšana saskarsmē ar dabu aizsargājamās dabas teritorijās Augšdaugavā, Latvijā un Augštaitijā, Lietuvā (Youth for Nature)
Projekts: Sadarbības platformas veidošana
starp Latvijas un Lietuvas arodskolām un uzņēmumiem (Educate for business
Projekts: Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai Krāslavas novada izglītības iestādēs (tiek gatavoti
projekti PII “Pienenīte”, Izvaltas pamatskolas, Indras mākslas skolas siltināšanai)
Krāslavas novada pagastu pārvaldes
Sociālā aizsardzība
Pansionāts “Priedes”
BSRC “Mūsmājas”
Projekts: Algotie pagaidu sabiedriskie darbi
pašvaldībā
Pašvaldības iestāde “Sociālais dienests”
Ēkas Gr.Plāteru 6 uzturēšana un pār.soc.izdevumi
Krāslavas novada pagastu pārvaldes
Kopā izdevumi
Finansējums
Budžeta līdzekļu atlikuma izmaiņas
Saņemti aizņēmumi
Krāslavas novada dome
Aulejas pagasta pārvalde
Aizņēmumu un līzingu atmaksa
Krāslavas novada dome
Aulejas pagasta pārvalde
Robežnieku pagasta pārvalde
Skaistas pagasta pārvalde
Pamatkapitāla palielināšana
SIA “Krāslavas ūdens”

70 913
13 049
71 418
30781
52 384
9 269
12 041
400

3162

225000

78407
11667
12166
209 800
3 906 529
284 923
267 439
564 342
404 776
635 074
71 946
116 094
36 509
43 300
114 605
184 499
26 310
12 178

27 350
93454

308 929
714 801
1 244 411
136 358
111 998
72 909
410 693
26 117
486 336
13 974 152
-1 625 952
1 248 108
1 015 312
885 312
130 000
590 490
560 515
3 720
20 955
5 300
46 978

Krāslavas novada pašvaldības
2013.gada pamatbudžeta ieņēmumi

Rādītāja nosaukums
Kopā nodokļu ieņēmumi
Iedzīvotāju ienākuma nodoklis
Iedzīvotāju ienākuma nodoklisiepriekšējā gada sadale
Nekustamā īpašuma nodoklis par
zemi
Iepr.gada nek.īpašuma nodoklis
par zemi
Nekustamā īpašuma nodoklis par
ēkām
Iepr.gada nek.īpašuma nodoklis
par ēkām
Nekustamā īpašuma nodoklis par
mājokļiem
Iepr.gada nek.īpašuma nodoklis
par mājokļiem
Īpašuma nodokļa parādi
Azartspēļu nodoklis
Kopā nenodokļu ieņēmumi
Pašvaldību budžeta procentu ieņēmumi par kontu atlikumiem
Valsts nodevas
Pašvaldības nodevas
Sodi un sankcijas
Ieņēmumi no ūdenstilpņu un
zvejas tiesību nomas (makšķerēšanas kartes)
Pārējie dažādi nenodokļu ieņēmumi, kas nav iepriekš klasificēti
Ieņēmumi no īpašuma pārdošanas
Kopā maksas pakalpojumi
Ieņēmumi no vecāku maksām
Ieņēmumi par dokumentu izsniegšanu un pārējiem kancelejas
pakalpojumiem
Ieņēmumi par nomu
Ieņēmumi no kustamā īpašuma
iznomāšanas
Ieņēmumi no zemes nomas
Pārējie ieņēmumi par nomu un īri
Maksa par personu uzturēšanos
sociālās aprūpes iestādēs
Ieņēmumi no pacientu iemaksām
Ieņēmumi no biļešu realizācijas
Ieņēmumi par dzīvokļu un komunālajiem pakalpojumiem
Citi ieņēmumi par maksas pakalpojumiem
Pārējie iepriekš neklasificētie ieņēmumi
Saņemtie valsts budžeta
transferta pārskaitījumi kopā:
Pašvaldību budžetā saņemtā
valsts budžeta transferti noteiktiem mērķiem (pedagogu un interešu izglītības darbinieku samaksa)
Pašvaldību budžetā saņemtie uzturēšanas izdevumu transferti ārvalstu finanšu palīdzības projektu
īstenošanai no valsts budžeta iestādēm
Pašvaldību budžetā saņemtā dotācija no pašvaldību finanšu izlīdzināšanas
Pārējie pašvaldību budžetā saņemtie valsts budžeta iestāžu uzturēšanas izdevumu transferti
Norēķini ar citām pašvaldībām
par izglītības iestāžu sniegtajiem
pakalpojumiem
Norēķini ar citām pašvaldībām
par
sociālās aprūpes iestāžu
sniegtajiem pakalpojumiem
Ieņēmumi kopā:

Ls
3431797
3052732
33344
234985
23810
38857
3410
30729
2710
300
10920
101654
180
8220
4760
9900
5000
68594
5000
1041754
206498
390
46460
1800
9300
4400
143873
380000
2061
70700
42921
133351
7772995

