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TIKA APBALVOTI LABĀKIE
SPORTA SKOLAS SPORTISTI
tā junioriem.
20.februārī Krāslavas kultūras namā notika svinīgs pasākums, kurā tika apbalvoti la- nes ziemas olimpiādē;
Olga Kovaļova - divas sudraba
Rolands Škutāns – divas bronbākie Sporta skolas sportisti, kas 2012.gadā izcīnīja godalgotas vietas valsts mēroga
un bronzas medaļas Latvijas čem- zas medaļas kārtslēkšanā LR čemsacensībās.

Krāslavas
Sporta skolas
Jaunatnes laureāts –
2012

Karīna Krilova – zelta medaļa Latvijas Olimpiādē; trīs bronzas medaļas Latvijas čempionātos
pieaugušajiem, divas sudraba medaļas un bronzas medaļas Latvijas čempionātos juniorēm. Karīna
izpildīja sporta meistara normatīvu šaušanā ar pneimatiskajiem un
mazkalibra ieročiem, par ko Latvijas šaušanas federācija izsniedza Karīnai sporta meistara apliecību.
Evelīna Petunova – zelta medaļa lodes grūšanā Latvijas čempionātā pieaugušajiem; sudraba
medaļa Latvijas Olimpiādē; četras
zelta medaļas Latvijas čempionātos vecākajā vecuma grupā lodes
grūšanā un diska mešanā.
Natālija Kovaļova – trīs zelta
un četras bronzas medaļas Latvijas čempionātos distanču slēpošanā; zelta un bronzas medaļas Latvijas Jaunatnes ziemas olimpiādē;
3.vietā Latvijas slēpošanas savienības rangā elites grupā sievietēm;
Aivars Stikuts – Latvijas Jaunatnes basketbola izlases kandidāts, bronzas medaļa Latvijas Jau-

natnes čempionātā U-16 vecuma
grupā.
Ainārs Andžāns – zelta medaļa brīvajā cīņā un sudraba medaļa
grieku-romiešu cīņā LR čempionātā junioriem; zelta medaļa Latvijas čempionātā brīvajā cīņā kadetiem.
Alīna Dimbovska – zelta medaļa Latvijas čempionātā brīvajā cīņā sievietēm, bronzas medaļa
Latvijas čempionātā brīvajā juniorēm un uzvara starptautiskajā turnīrā „Daugavpils kauss – 2012”.
Marita Batura – sudraba medaļa Latvijas čempionātā brīvajā cīņā sievietēm un
3.vieta starptautiskajā turnīrā
„Daugavpils kauss – 2012”.
Jurijs Džamirze – 4.vieta individuālajā statistikā Swedbankas Jaunatnes basketbola līgas
2.divīzījas austrumos U-19. Vidēji 17 spēlēs 26.8 punkti. Jurijs
piedalījās „Slam dunk” konkursā
Latvijas Jaunatnes Zvaigžņu spēlē, kur izcīnīja 2.vietu starp visiem Latvijas jaunatnes basketbolistiem.
Arnis Bebrišs – 3.vieta individuālajā statistikā Swedbankas
Jaunatnes basketbola līgas 2.divizījas austrumos U-16. Vidēji 17
spēlēs 24.7 punkti.

Aleksandra Kurbanova – sudraba un bronzas medaļas Latvijas
jaunatnes čempionātā vecākajā
vecuma grupā ložu šaušanā.
Diāna Bulavska – sudraba un
bronzas medaļas LR čempionātos
vecākajā vecuma grupā ložu šaušanā;
Kristīne Liepiņa - zelta medaļa
Latvijas čempionātā distanču slēpošanā U – 18 vecuma grupā un
bronzas medaļa Latvijas Jaunat-

pionātos distanču slēpošanā U- 18
vecuma grupā;
Olga, Kristīne un Natālija pagājušajā gadā izcīnīja 1.vietu stafetē
3 x 3km sievietēm.
Ojārs Vanags – trīs sudraba un
bronzas medaļas Latvijas čempionātos distanču slēpošanā U – 16;
sudraba medaļa Latvijas Jaunatnes ziemas olimpiādē;
Edgars Ungurs – 3.vieta
5000m skriešanā LR junioru čempionātā; 1.vieta Rīgas čempionā-

pionātā vidējā vecuma grupā un
2.vieta Rīgas jaunatnes meistarsacīkstēs tāllēkšanā.
Dace Marhileviča - 2.vieta vesera mešanā LR čempionātā vecākajā vecuma grupā;
Andris Bogdanovičs – 2.vieta
vesera mešanā LR čempionātā vidējā vecuma grupā.
Inese Umbraško,
Krāslavas Sporta skolas
dir.vietniece