992777

3561302
2955146
223770
37000
3000
12348200

Izdevumu struktūra
Sociālā
aizsardzība
9%

Izpildinstitūcija
10%

Izglītība
28%

Kultūra,
reliģija
7%

Veselība
1%

Pašvaldības
teritoriju un
mājokļu
apsaimniekošana
8%

Valsts kases
izdevumu
procentu
maksājumi
1%

Pašvaldības
policija un
bāriņtiesa
1%

Ekonomiskā
darbība
33%
Vides
aizsardzība
2%
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budžets 2013
(Turpinājums, sākums 1.lpp.)
tiek mainīti apkures tariﬁ. Lai arī nu sociālās rehabilitācijas centra turpmāk sociāli mazāk aizsarEsmu gandarīts, ka Dziesmu un
- Vai tas ietekmēs novada ceļu turpmāk tie nebūtu paaugstināti, „Mūsmājas” darbinieki. Šie cilvē- gātās iedzīvotāju grupas tiks deju svētkos piedalās daudz mūsu
rekonstrukciju?
šogad veiksim siltumtīklu rekons- ki strādā ar bērniem, kas ir mūsu atbalstītas?
kolektīvu. Kad svētku gājienā no- Jā. Šogad mēs plānojam re- trukciju bijušās viesnīcas rajonā nākotne, un tieši no viņiem būs
- Ja, pašvaldība ir gatava arī vadu pārstāv nevis daži cilvēki,
konstruēt grunts ceļus pilsētas te- un pieslēgsim pilsētas siltumap- atkarīgas arī mūsu pensijas. Esmu turpmāk atbalstīt sociāli mazāk bet gan vairāki kolektīvi, ir liels
ritorijā. Par to bija daudz lūgumu gādes sistēmai Sociālā dienesta, pārliecināts, ka jau dārziņā bēr- aizsargātās iedzīvotāju grupas. lepnums par viņiem, kā arī vēlēšaun iesniegumu no iedzīvotājiem, Krāslavas pamatskolas, Vēstures nus nepieciešams audzināt tā, lai Taču jābūt ﬁnansējumam arī no nās izteikt lielu pateicību pedagotāpēc deputāti nolēma risināt šo un mākslas muzeja ēkas. Opti- viņi vēlētos dzīvot un strādāt savā valsts programmām. Ja tiek pie- giem, vecākiem, visiem tiem, kas
jautājumu. Ja neizdosies atrast mizācija dos iespēju ievērojami dzimtenē.
ņemts likums, tad šim mērķim sagatavoja svētku dalībniekus.
papildus ﬁnansējumu, domes sēdē
Turklāt tā ir laba Krāslavas novatiks izskatīts jautājums par šo ielu
da reklāma, jo svētku gājienā uzrekonstrukcijas iespējām, izmanskatāmi ir redzams, kurā pašvaldītojot pašvaldības līdzekļus.
bā un kā ir attīstīta kultūras sfēra.
Tāda situācija ir raksturīga ne
Parasti Krāslavu prezentē plašs
tikai mūsu pašvaldībai, arī Minisdalībnieku skaits, kaut gan mums
tru prezidents pievērsa satiksmes
nav kādu īpašu apstākļu, jaunas,
ministra uzmanību šai problēmai
lielas koncertzāles. Iespējams, tas
un tās risināšanas iespējām. Cerēnav vissvarīgākais, galvenais ir
sim, ka šis jautājums tiks virzīts
personības - cilvēki, kas strādā ar
uz priekšu.
šiem kolektīviem.
Otrais negatīvais moments, ietaupīt līdzekļus.
Mūsu pašvaldība aktīvi strādā jānodrošina attiecīgi ﬁnanšu lī- Kādi vērienīgi kultūras pakas saistīts ar pašvaldības ienāTagad par citiem projektiem. šajā virzienā. Pērn mums izdevās dzekļi.
sākumi tiek plānoti Krāslavā?
kumiem, ir nekustamā īpašuma Pagājušajā gadā mēs nomainījām realizēt divas programmas jaunatPašlaik ministrijās tiek izska- Šogad Krāslava atzīmēs 90.
nodokļa nemaksātāji. Sakarā ar praktiski visu pilsētas ielu apgais- nei: jauniešu iniciatīvu konkursu tīts jautājums par skolu nodro- gadadienu, kopš tai ir piešķirts
to, ka parādu summa ir pietieka- mojumu. Taču stabu un kabeļu un biznesa ideju konkursu. Arī šinājumu ar bezmaksas mācību pilsētas statuss. Kādam šis datums
mi liela, mēs plānojam aktualizēt nomaiņa projekta ietvaros netika šogad budžetā ir paredzēti līdzekļi l ī d z e k ļ i e m .
var
likties
šo jautājumu un dažos gadījumos paredzēta, un diemžēl mūsu pilsē- dažādu jauniešu programmu reali- Jau pavisam „Mēs radām iespēju vizuāli at- neatbilstošs,
būsim spiesti vērsties tiesu instan- tā līdz šim laikam ir ielas, kur nav zēšanai, piemēram, tā ir jauniešu drīz
sāksies jaunot tiltu pāri Daugavai – no- jo Krāslava,
cēs. Tas ir nepieciešams tāpēc, apgaismojuma. Gribu uzsvērt, ka nodarbinātība vasaras brīvlaikā. g a t a v o š a n ā s mainīsim tā aizsargbarjeras”
bez šaubām,
ka ir cilvēki, kas domā tikai par šis jautājums nav aizmirsts, mūsu Krāslavas novada pašvaldība or- Saeimas vēlēir daudz vesavām vajadzībām, bet paši neko iespēju robežās tas noteikti būs at- ganizēs skolēnu nodarbinātības šanām, tāpēc cerēsim, ka šis fakts cāka apdzīvotā vieta, taču vēstunevēlas darīt, nerisināts.
pasākumus, un esam gandarīti, ka ietekmēs to, ka jautājums tiks atri- riski pilsētas tiesības iegūtas tikai
skatoties uz to, ka „Mūsu novadā skolu siltināša- D i e z - jau pašlaik ir daudz gribētāju. Par sināts pozitīvi.
1923. gadā, un mums ir jārēķinās
parādu atmaksas nas problēma ir praktiski atrisi- gan liels šo jautājumu tika veikta aptauja
- Kāda situācija ir veselības ar oﬁciālo informāciju.
kārtība ir iedzīvo- nāta”
un ak- novada skolās. Bijām pārsteig- aprūpes sfērā?
Pilsētas svētki notiks 19.-20.
tājiem labvēlīga.
t u ā l s ti par to, ka ir daudz bērnu, kas
- Slimokase turpina savu darbu, jūlijā, šim pasākumam būs pareIr gadījumi, kad parādniekam projekts ir Kulinārā mantojuma gribētu vasarā strādāt, taču viņu mēs sniedzam arī papildpakalpo- dzēts vairāk līdzekļu nekā parasti,
pagarina atmaksas termiņu vai sa- centra izveidošana, kas kopā ar skaits atšķiras atkarībā no skolas, jumus. Tas apliecina to, ka šī ies- jo jubileja jānosvin godam. Mums
dala parāda summu noteiktos pe- Tūrisma informācijas centru tiks kur viņi mācās.
tāde var ﬁnansiāli nodrošināt savu jau ir plāns, kā un ar ko var ieprieriodos, jo iedzīvotājiem ir dažādi izvietots vienā no grāfu Plāteru
Es gribētu, lai pareizi tiktu iz- darbību.
cināt mūsu iedzīvotājus un pilsēparādu nemaksāšanas iemesli un pils kompleksa ēkām - pa krei- vērtēta situācija laukos. Ja bērns
Nesen saskaņā ar Saeimas ko- tas viesus. Kāds ļoti krāsains un
situācijas.
si no ieejas pils teritorijā. Šogad strādās savu vecāku, tantes vai misijas uzdevumu Krāslavu ap- iespaidīgs priekšnesums Krāslavā
Itin bieži ļaunprātīgu nemaksā- sāksies ēkas rekonstrukcijas darmeklēja Veselī- vēl nekad nebija redzams. Ir inte„Mūsu proritāte ir uzņēmējdarbības vei- bas ministrijas resantas idejas arī par koncertu,
tāju īpašumi bojā dažādu objektu bi. Rudenī turpināsim citas ēkas
cināšana, tāpēc vispirms tiks remontēti tie
ārējo veidolu un apkārtējo cilvēku rekonstrukciju, kura bija iesākta
ceļi, kas ir nepieciešami ražošanas proce- pārstāvji, lai taču pagaidām vēl par agru atklāt
dzīves kavalitāti.
jau agrāk bijušajos pils staļļos un
personīgi ie- visas ieceres.
sam un uzņēmumu darbības atbalstam”
- Piemēram?
kurā pašlaik atrodas renovētā izpazītos ar p/a
Liela mēroga pasākums tiks
- Piemēram, milzīga bāze Bo- stāžu zāle.
tēvoča saimniecībā un saņems par „Krāslavas slimokase” darbu. Tā organizēts vasaras beigās – Rudo
rovkā. Tā atrodas dabas parka
Projektēšanas stadijā ir aktīvās to darba algu, tas, manuprāt, ne atzinīgi novērtēja aģentūras dar- salidojums Krāslavā. Svētku ie„Daugavas loki” teritorijā, un paš- atpūtas zona grāfu Plāteru pils visai atbilstoši un pareizi.
bību.
Protvaros notiks
laik tur viss ir izpostīts.
parkā, blakus tagadējai šautuvei.
Uzskatām, ka dalībai šajā prog- tams, galīgo „Kad piedalies svētku gājienā, arī autokross,
- 2013.gada budžetā ekonoPriecīga ziņa ir saistīta ar to, ka rammā ir nepieciešams piesaistīt lēmumu pie- un novadu pārstāv nevis daži cil- un tie, kam
miskajai darbībai ir plānota šogad mēs radām iespēju vizuāli arī uzņēmējus. Līdz ar to jaunie- ņemam mēs vēki, bet gan vairāki kolektīvi, ir vairāk patīk
viena trešdaļa visu ﬁnanšu lī- atjaunot tiltu pāri Daugavai – no- ši varēs redzēt, kā tiek nopelnīta paši,
taču liels lepnums par viņiem”
asas izjūtas,
dzekļu. Ar ko tas ir saistīts?
mainīsim tā aizsargbarjeras.
nauda. Turklāt uzņēmēji var pie- mums ir ļoti
varēs just lī- Pateicoties tam, ka, izveidojot
- Pašvaldības budžeta izdevu- vērst uzmanību strādīgiem un svarīgs Saeimas deputātu viedok- dzi sacīkšu braucējiem. Sakarā ar
Latgales attīstības programmu, mu daļas prioritāte ir izglītība. talantīgiem jauniešiem, un, ie- lis.
to vasaras laikā plānojam uzlabot
mums izdevās panākt ﬁnanšu lī- Kas ir plānots šajā jomā?
spējams, nākotnē varēs pieņemt
Kas attiecas uz Krāslavas slim- trasi.
dzekļu piešķiršanu Latgales paš- Vēlos pievērst uzmanību tam, viņus pastāvīgā darbā vai, piemē- nīcu, tad visiem zināms, cik reizes
Visvērienīgākais šī gada pasāvaldībām, šajā gadā mēs turpinā- ka mūsu novadā skolu siltināšanas ram, ﬁnansēt viņu tālākizglītību.
to mēģināja slēgt, taču mēs vien- kums notiks 25.maijā, krāslavieši
sim strādāt ar novada attīstības problēma ir praktiski atrisināta.
- Ir diezgan daudz bērnu, kas mēr to aizstāvējām un arī sagla- varēs piedalīties Tautas deju fesprojektiem. Vasarā ir paredzēta
Šogad siltināsim Krāslavas vēlas strādāt vasaras brīvlaikā. bājām. Uzskatu, ka tagad kādu tivālā „Latvju bērni danci veda”.
vairāku pilsētas ielu rekonstrukci- Valsts ģimnāzijas ēku, rekons- Kā tiks organizēta gribētāju at- laiku par to vairs aktīvi nerunās, Uz mūsu pilsētu atbrauks vairāk
ja. Mūsu proritāte ir uzņēmējdar- truēsim jumtu, ierīkosim venti- lase?
jo pirms vēlēšanām neviens nevē- nekā 2000 dejotāju. Gribu vēlreiz
bības veicināšana, tāpēc vispirms lāciju un siltināsim pagrabtelpas
- Ja atlases pamatā būs sociālais lēsies spert „politiski nepareizus” atgādināt pilsētas iedzīvotājiem,
tiks remontēti tie ceļi, kas ir ne- PII „Pienenīte”. Remontdarbi ir stāvoklis, tad pareizi būtu vis- soļus.
uzņēmējiem, ēku īpašniekiem par
pieciešami ražošanas procesam paredzēti Izvaltas pamatskolā un pirms nodrošināt ar darbu bērnus
- Tagad par līdzekļiem, kas to, ka mūsu pilsētai ir jāizskatās
un uzņēmumu darbības atbals- Indras mākslas skolā.
no maznodrošinātām ģimenēm. ir plānoti kultūras sfērai. Ievē- sakoptai un pievilcīgai. Manuprāt,
tam. Rudenī tika rekonstruēts ceļa
Tagad, kad prioritārie uzde- Bet, ja paskatīties no citas puses, rojamas summas ir paredzētas krāslavieši negribētu, lai dažādās
posms līdz Krāslavas sausā piena vumi, kuriem bija nepieciešami jaunieši no nodrošinātām ģime- mūsu novada kolektīvu dalībai Latvijas malās izplatītos viedoklis
rūpnīcai, kā arī Rīgas ielas posms ievērojami līdzekļi līdzﬁnansēju- nēm arī grib strādāt, un nebūtu Dziesmu un deju svētkos Rīgā.
par to, ka pie mums viss ir slikts,
blakus veikalam „Krastmala”, pa- ma nodrošināšanai, ir izpildīti – pareizi viņiem atteikt.
- Nav iespējams kļūt par labu nesakopts un pamests. Diemžēl
vasarī tur tiks uz- „Kas attiecas uz Krāslavas slimnīcu, tad visiem Centīsimies dot iespē- sportistu, dziedātāju vai dejotāju, tāds priekšstats vēl joprojām paklāta pēdējā as- zināms, cik reizes to mēģināja slēgt, taču mēs vien- ju strādāt lielākam skolē- ja nepiedalies atlases mačos, sa- stāv, un daudziem tas mainās tikai
falta kārta. Tālāk mēr to aizstāvējām un arī saglabājām”
nu skaitam. Ja nepietiks cīkstēs, konkursos un tml.
tad, kad viņi apmeklē mūsu pilsēplānojam rekonsbudžeta līdzekļu, mēģiDziesmu un deju svētkus ap- tu.
truēt Vasarnieku,
nāsim nodarbināt nevis meklē pārsvarā rīdzinieki, tāpēc
Esmu pārliecināts, ka mums,
Vienības, Latgales, Sauleskalna nosiltinātas skolas un bērnudārzi, mēneša laikā, bet, piemēram, trīs es uzskatu, ka Rīgas pašvaldība Krāslavas novada iedzīvotājiem,
un Vitolu ielu, kur arī atrodas tuvākajā laikā tiks rekonstruēti nedēļas. Mums ir jāpalīdz un jā- varētu nodrošināt arī lielāku at- ir ko parādīt, un mēs varam realidažādas ražotnes un uzņēmumi. vairāki ceļi, un tad mēs varam atbalsta tie, kas patiešām vēlas balstu un aktīvāk piedalīties šī pa- zēt visus savus plānus un mērķus.
Tas būs vislielākais 2013.gada risināt jautājumu par darba algu strādāt.
sākuma organizēšanā.
- Paldies par interviju!
projekts.
paaugstināšanu izglītības sfērā.
- Katru gadu Krāslavas noMūsu pašvaldība šiem svētkiem
Elvīra Škutāne,
- Vai tiks turpināta siltumtīk- Vai runa ir par pirmsskolas vada pašvaldība piešķir ievēro- plāno apmēram 20 tūkst. latu –
autores foto
lu rekonstrukcija?
izglītības iestāžu darbiniekiem? jamas naudas summas sociālo transportam, drošībai, ēdināšanai,
- Jau četrus gadus Krāslavā ne- Jā, tie ir bērnudārzu un Bēr- jautājumu risināšanai. Vai arī medicīniskajai palīdzībai utt.

„KRĀSLAVAS NOVADA
PAŠVALDĪBA
STRĀDĀ STABILI”
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Valsts pilnībā apmaksāta
veselības aprūpe bērniem
nav 100% bezmaksas
Latvijas likumdošana paredz, ka
līdz 18 gadu vecumam veselības aprūpi bērniem nodrošina valsts bez
maksas, taču situācija nebūt nav tik
rožaina, un par savu bērnu veselību
bieži vien jāmaksā vecākiem no sava
maciņa.
Pēc „BTA Insurance Company”
SE datiem, valsts apmaksā tikai 40 –
50 % no izdevumiem, kas vecākiem
jāsedz, ja ar bērnu noticis nelaimes
gadījums vai viņš saslimis. Lielākā
izdevumu daļa, kas jāsedz pašiem
vecākiem, saistīta ar medikamentu
iegādi un gadījumiem, kad jārīkojas
neatliekami un nav iespējams gaidīt
analīžu rezultātus, procedūras vairākas nedēļas vai pat mēnešus garās
rindās valsts medicīnas iestādēs Rīgā.
Tām analīzēm, procedūrām un vizītēm pie speciālista, kuras var veikt
uz vietas Krāslavas slimnīcā, atbalstu
sniedz pašvaldības aģentūra „Krāslavas slimokase”.
„Valsts pozicionē savu apņemšanos
pilnā apmērā segt veselības aprūpes
un medicīniskos izdevumus bērniem
līdz to pilngadības sasniegšanai. Tomēr mēs kā apdrošinātāji redzam, ka
liela daļa izdevumu, ja ar bērnu noticis nelaimes gadījums vai viņš ir
vienkārši saslimis, tomēr gulstas uz
vecāku pleciem. Ja izvērtējam izmaksāto atlīdzību par vienu gadījumu, tās
lielāko daļu veido atmaksa par vecāku
iztērētajiem līdzekļiem medikamentu
iegādei un analīžu vai izmeklējumu
veikšanai veselības iestādēs Rīgā, ja
to prasa neatliekams gadījums, kas
pēc būtības būtu jāsedz valstij. Varētu
jau teikt, ka arī analīzes un izmeklējumus sedz valsts, tomēr nereti saslimšanas vai traumas ir tik nopietnas,
ka nav iespējams gaidīt nedēļām ilgi
veselības iestādēs Rīgā, lai veiktu nepieciešamos izmeklējumus vai tiktu
pie speciālista pieraksta rindas kārtībā, tāpēc vecāki izvēlas privātklīnikas
un ir gatavi maksāt ļoti lielu naudu,
lai bērns iegūtu medicīnisko palīdzību nekavējoties. Nelaimes gadījumu
apdrošināšanas ietvaros BTA izmaksā
atlīdzību arī par traumas iestāšanos
bērnam, sedz privātskolotāja izdevumus, ja bērns nevar apmeklēt skolu,
un kaut nelielam mierinājumam iepriecina bērnu ar 1 kg konfektēm,”
uzsver Jekaterina Ogņeva, „BTA PTP
Krāslava” Klientu darījumu vadītāja.
Visbiežākie negadījumi, kas notiek
ar bērniem, ir lūzumi, vaļējo brūču
gūšana, apdegumi un smadzeņu satricinājumi. Tādos gadījumos zālēm
vecāki no savas kabatas spiesti tērēt
no 10 līdz pat 80 latiem atkarībā no
konkrētā negadījuma smaguma un
ārstēšanas ilguma. Diemžēl bieži ir
tā, ka šos līdzekļus valsts neatmaksā.
Jekaterina Ogņeva arī pastāstīja,
ka pagājušā gada laikā no Krāslavas
iedzīvotājiem saņemti 9 apdrošināšanas atlīdzību pieteikumi tieši saistībā ar nelaimes gadījumiem. „Tipiskākais gadījums, kad pie mums
ar pieteikumu vērsās kāda skolnieka
mamma, bija saistīts ar to, ka bērns
sagriezis roku. Pati viņa par medicīnas izdevumiem samaksāja 12 latus,

Pašvaldības policija par paveikto darbu janvārī
Sastādīts 21administratīvā
pārkāpuma protokols, no tiem
11 par bērna aprūpes pienākumu nepildīšanu, 1 par dzīvnieku infekcijas slimību profilakses un apkarošanas prasību
pārkāpšanu, 1 par dzīvnieku
turēšanas, labturības, izmantošanas un pārvadāšanas prasību
pārkāpšanu, 6 par medību, zvejas un makšķerēšanas noteikumu pārkāpšanu, 1 par atkritumu
apsaimniekošanas noteikumu

pārkāpšanu, 1 par iekšējās kārtības noteikumu neievērošanu.
Saņemti 15 rakstiski iesniegumi un atstrādāti 92 izsaukumi. Tika veiktas 36 profilaktiskās sarunas un mutiski
brīdinājumi.
Krāslavas novada pašvaldības policija nogādāja divus cilvēkus Daugavpils psihoneiroloģiskajā slimnīcā.
Daugavpils dzīvnieku patversmē tika nogādāti 7 klaiņo-

joši suņi.
Janvārī tika veikti 8 nakts reidi (no piektdienas uz sestdienu
un no sestdienas uz svētdienu),
kas saistīti ar sabiedriskās kārtības uzturēšanu nakts laikā.
Krāslavas novada pašvaldības policijas darbinieki veica 10 profilaktiskos reidus pa
Krāslavas novada ezeriem, kas
saistīti ar zivju resursu un kontroles pasākumiem.

ADMINISTRATĪVĀ KOMISIJA ZIŅO

kas iekļāva apmaksu par medikamentiem un pārsējas materiāliem. Otrajā
gadījumā, kas mums bija saistīts ar
grieztu brūci, par medicīnas izdevumiem izmaksājām 35,58 latus. Viens
no smagākajiem gadījumiem nelaimes gadījumu apdrošināšanā notika
pagājušajā gadā, kad cilvēkam bija
abu kāju ķīmisks apdegums. Līdz ar
to sedzām arī slimnīcas naudu, par 11
dienām izmaksājot 110 latus. Kopumā vecāki atzīst, ka tieši pārsienamo
materiālu, smēru un zāļu iegāde ir tas,
par ko viņiem nākas maksāt pašiem,
un bieži vien tās nav mazas summas,”
stāsta J. Ogņeva.
Pat visvienkāršākajā gadījumā,
kad bērns guvis traumu un viņam
būtu jāmaksā par vizīti pie ārsta, tas
vecākiem izmaksā 3 latus – šo summu gan sedz valsts – taču pēc tam
ir nepieciešami arī medikamenti, lai
turpinātu ārstēšanos. BTA reģistrētā
zemākā atlīdzības izmaksa par zāļu
iegādi ir 4 lati, taču, ja nepieciešams
medikamentu ārstēšanās kurss, kā tas
ir smadzeņu satricinājuma gadījumā,
vecākiem, kuru bērni nav apdrošināti
pret nelaimes gadījumiem, var nākties šķirties pat vairāk nekā no 60 –
70 latiem.
Veselības ministrijas dati liecina, ka
2011. gadā traumas guvuši 939 bērni
(vecumā līdz 4 gadiem), turklāt lielākoties tās gūtas tieši mājās. „Balstoties uz šiem datiem, iesakām veikt
bērnu apdrošināšanu pret nelaimes
gadījumiem. Apdrošinātājs segs visas
izmaksas, kas būs saistītas ne vien ar
medikamentu iegādi, bet izmaksās arī
kompensāciju un atlīdzinās tēriņus
par nepieciešamo procedūru vai izmeklējumu veikšanu privātklīnikās.
Vecāki arī var būt droši, ka bērnam
laikus tiks sniegta profesionāla medicīniskā palīdzība un apdrošinātājs
parūpēsies, lai vecākiem tas tiešām
neko nemaksātu,” tā J. Ogņeva.
Lai gan tiek uzskatīts, ka apdrošināšana pret nelaimes gadījumiem
nav lēts prieks, lai apdrošinātu bērnu,
izmaksas nebūt nav lielas – 6–26 lati
gadā, atkarībā no izvēlētās apdrošināšanas programmas un papildu riskiem.
Turklāt, ja pret nelaimes gadījumiem
tiek apdrošināta visa ģimene, BTA piedāvā ievērojamas atlaides – 10–20 %
no apdrošināšanas polises cenas. Savukārt ģimenēm ar trim bērniem trešā
bērna apdrošināšana ir bez maksas.
Aīda Šmits,
sabiedrisko attiecību vadītāja

2013.gada 5.februārī notika
administratīvās komisijas kārtējā sēde, kurā tika izskatīti 16
administratīvo pārkāpumu protokoli:
- P. N., dzim.1978.g., tika uzlikts naudas sods 50,00 Ls apmērā par elektroenerģijas patvaļīgu patērēšanu;
-Z.B.,dzim.1977.g., tika uzlikts naudas sods 10,00 Ls apmērā par bērna aprūpes pienākumu nepildīšanu;
-V.Č.,dzim.1945.g., tika uzlikts naudas sods 10,00 Ls apmērā par bērna aprūpes pienākumu nepildīšanu;
-N.P.,dzim.1977.g., tika uzlikts naudas sods 10,00 Ls apmērā par bērna aprūpes pienākumu nepildīšanu;
-J.P.,dzim.1966.g., tika uzlikts naudas sods 10,00 Ls apmērā par bērna aprūpes pienākumu nepildīšanu;

-V.S.,dzim.1973.g., tika uzlikts naudas sods 10,00 Ls apmērā par bērna aprūpes pienākumu nepildīšanu;
-T.R.,dzim.1976.g., tika uzlikts naudas sods 10,00 Ls apmērā par dzīvnieku turēšanas
un pārvadāšanas prasību pārkāpšanu;
-T.R.,dzim.1976.g., tika uzlikts naudas sods 10,00 Ls apmērā par Valsts uzraudzībā esošo dzīvnieku infekcijas slimību
(izņemot epizootijas) profilakses un apkarošanas prasību pārkāpšanu;
-A.L.,dzim.1960.g., tika izteikts brīdinājums par bērna aprūpes pienākumu nepildīšanu;
-M.M.,dzim.1970.g., tika izteikts brīdinājums par bērna aprūpes pienākumu nepildīšanu;
-Ž.V.,dzim.1972.g., tika izteikts brīdinājums par bērna aprūpes pienākumu nepildīšanu;

-Ž.M.,dzim.1977.g., tika izteikts brīdinājums par bērna aprūpes pienākumu nepildīšanu;
-Z.B.,dzim.1977.g., tika izteikts brīdinājums par bērna aprūpes pienākumu nepildīšanu
- P.L., dzim. 1985.g.,lietā par
atkritumu apsaimniekošanas
noteikumu pārkāpšanu, lietvedība tika izbeigta, aprobežojoties ar mutvārdu aizrādījumu;
- O.D., dzim. 1959.g.,lietā
par bērna aprūpes pienākumu
nepildīšana, lietvedība tika izbeigta, aprobežojoties ar mutvārdu aizrādījumu;
- V.S., dzim. 1969.g.,lietā par
braukšanu pa sējumiem vai stādījumiem ar automobili, traktoru, kombainu vai citu mašīnu,
lietvedība tika izbeigta.
Trīs administratīvo pārkāpumu lietas tiek pārceltas izskatīšanai uz nākamo sēdi, kas notiks 05.03.2013.