2 Kraslavas V

ESTIS

Krāslavas novada pašvaldības saistošie noteikumi Nr.2011/2
„Par Krāslavas novada pašvaldības aģentūras „Ūdensserviss K” sniegtajiem pakalpojumiem un to cenrādi”

Izdoti saskaņā ar likuma
„Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 14.punkta c) apakšpunktu, 43.panta ceturto daļu,
Publisko aģentūru likuma 2.panta otro daļu un 17.panta otro un ceturto daļu

I. Vispārējie noteikumi
Šie noteikumi nosaka Krāslavas novada
pašvaldības aģentūras „Ūdensserviss K”
(turpmāk tekstā – Aģentūra) kompetenci
pakalpojumu sniegšanas jomā, aģentūras
sniegto maksas pakalpojumu veidus un izcenojumus, maksāšanas kārtību.
Saistošie noteikumi ir saistoši visām ﬁziskajām un juridiskajām personām Krāslavas novada administratīvajā teritorijā.
II. Krāslavas novada pašvaldības aģentūras „Ūdensserviss K” kompetence pakalpojumu sniegšanas jomā
Aģentūra savas kompetences ietvaros
veic sekojošus uzdevumus:
3.1. Ezerkalna ciema komunālās saimniecības objektu (ūdensapgādes sistēmas, kanalizācijas tīklu) pārvaldīšana, uzturēšana,
ekspluatācija un remonts;
3.2. komunālās saimniecības objektu
(ūdensapgādes sistēmas, kanalizācijas tīklu) rekonstrukcijas vai būvniecības organizēšana Ezerkalna ciema teritorijā;
3.3. Ezerkalna ciema lietus ūdens kanalizācijas apsaimniekošana, uzturēšana tehniskajā kārtībā, ekspluatācijas un remont-

darbu nodrošināšana un uzraudzība;
3.4. Ezerkalna ciema vajadzībām nepieciešamā dzeramā ūdens ieguve, attīrīšana,
piegāde patērētājiem un kontrole pār dzeramā ūdens kvalitāti;
3.5. Ezerkalna ciema notekūdeņu novadīšana līdz Krāslavas pilsētas notekūdeņu
kolektoram;
3.6. patērētā dzeramā ūdens daudzuma
uzskaites veikšana;
3.7. maksas par pakalpojumiem administrēšana.
4. Noteikumu 3. punktā minētos uzdevumus Aģentūrai ir pienākums veikt atbilstoši
LR normatīvo aktu prasībām, kā arī vispārpieņemtiem drošības un sanitārās tīrības
standartiem.
5. Papildus noteikumu 3.punktā punktā
minētajiem uzdevumiem, Aģentūrai nepieciešamības gadījumā ir pienākums piedalīties ārkārtas situāciju Krāslavas novadā
pārvaldīšanā un seku likvidācijā.
6. Krāslavas novada dome ir tiesīga ar lēmumu uzdot Aģentūrai pildīt citus šajos noteikumos neatrunātos vienreizējos uzdevumus.
III. Krāslavas novada pašvaldības aģen-

Krāslavas novada pašvaldības
saistošo noteikumu Nr.2011/2
Par Krāslavas novada pašvaldības aģentūras
„Ūdensserviss K” sniegtajiem
pakalpojumiem
un to cenrādi”
1.pielikums
Ūdens patēriņa normas mēnesī uz lauksaimniecības dzīvniekiem
Suga
Patēriņš
Patēriņš
diennakmēnesī uz
tī uz vienu
vienu dzīvdzīvnieku
nieku (m3)
(litros)
Liellopi (vecumā virs 1 gada)
65
1,95
Liellopi (no 6 mēn. līdz 1ga30
0,9
dam)
Teļi (vecumā līdz 6 mēn.)
10
0,3
Cūkas
15
0,45
Zirgi
60
1,8
Aitas
10
0,3
Kazas
10
0,3

Krāslavas novada pašvaldības saistošie noteikumi
Nr.2013/3
„Grozījumi Krāslavas novada pašvaldības saistošajos
noteikumos Nr.2011/2 „Par Krāslavas novada
pašvaldības aģentūras „Ūdensserviss K”
sniegtajiem pakalpojumiem un to cenrādi””