Palīdzēsim!
Nav lielākas sāpes par slimu bērniņu,
jo īpaši, ja tas ir kaimiņos – Krāslavas
novada Aulejā.

Mazajai meitenei Lanai drīz būs divi gadiņi,
bet viņa joprojām nespēj ne nosēdēt, ne taisni noturēt galviņu. Lanai ir bērnu cerebrālā trieka.
Apmeklējot rehabilitācijas kursus, Lanas māmiņa Ilona ir uzzinājusi, ka īpaši efektīvs varētu būt rehabilitācijas kurss Truskavecā, un tagad
sievietes lielākais sapnis ir nokļūt tur pēc iespējas ātrāk. „Šobrīd galvenais uzdevums,” saka
Ilona, „ir attīstīt Lanas mugurkaulu un rociņas.
Saskaņā ar speciālistu teikto, bez tā viņa nevarēs
ne rāpot, ne staigāt.”

Palīdzēt Lanai jūs varat, ziedojot līdzekļus
labdarības organizācijas „Palīdzēsim.lv” kontā:
NODIBINĀJUMS „PALĪDZĒSIM.LV”
Vienotais reģ. Nr. 40008137568
Adrese: Jauniela 21-1, Rīga, LV-1050
NORĒĶINU REKVIZĪTI:
A/s „SEB banka”
LV90UNLA0050013761397
SWIFT kods: UNLALV2X
Veicot maksājumus, lūgums norādīt konkrētu
maksājuma mērķi - Mazulīte Lana.
Var veikt maksājumus internetā (pirms tam
aizpildot anketu) http://palidzesim.lv/ziedo-tulit
Atbalstiet, lūdzu, ja varat!

kultūras ziņas
Andreja Gorgoca studijas dalībnieku gleznu izstādes atklāšana
7. februārī plkst.16.00 muzejs plaši vēra vaļā
durvis, jau iepriekš zāle, foajē pildījās ar viesiem. Patīkami, ka starp viņiem bija daudz mazo
krāslaviešu. Drīz gaiss piepildījās ar bišu stropam
raksturīgo zumēšanu un varēja sākt.
Mākslinieka mūza Ņina Gorgoca
īpašu uzmanību veltīja studijas jaunākajiem dalībniekiem Jānim Kumpānam un Andrim Skumbiņam, kā arī
vecākajam - Ivanam Bičkovam - par
māksliniecisko izaugsmi. Daudzi
krāslavieši ir paspējuši iemīlēt Ivana
Bičkova mierpilnos dabas vērojumus.
Izstādē tika prezentētas arī Marinas
Procevskas, Tatjanas Rukmanes, Jutas
Bubinas, Irēnas Lukjanskas darbi, kā
arī paša mākslinieka gleznas.
Jaunums bija A. Gorgoca studijas Rīgas atzara debija. Pirmo reizi Krāslavā
ir iespējams aplūkot Vitas Plūmes, An-

das Radziņas, Ļubovas Kovšas, Olgas Karoles,
Andželikas Samuščenkovas, Olgas Steinertes,
Janīnas Sarnovskas darbus. Izstādi var apmeklēt
līdz 2013.gada 2.aprīlim.
Eduards Danovskis

Kraslavas V
izglītība

NĀCIS KLAJĀ 11. SKOLĒNU
RADOŠO DARBU KRĀJUMS
„Mēs paši ar mūsu Valentīnu varam paveikt ļoti daudz,” uzsvēra Krāslavas pamatskolas direktore Vija Konceviča skolēnu radošo darbu krājuma „Mēs paši”
prezentācijas pasākumā.

Bērnu radošo darbu krājuma izveidošana un
publicēšana ir Krāslavas pamatskolas daudzgadējā tradīcija, kas radās, saglabājās un attīstījās,
pateicoties skolas bibliotekāres Valentīnas Ļebedkovas iniciatīvai.
11. skolēnu darbu krājumu atbalstīja Hipotēku banka. Skolas bibliotēka sagatavoja projektu „Skolēnu radošo darbu krājuma „Mēs paši”
izveide” un iesniedza to projektu konkursam
„Mēs paši”, ko organizēja Hipotēku banka.
„Mēs nevarējām neatbalstīt Valentīnu,” pastāstīja Hipotēku bankas Daugavpils ﬁliāles
Krāslavas norēķinu grupas vadītāja Iluta Nartiša. „Ceram, ka ieraudzīsim arī 15. un 20. krājumu.”
Kad projekts tika atbalstīts, Krāslavas pamatskolas latviešu valodas, literatūras un vizuālās
mākslas skolotāji sāka īpaši veicināt un atbalstīt
jaunu talantu– dzejnieku, rakstnieku, mākslinieku- aktivitātes. Kompetenta žūrija izvērtēja
67 sacerējumus un 87 zīmējumus, no kuriem
krājumam tika atlasīti 36 mākslas darbi un 41
radošs rakstu darbs.
Krājuma prezentācijas pasākumā valdīja pozitīva atmosfēra – skanēja dzeja un proza autoru
izpildījumā, kā arī melodiskas dziesmas un patīkama mūzika.
Darbus, kas tika publicēti krājumā, izlasīja
un novērtēja arī visstingrākie kritiķi – autoru

vienaudži no Krāslavas Varavīksnes vidusskolas. Viņi noteica labākos darbus dažādās nominācijās. Uzvarētāji tika apbalvoti ar diplomiem,
Varavīksnes vidusskolas audzēkņi uzdāvināja
laureātiem savas skolas bērnu darbu krājumu
„Ziemassvētku stāsti” un saldo kliņģeri no SIA
„Krāslava D”.
Simpātiju balvu sagatavoja veikala „Kristafors” darbinieki, to pasniedza ﬁrmas pārstāve
Zane Purvinska.
Darbu autorus un viņu pedagogus sveica
Krāslavas novada centrālās bibliotēkas Bērnu
nodaļas vadītāja Viktorija Urbanoviča, novada
domes jauniešu koordinatore Julianna Moisejenkova, skolotāja Anita Teiviša, pamatskolas
direktore Vija Konceviča.
Pasākuma noslēgumā uzstājās Valentīna Ļebedkova. Viņa pateicās visiem, kas piedalījās un
palīdzēja, atbalstīja, iedvesmoja un bija pretimnākoši šai iniciatīvai.
Krāslavā vienmēr bija un būs talantīgi un apdāvināti bērni. Mūsu pilsētā ir daudz aktīvu un
radošu skolotāju. Vienmēr bija un arī turpmāk
būs tādi cilvēki, kas ir gatavi palīdzēt un atbalstīt interesantas idejas.
Tas nozīmē, ka noteikti ir gaidāma arī 12.krājuma prezentācija.
Elvīra Škutāne

Cienījamie vecāki!

Krāslavas Varavīksnes vidusskola uzņem audzēkņus 1. klasē, kā arī piecgadīgo un sešgadīgo
bērnu sagatavošanās skolai grupiņās 2013./2014. mācību gadam.
26.februārī plkst.18.00 skolas administrācija un skolotāji organizē tikšanos un aicina iepazīties ar skolas darbu. Pasākums notiks skolas centrālajā ēkā N.Rancāna ielā 4.
Uzziņas pa tālr. 65623430, 65681468.
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„PIRMSSKOLAS VECUMA BĒRNU
PATRIOTISMA AUDZINĀŠANAS
LABĀS PRAKSES PIEMĒRI”
2013.gads - Latvijas Republikas proklamēšanas 95.gadadiena un
Krāslavas 90.gadadiena. Mums visiem
ir jādomā par to, kā radoši un inovatīvi
risināt bērnu patriotisma audzināšanas
darba uzdevumus.
Krāslavas
novada
pirmsskolas
skolotāju metodiskā apvienība par
2012./1013.mācību gada uzdevumu
izvēlējās veicināt pirmsskolēnu pilsonisko un patriotisma audzināšanu
izglītības iestādēs, piederības izjūtu
izglītības iestādei, novadam, reģionam,
stiprināt nacionālo identitāti un valstisko apziņu, organizējot patriotisma audzināšanas pasākumus.
2012.gada septembrī tika izsludināts
konkurss „Pirmsskolas vecuma bērnu
patriotisma audzināšanas labās prakses
piemēri”. 2013.gada 31.janvārī notika
svinīgs pasākums un konkursa rezultātu paziņošana.
Konkursā piedalījās 50 skolotāji no
Krāslavas novada PII „Pīlādzītis” un
„Pienenīte”, Krāslavas Varavīksnes
vidusskolas, Aulejas pamatskolas, Kalniešu pamatskolas, Indras vidusskolas,
Izvaltas pamatskolas, Robežnieku pamatskolas.
Konkursu vērtēja neatkarīga žūrija:
Krāslavas BJC metodiķe Sanita Kumpiņa,
Krāslavas novada centrālās bibliotēkas Bērnu literatūras nodaļas vadītāja
Viktorija Urbanoviča, Dagdas novada
pirmsskolas izglītības skolotāju MA
vadītāja Irēna Maļkeviča.
Katrs dalībnieks saņēma CD ar visiem konkursa darbiem un sava darba
žūrijas vērtēšanas veidlapas, ka arī visu
rezultātu kopsavilkuma tabulu. Visi dalībnieki saņēma pateicības, diplomus
un balvas, kuras tika sarūpētās ar sponsoru un atbalstītāju palīdzību.
Nominācijā „Manuskripti” (scenāriji pasākumiem, svētkiem; nodarbību
konspekti, lekciju un konsultāciju teksti u.c.) tika iesniegti 14 darbi.
Uzvarētāji: 1.vieta - orientēšanas
spēles scenārijs „Iepazīsti Krāslavas
pili”, autores Žaneta Moiseja, Rasma
Krumpāne, Krāslavas novada PII „Pīlādzītis” pirmsskolas izglītības skolotājas.
2.vieta - svētku scenārijs „Sasildi,

saulīte, manu zemīti!”, autore Maija
Bogdāne, Krāslavas novada PII „Pienenīte” mūzikas skolotāja.
3.vieta - tematisks plānojums „Patriotisma nedēļa pirmsskolas grupas
bērniem”, autore Ingrīda Vanaga, Aulejas pamatskolas skolotāja.
Nominācijā „Spēles” (didaktiskie
materiāli, didaktiskās spēles, atribūti
lomu spēlēm ar gaitas aprakstiem, izdales materiāli u.c.) tika iesniegti 24
darbi.
1.vieta - didaktiskās spēles (komplekts) „Ceļojums pa Latviju ar lelli
Baibu”, autore
Viktorija Leibusa,
Krāslavas novada PII „Pīlādzītis”
pirmsskolas skolotāja.
2.vieta – galda spēle „Krāslavas ielas”, autores Leongina Krasņakova,
Džeina Vīksna, Krāslavas novada
PII „Pīlādzītis” pirmsskolas skolotājas.
Didaktiskā spēle „Mana pilsēta”, autore Ruta Parazenko, Krāslavas novada
PII „Pienenīte” pirmsskolas skolotāja.
3.vieta – didaktiskā spēle „Pienenītes
ceļojums”, autore Staņislava Bataraga,
Krāslavas novada PII „Pienenīte” mūzikas skolotāja.
Didaktiskā spēle „Mana pilsēta
Krāslava”, autores Rita Jurčenoka,
Dzintra Dzalbe, Krāslavas novada PII
„Pienenīte” pirmsskolas skolotājas.
Skatītāju simpātijas balva – didaktiskā spēle „Tādi raksti pūriņā”, autores Lilija Puhaļska, Ligita Andžāne, Krāslavas novada PII „Pīlādzītis”
pirmsskolas skolotājas.
Konkursa noslēgumu apmeklēja
11.Saeimas deputāte Inese Laizāne,
uzvarētājiem tika pasniegti LR 11.Saeimas Izglītības, kultūras un zinātnes
komisijas Valstiskās audzināšanas
apakškomisijas Atzinības raksti.
Konkursa uzvarētāju darbi tiks nosūtīti laikrakstam „Izglītība un Kultūra”
pieredzes apmaiņas publicēšanai sadaļā „Pirmsskolas izglītība”, bet manuskriptu grupas uzvarētājiem vajadzēs
realizēt savas ieceres līdz 2013.gada
decembrim.
Jeļena Vorošilova,
konkursa organizatore,
Krāslavas novada pirmsskolas
izglītības skolotāju
MA vadītāja

Krāslavas Valsts ģimnāzijas 18. skolēnu
zinātniski pētniecisko darbu konference
Šajā mācību gadā 11. – 12. klašu skolēniem darbu aizstāvēšanai bija iespēja izvēlēties 2 datumus – 25. janvāris vai 13. marts.
Uz 25. janvāri darbus iesniedza 25 darbu
autori. Skolēni darbu rakstīšanai ir izvēlējušies visdažādākās jomās –populāra ir ķīmijas zinātne, un tajā rakstītie darbi vienmēr
ir ar nopietnu, dziļu pētījumu, eksperimentiem, pēdējos 5 – 6 gados darbi ķīmijas zinātnē ir guvuši panākumus arī valsts mērogā. Visus gadus ir rakstīti darbi ekonomikā,
bioloģijā, pedagoģijā, psiholoģijā, politikas
zinātnēs, vēsturē, tieslietās, un šis mācību
gads nav izņēmums. Īpašs prieks, ka šogad
visvairāk darbu ir literatūras un valodniecī-

bas jomā, gan latviešu, gan cittautu. Pētījumos analizēti un salīdzināti darbi, mūsu
valoda, ielu, ciemu nosaukumi. Zinātniski
pētnieciskā darba rakstīšanas procesā iegūtās prasmes un zināšanas skolēniem noderēs gan eksāmenus kārtojot, gan turpmākajās studijās. Zinātniski pētniecisko darbu
konferencē piedalījās arī iepriekšējo gadu
absolventi un aktīvi uzdeva jautājumus.
25. janvārī aizstāvētie darbi saņēma ļoti
augstus vērtējumus, pārsvarā 10 un 9 balles, tikai 3 darbu vērtējums bija 8 balles.
Ļoti pamatīgus pētījumus bija veikusi Anita Krumpāne savā darbā „Politisko režīmu
ietekme uz izmaiņām izglītības sistēmā un

skolu mācību saturā Latvijā 20.gs, 20 – 50
tajos gados” , oriģinālu risinājumu piedāvāja Biruta Daņiļeviča darbā „Politiskā karikatūra kā likuma pārkāpums”, interesantus
eksperimentus veica, lai pārbaudītu dažādu
krāsu izmantojamību ziedu krāsošanā, Violeta Pancakova un Anita Rukmane. Līga
Pauliņa mēģināja no skolēnam pieejamiem
materiāliem iegūt kristālstiklu, Jānis Pjalkovskis mājas apstākļos izmēģināja dažādas receptes skūšanās putu iegūšanai, lai to
kvalitāte būtu ne sliktāka kā pirktajām, bet
tās būtu noteikti dabai draudzīgākas. Sabīne Mikulāne pārbaudīja ūdens piesārņojumu Kraujas dzelzceļa avārijas apkārtnē,

Evija Geka salīdzināja kopīgo un atšķirīgo
amerikāņu rakstnieku E. Hemingveja un F.
S. Ficdžeralda darbos „Ardievu ieročiem”
un „Lielais Getsbijs”, Laura Dzalbe pētīja,
kā 20.gs. un 21. gs. latviešu prozā ir atainots skolotājs. Jūlija Sprance vasaras periodā savāca un praktiski pārbaudīja dažādu
ārstniecības augu iedarbību saaukstēšanas
slimību ārstēšanā.
Visus darbus iesniegsim Daugavpils reģionālajam skolēnu zinātniski pētniecisko
darbu konkursam.
Anna Juškeviča,
Krāslavas Valsts ģimnāzijas
direktora vietniece mācību darbā
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pagastu aktualitātes

„CILDENS MANS NOVADIŅŠ” - INDRĀ
1. februārī Indrā startēja konkurss „Cildens mans novadiņš”. Pagasta prezentācija bija veltīta
Indras vārda dienai. Konkursā piedalījās komisija, kas izvērtēs visus novada pagastus, bet noslēguma pasākumā, 4.maijā, tiks nosaukti uzvarētāji.
Indras iedzīvotāji nopietni gatavojās konkursam un uzstājās godam. Tautas nams sadarbībā ar
Indras vidusskolu un mākslas skolu, bibliotēku, pagasta pārvaldi un sabiedriski aktīviem iedzīvotājiem izveidoja ļoti interesantu programmu un sirsnīgi pastāstīja par savu dzimto ciemu. Pat
tie pasākuma dalībnieki, kas reti apmeklē Indru, varēja saprast un izjust, kā dzīvo vietējie ļaudis,
kādas ir viņu vērtības, ar ko cilvēki lepojas, ko prot un kāpēc mīl savu novadu.
Par „Pelnrušķīti” un „Pūralādi”

Pagasta prezentācijas
sākumā bija raksturota bibliotēkas darbība.
Indras bibliotēkas vadītāja Romualda Žuraka jau vairākus gadus
sadarbojas ar rokdarbniecēm. Vietējās iedzīvotājas kopā apgūst
pērlīšu izstrādājumu izgatavošanas tehnoloģiju, origami mākslu, adīšanu un izšūšanu. Šīs
nodarbības ieguva popularitāti, un šogad pagasta pārvalde piešķīra
ﬁnansējumu rokdarbu
pulciņam „Pelnrušķīte”. 10 sievietes iesaistās dažādās interešu izglītības aktivitātēs. Vietējo meistaru izstrādājumu
kolekcija pārsteidz ar savu daudzveidību - rotas un dekoratīvie kociņi no pērlītēm, austie paklājiņi un krāsainas izšūtas sedziņas, dažāda veida origami ﬁgūras un oriģinālas
adītas rotaļlietas.
Bibliotēkā ir sakrāts plašs novadpētniecības materiālu
arhīvs, kas bija prezentēts dažādas fotoizstādēs. Fotogrāﬁju kolekcijā „Pagasta dzīve” var redzēt mūsdienu Indru,
bet pagājušā gadsimta 20.-30. gadu melnbaltās fotogrāﬁjas
apvienotas krājumā „Indra caur laikmetiem”.
Seno Indru var iepazīt ne tikai fotogrāﬁjās. Izjust pagātnes auru, apskatīt un pataustīt senlaiku sadzīves priekšme-

publikas proklamēšanas 95. gadadienai Indras pagasta pārvalde nolēma pasniegt katram pagasta mājas īpašniekam
dāvanu - valsts karogu. Pasākuma ietvaros pagasta vadītāja
Ērika Gabrusāne pasniedza Latvijas karogu Rīgas ielas
iedzīvotājiem. Pārējie māju īpašnieki saņems šo dāvanu
1.maijā, svinīgajā pasākumā, kas notiks Tēvzemes parkā.
Svētkos tika godināti arī Indras pagasta sakoptāko māju
īpašnieki. Neskatoties uz to, ka dalībai konkursā, kas tika

Par bioloģiskajām saimniecībām
un vīnogu vīnu

izsludināts jau agrāk, pieteicās tikai divas ģimenes, pagasta
pārvalde nolēma apbalvot visus saimniekus, kas uztur kārtībā savus pagalmus un rūpējas par to sakoptību un skaistumu. Lai apstiprinātu to, ka visa Indra pavasarī un vasarā
ziedēja un smaržoja, skatītājiem bija parādītas skaistāko
māju un sētu fotogrāﬁjas.
Dāvana - rožu stādi - tika pasniegta arī Indras katoļu baznīcas priesterim Genādijam Alferovam. Ērika Gabrusāne
paziņoja iedzīvotājiem par to, ka pagasts plāno iegādāties
un uzstādīt LED lampas šī dievnama apgaismošanai.

Par māksliniecisko pašdarbību
un sadarbību

Pagasta kultūras dzīve nav iedomājama bez visu pašvaldības iestāžu sadarbības. Jebkura pasākuma sagatavošanā
un organizēšanā aktīvi iesaistās tautas nams, bibliotēka,
vidusskola un mākslas skola.
Pašlaik Indras vidusskolā mācās 124 skolēni, strādā 18
pedagogi un 8 tehniskie darbinieki. Par to, kā skola dzīvo
un kā izskatās, bija izveidota videoﬁlma, tās autori atraktīvi
un ar humoru pastāstīja par skolas ikdienu un svētkiem. 9.
klases skolniece Ieva Jokste vadīja virtuālo ekskursiju pa
skolu, skatītājiem bija iespēja apmeklēt visas klases.
Indra ir vienīgais Krāslavas novada pagasts, kur darbojas mākslas skola. Par audzēkņu kreativitāti un radošo garu
varēja spriest, noskatoties ﬁlmu, kas tika prezentēta skatītājiem un bija veltīta kādai skolēnu organizētajai akcijai.
tus ir iespējams, apmeklējot ekspozīciju „Indras pūralāde”,
kas atrodas aušanas darbnīcas „Indra” telpās. Tas arī bija
nākamais pagasta dzīves prezentācijas punkts.
Šeit Indras rokdarbnieces darina Latgales tradicionālās
skalu segas, dvieļus, galdautus, spilvenus, lakatus, šalles,
cimdus, zeķes, dažādus sadzīves priekšmetus un mājas lietas. Indras jaunieši kopā ar pieredzējušām audējām izgatavo lelles, kam ir Krāslavas novadam raksturīgākie tautas
tērpi.
Aušanas darbnīcas „Indra” aktīvisti prezentē savus izstrādājumus daiļamatniecības izstādēs Rēzeknē, Rīgā un
Polockā, kā arī regulāri piedalās Ziemassvētku tirdziņā un
amatnieku gadatirgū Krāslavas pilsētas svētkos.

Par vārda dienas torti
un valsts karogu

Indras vārda diena ir visu pagasta iedzīvotāju svētki, tos
svin tautas namā. Ir uzklāts milzīgs galds, kur ir daudz
dažādu kulinārijas gardumu, bet pa vidu – brīnišķīgā vārda
dienas torte. Svētku noslēgumā to varēja pagaršot ikviens
viesis.
Vārda dienas programma sākās svinīgi, ar Latvijas simbola - valsts karoga - pasniegšanu. Par godu Latvijas Re-

Savukārt mākslas skolas deju nodaļas audzēkņi rādīja savus talantus uz skatuves. Taču Indrā ne tikai dejo - tautas
nama vokālais ansamblis „Rēvija” izpildīja visiem klātesošiem dziesmu.
Nākamajā gadā Indra svinēs pagasta pastāvēšanas 75
gadu jubileju. Par to, kāda bija Indra tajos gados, pastāstīja
bibliotēkas vadītāja Romualda Žuraka. Viņas interesanto
stāstījumu papildināja slaidi ar fotogrāﬁjām.
Indrā dzīvo cilvēki, kam galvenā vērtība ir zeme. Informācija par zemnieku sasniegumiem noslēdza pagasta prezentāciju.
Ar statistikas datiem, kas raksturo zemnieku saimniecību
darbu, klātesošos iepazīstināja lauksaimniecības attīstības
speciāliste Valentīna Bārtule.
Indras pagasta zemnieki 2012.gadā ir realizējuši 72007500 t graudu, 1200-1500 t rapša, ap 800 t piena, 10 -12 t
kartupeļu un aptuveni 10 t lineļļas.
Indras pagastā ir attīstīta piena un gaļas ražošana. Saimniecības, kas realizē liellopu gaļu, piedāvā savu produkciju
ne tikai Latvijā, bet arī ārzemēs. Indras pagasts var lepoties
ar 11 zemnieku saimniecībām, kas ražo bioloģisko produkciju. Divām saimniecībām ir sertiﬁkāts, kas nodrošina tiesības ražot produkciju mājas apstākļos.
Pēdējo piecu gadu laikā Indras zemnieki piedalījās dažādos saimniecību modernizācijas, naturālo saimniecību
attīstības, meliorācijas objektu rekonstrukcijas projektos.
Ir reģistrētas divas jaunas zemnieku saimniecības, kas piedalījās projektā jaunajiem zemniekiem, pagastā dibināta
jauna ražotne, kas strādā ar enerģijas resursu programmu
un ražo šķeldu.
Taču tas vēl nav viss. Kādreiz Latvijā vīnogas tika uzskatītas par netradicionālo kultūru, bet tagad vairāki Indras
iedzīvotāji labprāt audzē šo dienvidu augu. Ir mājas saimniecības, kas savus viesus cienā ar vīnogu vīnu.
Indras dārzos audzē arī baklažānus, melones un arbūzus.
* * *
Indras svētku izskaņā bija sagatavots neparasts un intriģējošs paziņojums. Tautas nama direktore Anžela Kuzminska
pastāstīja par kādu sapni, kas līdz šim laikam netika piepildīts - Indras ciemā nav nevienas Indras. Lai mudinātu vietējos iedzīvotājus īstenot šo neparasto ieceri, pagasta vadītāja
Ērika Gabrusāne oﬁciāli paziņoja: „Tā ģimene, kurā šogad
piedzims meita un
kura nosauks viņu
par Indru, no pagasta pārvaldes saņems
sertiﬁkātu par naudas balvas 95 latu
apmērā piešķiršanu.”
Cerēsim, ka Latvijas
Republikas
jubilejas gadā šo
interesanto plānu
izdosies realizēt, un
Indras pagastā parādīsies sava mazā
Indra, kas noteikti būs ļoti skaista,
viesmīlīga, strādīga
un talantīga.
Elvīra Škutāne,
autores foto

Kraslavas V

ESTIS

7

pagastu aktualitātes

Robežniekos tika svinēti Meteņi

Robežnieku pagasts aktīvi piedalās konkursā „Cildens mans novadiņš” un prezentē
savas aktivitātes vairākos posmos. Par pagasta vēsturi, slaveniem cilvēkiem un interesantām tradīcijām bija pastāstīts pasākumā „Mūsu novadnieku dzīve fotoattēlos”.
Priekšstatu par to, kā Robežnieku iedzīvotāji prot atpūsties, varēja iegūt Meteņdienā.
Robežniekos tā tika svinēta 8.februārī.
Jau 9 rītā Robežnieku centrā pulcējās
daudz cilvēku. Kāds
tirgoja - kāds pirka,
vieni vizinājās ar
zirgiem - citi fotografējās pie Meteņdienas simboliem.
Pulksten 10.00 tautas
nama zāle bija pilna,
un visiem apmeklētājiem pat nepietika
sēdvietu. Skatītāji ar
skaļiem aplausiem
uzņēma visus priekšnesumus.
Bez šaubām, koncerta favorīti bija Robežnieku
„zelta” balsis - vokālais ansamblis
„Viktorija”. Vietējie iedzīvotāji
ļoti silti uzņēma arī viesus –Svariņu deju kolektīva „Večerinka”
apburošās un atraktīvās dalībnieces un pašdarbības kolektīvu no
Skaistas pagasta.
Meteņu (Masļeņicas) pēdējā
dienā dedzina izbāzeni (lelli no
salmiem), šogad iedzīvotāji pacentās un sagatavoja svētkiem
piecpadsmit tādus izbāzeņus.
Tajā pašā dienā Robežnieku pa-

gastā pirmo reizi notika rikšotāju
sacensības, bet pirms šī aizraujošā

pasākuma Meteņdienas dalībnieki
varēja cienāties ar gardām pankū-

kām un karstu tēju.
Konkursa trešais posms Robežnieku pagastā ir paredzēts aprīlī. Ar
ko mūs pārsteigs nākamajā reizē?

Elvīra Škutāne,
autores un Borisa Tarlecka
foto

intervija
Pateicoties pasākumam „Basketbols aicina”, ko organizēja Swedbank Latvijas basketbola līga, mājās paviesojās arī Krāslavas basketbolists Nr.1 Jānis Timma.
Novadījis kopā ar vairākkārtējo Latvijas čempionu Uģi Viļumu basketbola paraugtreniņu pašiem jaunākajiem skolēniem, Jānis piekrita nelielai sarunai.
- Tikko beigušas nodarbības ar jaunāko klašu bērniem, vai viegli būt par skolotāju?
- Jābūt pacietībai. Bērniem tā enerģija
plūst pāri malām, grūti ir savākties, bet vispār nebija tik sarežģīti.
- Šodien, pateicoties akcijai, bija iespēja pabūt mājās, vai bieži
iznāk būt Krāslavā?
- Nē, pēdējo reizi biju
pirms kāda pusgada.
- Vai jau esi iedzīvojies
Ventspilī?
- Jā, protams, tāpēc, ka
nav jau nekādas ārzemes,
vietējais klubs, pazīstami
cilvēki, pazīstami treneri.
- Ko dari vēl, ārpus
basketbola, un vai kam
citam tev vēl atliek laiks?
- Nu, lielākoties man laiku aizņem treniņi. Tie ir divreiz dienā, ja ir spēles diena,
tad no rīta treniņš un vakarā spēle. Tā ka
nekam citam īpaši laiks neatliek.
- Jāsaprot, ka režīms tev ir diezgan saspringts?
- Tā jau profesionāļiem ir.
- Vai tev ir kādi elki basketbolā?
- Tagad basketbols strauji attīstās un ir
ļoti daudz interesantu spēlētāju, mani top
spēlētāji ir Lebrons Džeimss un Kevins
Durants.
- Ja nebūtu kļuvis par basketbolistu,
kas tu būtu gribējis kļūt?
- Grūti pateikt, man kopš pašas bērnības
bumbu rokās ielika, un tā nu es ar to bumbu

esmu...
- Varētu teikt, ka tā īstenība nebija
tava izvēle? Par tevi izvēlējās tavs tēvs
(basketbola treneris Raitis Timma)?
- Jā, tā varētu teikt.
- Un vai esi apmierināts ar tēva izvēli?
- Pagaidām esmu apmierināts.

gaidām nav, vienkārši jākāpj pa karjeras
kāpnēm augstāk un tālāk un jāmēģina ar
katru dienu kļūt labākam.
- Ko Tu gribētu pateikt saviem Krāslavas faniem, kuru, es domāju, ir ne mazums? Daudzi jaunieši, arī viņu vecāki
aktīvi seko basketbola ziņām, kurās tiek
minēts tavs vārds, arī
tavs tētis mūs visus vienmēr informē par tavām
spēļu gaitām.
- Protams, es to jūtu,
man fani bieži brauc līdzi
uz spēlēm, raksta dažādos
portālos, apsveic ar uzvarām. Man ir prieks, ka es
sagādāju citiem to baudu,
centīšos nepievilt un lai
tik tas pūlis aug lielāks!
- Un ko tu varētu novēlēt saviem šīsdienas pašiem jaunākajiem audzēkņiem,
kas viņiem būtu jādara, lai kļūtu par
tāda līmeņa spēlētājiem, kāds esi tu?
- Šajā vecumā ir svarīgi nenokārt galvas
pie pirmajām neveiksmēm, kad tu varbūt
atnāc uz zāli, saskatījies pa televizoru, kā
tie citi met grozā bumbas un dara visādus
brīnumus uz laukuma.
Tas viss nāk ar laiku, ar treniņiem. Es jau
esmu trenējies kādus septiņpadsmit gadus,
tas viss prasa lielu laiku un pacietību. Tāpēc es saku, vienkārši nenokariet galvas pie
pirmajām kļūdām un veltiet sevi mērķim!
- Vai tu sekoji arī mūsu novada basketbola čempionātam?
- Protams, gan tikai neklātienē!

„JĀMĒĢINA

AR KATRU DIENU
KĻŪT LABĀKAM”
- Kāds bija aizgājušā gada spilgtākais
notikums tavā sportista karjerā?
Pagājušā gada notikums varētu būt izcīnītā LBL bronzas medaļa „Liepājas Lauvu”
sastāvā.
Man jau ir viena bronzas medaļa, kas izcīnīta ASK sastāvā, bet tur es nepiedalījos
tik daudz spēlēs, vairāk no soliņa atbalstīju,
bet te es reāli sajutu, kā ir pašam ko izcīnīt.
Jā, tas bija viens no spilgtākajiem pagājušā gada notikumiem.
- Un ko gaidi no šī gada?
- No šī gada gaidu zeltu LBL!
- Kura ir tava sapņu komanda un kādi
ir nākotnes plāni? Varbūt NBA?
- Sapņi, protams, ir paši augstākie, un
mērķi, uz ko tiekties. Sapņu komandas pa-

Jānis Timma
Dzimšanas gads: 1992
Svars: 94
Garums: 201
Jānis Timma kopš 16 gadu vecuma
ir iekļuvis Latvijas basketbola izlases
sastāvā un pārstāvējis Latviju Eiropas un pasaules čempionātos savā vecuma grupā, neapstrīdami šobrīd ir
viens no Latvijas jauniešu basketbola izlases līderiem un kopš 2012.gada
sākuma ir uzbrucējs BK „Ventspils”.
- Kuras komandas bija tavas favorītes?
- Biju pat komandas „Kintrade” sastāvā,
žēl, ka nevarēju atbraukt, tāds gabaliņš no
Latvijas otras puses ir, un brīvu dienu ir ļoti
maz, bet sekoju savas komandas spēlēm,
mani informēja arī tētis.
- Paldies par sarunu un veiksmi tev!
Inga Kavinska
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Krāslavas basketbola
čempionāta rezultāti
Krāslavas Varavīksnes vidusskolas
sporta zālē norisinājās izšķirošās spēles
cīņā par godalgām. Pirmās laukumā devās
komandas, kas pretendēja uz čempionāta
pirmo vietu – „RH Būve” un „Labiekārtošana K”.
Pēc pirmās ceturtdaļas vadībā bija skolnieki - 26:23, taču pirmo puslaiku savā labā jau noslēdza „būvnieki” - 56:51. Līdz
mača beigām saspringums neatslāba, jo
komandas šķīra te viens, te divi punkti, tikai pašās spēles beigās „RH Būvei” izdevās neliels atrāviens. Līdz ar to komanda
„RH Būve” svinēja uzvaru ar 99:94.
„RH Būve”: L.Terentjevs 21, S.Komļevs
16, Ē.Kreipāns 16, V.Tihonovičs 15,
S.Liepiņš 15, A.Jegorovs 8, J.Maskaļuns
4, A.Borodavko 2, V.Ševernovičs 2,
G.Jakovelis, I.Gļeba.
„Labiekārtošana K”: J.Džamirze 34,
P.Savickis 25, Z.Saulītis 18, J.Cauņa 14,
A.Gorenko 3, R.Kokins.
Otrajā spēlē tikās komandas, kas pretendēja uz trešo vietu čempionātā. Un,
kaut uz spēli nevarēja ierasties komandas „Kintrade” labākais spēlētājs – Edgars
Gribs, SIA „Brīvība” komandai uzvaru izdevās izcīnīt tikai papildlaikā, jo pēc četrām spēles ceturtdaļām rezultātu tablo rādīja neizšķirtu – 73:73.
Vairāk spēka un rezervju izrādījās Dagdas pārstāvjiem, kas spēja uzvarēt ar rezultātu 81:78. „Kintrade” basketbolisti
spēli beidza triju cilvēku sastāvā, jo piezīmju normas dēļ laukumu bija atstājuši
četri šīs komandas spēlētāji.
SIA „Brīvība”: J.Viškurs 24, R.Kovalis
19, A.Čapkevičs 16, J.Dmitrijevs 14,
A.Bronka 5, D.Žauna 3, D.Sadovņikovs.
„Kintrade”: K.Ļaksa 34, R.Kokins
13, A.Suhanovs 12, M.Teivišs 11,
A.Gavilovskis
4,
J.Gončarovs
2,
D.Kuzmins 2.
Nākamajā dienā notika atbildes spēles.
Pirmās šoreiz laukumā devās komandas,
kas pretendēja uz 3.vietu čempionātā.
Spēle atkal izvērsās saspringta, taču dagdiešiem izdevās spēles sākumā izvirzīties vadībā un beigās šo vadību noturēt 85:77 SIA „Brīvība” labā. Jāpiebilst, ka
pieci „Kintrade” basketbolisti laukumu atstāja ar piecām piezīmēm, tāpēc komanda
bija spiesta pabeigt spēli ar diviem (!) laukuma spēlētājiem!
SIA „Brīvība”: R.Kovalis 27, D.Žauna
17, J.Viškurs 17, A.Bronka 9, J.Dmitrijevs
9, A.Čapkevičs 4, D.Sadovņikovs 2.
„Kintrade”: A.Suhanovs 27, E.Gribs 21,
K.Ļaksa 20, M.Teivišs 7, J.Petunovs 2,
R.Kokins, J.Gončarovs.
Pēc šīs spēles norisinājās divi tradicionālie konkursi spēlētājiem un viens kon-

kurss skatītājiem.
„Slam dunk” konkursā piedalījās trīs
konkursanti, kam vajadzēja trīs reizes
skaisti un efektīgi ieraidīt bumbu grozā no
augšas. Uzvaru šajā sacīkstēs izcīnīja Jurijs Džamirze, otrajā un trešajā vietā atstādams Leonīdu Terentjevu un Artūru Suhanovu.
Nākamajā konkursā sacentās turnīra labākie snaiperi, kam vienas minūtes laikā
no pieciem punktiem bija jāizpilda divdesmit pieci tālmetieni. Precīzākais jau
otro gadu pēc kārtas bija Vladislavs Tihonovičs.
Skatītājiem bija jāsacenšas soda metienu izpildīšanā. Labākais izrādījās Ervīns
Lipšāns, par ko viņš saņēma balvu no s/k
„Krāslava”.
Tad varēja sākties spēle par pirmo vietu, kurā tikās „Labiekārtošana K” un „RH
Būve”. Komanda „RH Būve” apņēmības
pilna uzsāka spēli un pārliecinoši to novadīja līdz galam, izcīnot uzvaru gan spēlē,
gan visā turnīrā!
Rezultāts 103:72 (26:14, 37:15, 18:27,
22:16).
„RH
Būve”:
L.Terentjevs
37,
A.Jegorovs 14, Ē.Kreipāns 12, S.Komļevs
11, J.Maskaļuns 6, A.Borodavko 5,
V.Tihonovičs 5, S.Liepiņš 4, I.Gļeba 3,
G.Jakovelis 3, V.Ševernovičs 3.
„Labiekārtošana K”: Z.Saulītis 28,
P.Savickis 14, R.Kokins 10, J.Džamirze
10, J.Cauņa 7, A.Gorenko 3.
Turnīrs noslēdzies, lai šā gada beigās
startētu atkal. Vietu kārtība šogad ir tāda:
1.v. „RH Būve”, 2.v. „Labiekārtošana
K”, 3.v. SIA „Brīvība”, 4.v. „Kintrade”,
5.v. IK „Detild”, 6.v. Sporta skola.
Godalgoto vietu ieguvējiem Krāslavas novada domes priekšsēdētājs Gunārs
Upenieks pasniedza kausus un medaļas,
kā arī piemiņas balvas.
Vēl tika apbalvoti arī individuālo nomināciju uzvarētāji.
Rezultatīvākais spēlētājs – Edgars Gribs
(25,2 punkti vidēji spēlē).
Labākais soda metienu izpildītājs – arī
Edgars Gribs, kurš turnīra laikā no soda
metienu līnijas bija precīzs 26 reizes no
30, jeb 86,7%.
Visvairāk trīspunktniekus pretinieku
grozā bija sametis Arnis Bebrišs – 3,5 precīzi metieni vidēji spēlē, bet par turnīra
visvērtīgāko spēlētāju tika atzīts Aleksejs
Jegorovs.
Basketbola čempionāts beidzies, bet
rinda pienākusi telpu futbola turnīram, kas
sāksies 17.februārī.
Raitis Timma,
Krāslavas novada sporta organizators

AKMENS APSTRĀDE
- Pieminekļi, kapakmeņi, žogi.
- Pieminekļu izgatavošana pēc individuāla
pasūtījuma (jebkuras sarežģītības formas un
izmēri, dažādi akmens veidi un krāsas).
Ziemā - lētākas cenas. Nav ražots Ķīnā.
SIA „Granīts-O”, Krāslavas novads,
Ūdrīšu pagasts (4 km no Krāslavas).
Т. 26823417, 28325539.

sludinājumi

Invalīdu biedrība
sveic
Evelīnu Ozoliņu
dzimšanas dienā!
Šī diena lai ir skaistāka par citām!
Šī diena tikai reizi gadā aust.
Lai pietiek spēka katram dzīves rītam,
Lai katrs rīts kā skaisti ziedi plaukst!

litatīvi. Т.26113738.

 Pērk mežu ar zemi, cirs-

mas vai izcirtumus. Ap-

 Pārdod 3-istabu dzīvok- maksa uzreiz. T.26346688.
li Krāslavā, Baznīcas ielā  Pērk senlietas: ordeņus
6, bez remonta, plastikāta logi. Cena – 2000 Ls.
Т.29162045.
 Dzīvokļu remonts. Kva-

VAI VĒLĒŠANĀS IR GALVENAIS SPORTĀ?

un medaļas, zobenus un
durkļus, patvārus, ikonas,
baznīcas grāmatas, sveč-

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

turus, zelta un sudraba
izstrādājumus, glāzturus,
dzirnakmeņus. Apmaksa
uzreiz, izbraucam uz vietas. Т. 26986262.
 Veic remonta un celtniecības darbus. Garantija.
Kvalitāte. Т. 26756386.

Augsti sasniegumi sportā ir jebkuras pilsētas vai valsts attīstības procesa
svarīga sastāvdaļa, neskatoties uz to, ka treniņu apstākļi un sporta nodarbību pieejamība ne visur ir vienādi un ideāli.
Ir izplatīts viedoklis par to, ka galvenais ir liela vēlēšanās nodarboties ar
sportu, bet iespējas vienmēr var atrast. Taču šim apgalvojumam var piekrist tikai tādā gadījumā, ja cilvēks apzināti, mērķtiecīgi un neatlaidīgi
velta visu savu brīvo laiku sportam. Tādu cilvēku ir ļoti maz, bet pārējiem
tomēr ir nepieciešami noteikti apstākļi sporta aktivitātēm.
Šodien numurā - stāsts par kādu sportisku ģimeni, kuras sasniegumu pamatā ir tieši vēlēšanās un neatlaidīgums.
Par Valērija Čurgeļa, Krāslavas Varavīksnes vidusskolas pirmās klases audzēkņa, panākumiem pastāstīja viņa māmiņa Sņežana
Bondere.
„Manuprāt, Latvijā netiek veicināta sportistu attīstība,” uzskata Sņežana. „Ja vecāki
var ar saviem spēkiem virzīt un atbalstīt bērnu, tikai tad viņam ir iespēja sasniegt teicamus rezultātus.”
Valērijs ir ļoti kustīgs un enerģisks bērns.
Kad viņam atklāja bronhiālo astmu, māmiņa
bija pārliecināta, ka uzveikt šo slimību var
palīdzēt peldēšana. Šis sporta veids ir saistīts
gan ar patīkamām emocijām, gan ar lielisku atveseļošanās efektu. No sākuma Valērija
mamma pat nenojauta, ka peldēšanā zēnam
būs tik labi rezultāti.
Pirms gada Valērijs sāka ar nulles līmeni, viņš pat nemācēja peldēt un baidījās no
ūdens. Ģimenei paveicās ar Latgales peldēšanas centra treneri Sergeju Kiseļovu – pēc
nodarbībām 2-3 reizes nedēļā trīs mēnešu
laikā zēns pārvarēja bailes no ūdens, iemācījās turēties uz ūdens, izpildot vingrinājumus,
un sāka peldēt. Šo nodarbību laikā Valērija
māmiņa ievēroja, ka dēlam ir panākumi un
labi rezultāti viņa vienaudžu vidū. Zēns pārstāja slimot, uzlabojās viņa stāja, sāka augt
muskuļi, ilgāk varēja aizkavēt elpošanu zem
ūdens – tas nozīmē, ka viņam palielinājās
plaušu apjoms.
Bērnam attīstījās tādas rakstura īpašības
kā precizitāte, neatlaidīgums un mērķtiecība.
Šīs pozitīvās izmaiņas ļoti iepriecināja ģimeni, tāpēc bija pieņemts lēmums mēģināt nodarboties ar peldēšanu ne tikai veselības uzlabošanai, bet arī profesionāli.
„Mēs piekritām trenera S.Kiseleva priekšlikumam un uzsākām treniņus baseinā, kur
ar peldēšanu nodarbojās pieaugušie. Liels
baseins daudziem bērniem izraisa bailes no
dziļuma, un daži pat aizmirst visu, ko viņiem
mācīja. Daudzi nevar tikt galā ar šo problēmu un atgriežas atpakaļ uz bērnu baseinu. Tas notika arī ar Valēriju. Viņa māmiņa
turpināja stāstu: „Es redzēju, ka viņam nepietiek uzmanības un ir vajadzīgs padoms,
sapratu, ka viņam ir nepieciešamas individuālas nodarbības. Par tādiem treniņiem ir jāmaksā diezgan daudz, un ne katrai ģimenei
tās izmaksas ir pa kabatai. Mēs bijām izvēles
priekšā: pārtraukt nodarbības, kad prasmes
tiek apgūtas lēni un pakāpeniski vai meklēt
citus variantus. Es ilgi šaubījos, taču pieņēmu lēmumu - mācīt dēlam to, kas ir zināms
man pašai, bet, sasniedzot vēlamos rezultātus, nodrošināt dēlam iespēju mācīties Daugavpils Bērnu un jaunatnes sporta skolā.”
Kopš augusta vidus, 2-3 reizes nedēļā, māte ar dēlu brauca uz Daugavpils Olimpisko
centru. Sņežana mācīja bērnu pareizi elpot,
precīzi veikt roku un kāju kustības peldēšanas laikā un cītīgi gatavojās iestāties sporta
skolā.
Taču Daugavpils sporta skolas direktora
vietniece paziņoja, ka 2005.dz.g. bērnu uzņemšana nav paredzēta, bet visi gribētāji var
izmēģināt savus spēkus par vienu gadu vecākajā grupā (2004. dz.g.).
20 dalībnieku konkurencē (2004.dz. g. un
jaunāki), peldot kraulā uz krūtīm, Valērijs
uzrādīja otro labāko rezultātu. Neskatoties
uz to, direktora vietniece kategoriski nepiekrita uzņemt viņu vecākajā grupā un piedāvāja atnākt pēc gada.

„Es biju apjukusi,” atzinās Sņežana. „Domāju, ka galvenais sporta skolu uzdevums
ir atklāt talantīgus un perspektīvus sportistus bērnu un jauniešu vidū. Skaidrs, ka grūtie
laiki ir raksturīgi sporta kustībai ne tikai Latvijā, bet arī daudzās citās valstīs. Taču rodas
iespaids, ka tagadējā ekonomiski sarežģītajā
situācijā valsts nav ieinteresēta veicināt panākumus sportā.
Gads bez nopietniem treniņiem būtu pazaudēts, tāpēc es pieņēmu lēmumu doties uz
Rēzeknes Bērnu un jaunatnes sporta skolu.
Zināju, ka finansiāli tas būs ļoti grūti, bet citas izejas mums nebija.”
Kad Rēzeknes sporta skolas treneris Sergejs Kudrjavcevs uzzināja par Valērija vecumu un viņa rezultātiem, nekavējoties aicināja zēnu savā grupā.
Šajā skolā apmācības sistēma atšķiras no
Daugavpils sporta skolas metodiskās pieejas. Vienā grupā trenējas bērni no 1. līdz 5.
klasei – tā ir laba iespēja uzlabot savu sporta meistarību. Ja bērnam ir teicami rezultāti savā grupā, tad viņš var apmeklēt nodarbības vecākajā grupā.
1.oktobrī sākās nodarbības Rēzeknes sporta skolā. Pēc nedēļas Valērijam piedāvāja
piedalīties sacensībās Jūrmalā. Mājās viņš
atgriezās ar labu rezultātu, jo ieguva ceturto
vietu. Tas bija pirmais Valērija sasniegums,
kaut gan ar peldēšanu viņš nodarbojās neilgu
laiku, taču varēja konkurēt ar bērniem, kas
trenējās jau kopš 5 gadu vecuma.
Pēc mēneša Valērijs piedalījās Daugavpils
pilsētas sporta pārvaldes atklātajās sacensībās peldēšanā (5. A.Marcinkeviča ceļojošā
kausa izcīņā), kur uzstājās sporta skolu audzēkņi no Rīgas, Latgales un Lietuvas. 50 m
distancē (kraulā uz krūtīm) savu vienaudžu
konkurencē Valērijam bija otrais labākais rezultāts (0.59.28), kraulā uz muguras viņš sasniedza vislabāko rezultātu (0.57.28) savā
vecuma grupā.
Gāja laiks, treniņi turpinājās. Novembrī
sacensībās, kas notika Balvos, Valērijs ieguva divas pirmās vietas 25 m distancē, uzlabojot savus rezultātus par 3-4 sekundēm.
Jau pēc mēneša Valērijs uzlabo savu rezultātu kraulā uz krūtīm vēl par 7 sekundēm, un
par 6 sekundēm - kraulā uz muguras.
Ziemassvētku sacensībās, kas notika Rēzeknes sporta skolā, pirmo reizi peldot brasā,
Valērijs ieguva pirmo vietu zēnu konkurencē
(2004.-2005.dz.g.).
4 mēnešu laikā Valērijs trenējās 5- 6 reizes
nedēļā. Pašlaik finanšu grūtību dēļ Valērijs
brauc uz Rēzekni tikai divas reizes nedēļā un
vienu dienu apmeklē grupu 1.-5. klases skolēniem, bet otru – grupu, kur trenējas 5. klases audzēkņi un vecāki skolēni. Pārējā laikā
Sņežana patstāvīgi trenē savu dēlu.
Spēcīgs raksturs, pacietība, prasme daudz
strādāt un nepadoties - sportā bez šīm īpašībām par čempionu nekļūsi. Protams, šīs rakstura iezīmes piemīt arī Valērija māmiņai.
Pašam Valērijam ir talants un liela vēlēšanās
nodarboties ar sportu. Ja arī turpmāk viņš pacietīgi trenēsies, audzinās gribasspēku, vēlmi gūt uzvaru un, protams, neatlaidīgi attīstīs
savas iemaņas un prasmes peldēšanas sacensībās, tad noteikti sasniegs izcilus rezultātus.
Lai tev veicas, Valērij!
Elvīra Škutāne

Sacensības galda tenisā

16.martā plkst. 10:00 Krāslavas Varavīksnes vidusskolas sporta zālē, N.Rancāna ielā
4, notiks Krāslavas novada kausa izcīņa galda tenisā vīriešiem un sacensības sievietēm
un jauniešiem. Dalībniekiem jāpiesakās līdz 11.martam plkst. 17.00 pa tālruni 26134166
vai pa e –pastu: raitis@kraslava.lv.
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