PASKAIDROJUMA RAKSTS
Projekta nepieciešamības pamatojums
Saistošo noteikumu 7. 1, 7.2, un 7.3 panti tiek grozīti, pamatojoties uz 2010. gada 12.maija Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes lēmumā Nr.1/8 „Ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifu aprēķināšanas metodika” noteiktajiem tariﬁem.
Saistošo noteikumu 8.punktā vārdi un skaitļi „Ministru kabineta 2001.gada 26.jūnija noteikumu Nr. 281 „Sabiedrisko pakalpojumu tarifu aprēķināšanas metodika pašvaldību regulējamās nozarēs” IV. sadaļas „Ūdensapgādes un kanalizācijas tarifu aprēķināšanas metodika”” tiek aizstāti ar vārdiem un skaitļiem „2010.
gada 12.maija Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas
padomes lēmuma Nr.1/8 „Ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifu aprēķināšanas metodika””, jo mainījies normatīvais akts, kas
nosaka kārtību, pēc kuras tiek aprēķināti ūdenssaimniecību pakalpojumu tariﬁ.
Īss projekta satura izklāsts: saistošie noteikumi precizē spēkā
esošos saistošos noteikumus.
Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības
budžetu: plānots budžeta ieņēmumu pieaugums.
Informācija par plānoto projekta ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā: tiešas ietekmes nav.
Informācija par administratīvajām procedūrām: nav attiecināms.
Informācija par konsultācijām ar privātpersonām: nav notikušas.

tūras „Ūdensserviss K” sniegtie maksas
pakalpojumi, pakalpojumu maksa un maksāšanas kārtība
7. Aģentūras sniedzamie maksas pakalpojumi un maksa par pakalpojumiem:
Pakalpojuma
Maksa
par pakalp.
veids
bez PVN)
7.1.
Ūdensvads un
1,62 Ls/m3
kanalizācija
7.2.
Ūdensvads
0,86 Ls/m3
(atsevišķi)
7.3.
Kanalizācija
0,76 Ls/m3
(atsev.)
(ar grozījumiem, kas izdarīti 31.01.2013.
protokols nr.1.,2.§)
8. Maksa par pakalpojumiem tiek aprēķināta ievērojot 2010. gada 12.maija Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas
padomes lēmuma Nr.1/8 „Ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifu aprēķināšanas metodika” nosacījumiem. (Ar grozījumiem,
kas izdarīti 31.01.2013. protokols nr.1.,2.§)
9. Maksātāji ir ﬁziskās un juridiskās personas, kuras izmanto Aģentūras sniegtos
maksas pakalpojumus.
10. Maksājumi ir veicami Aģentūras

kasē vai bankas iestādē, līdzekļus ieskaitot
Aģentūras kontā.
11. Ienākumi no maksas pakalpojumu
sniegšanas tiek ieskaitīti Aģentūras budžetā.
IV. Ūdens patēriņa aprēķināšana un ūdens
patēriņa normas mēnesī
12. Dzīvojamajās mājās, dzīvokļos un
lopu kūtīs, kurās ir uzstādīti ūdens skaitītāji, ūdens patēriņš mēnesī tiek noteikts saskaņā ar skaitītāju rādītājiem.
13. Dzīvojamajās mājās un dzīvokļos,
kuros nav uzstādīti ūdens skaitītāji, ūdens
patēriņš mēnesī tiek aprēķināts Ministru
kabineta noteikumos noteiktā kārtībā.
14. Lopu kūtīs, kurās nav uzstādīti ūdens
skaitītāji, ūdens patēriņš uz lauksaimniecības dzīvniekiem tiek aprēķināts saskaņā ar
saistošo noteikumu 1. pielikumu.
V. Nobeiguma noteikumi
15. Nolūkā nodrošināt šo noteikumu
3.punktā minēto uzdevumu izpildi, Krāslavas novada pašvaldība un Aģentūra ir tiesīgas noslēgt savstarpēju pārvaldes līgumu, ievērojot spēkā esošo normatīvo aktu prasības.
16. Saistošie noteikumi stājas spēkā 2011.
gada 1.martā.

Krāslavas novada pašvaldības saistošie noteikumi Nr. 2012/20
„Par nekustamā īpašuma nodokļa piemērošanu
Krāslavas novada pašvaldības administratīvajā teritorijā 2013.gadā”
Izdoti saskaņā ar likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli”
1.panta otrās daļas 9.1punktu un Pārejas noteikumu 40.1punktu un 47.punktu,
likuma „Par pašvaldībām” 46.pantu
1. Saistošie noteikumi (turpmāk tekstā - Noteikumi)
nosaka nekustamā īpašuma nodokļa zemei piemērošanas kārtību un apmēru, kā arī nekustamā īpašuma nodokļa piemērošanas kārtību dzīvojamo māju palīgēkām
ar platību virs 25 m2 Krāslavas novada administratīvajā
teritorijā 2013.gadā.
2. 2013.gadā pašvaldība, veicot nekustamā īpašuma
nodokļa aprēķinu zemei, piemēro nodokļa apmēra pieauguma ierobežojumu atbilstoši Noteikumu 3.punkta
nosacījumiem.
3. Pēc zemes kadastrālās vērtības aktualizācijas nekustamā īpašuma nodokļa par zemi apmērs, ja nemainās nekustamā īpašuma lietošanas mērķis, atsevišķi par

katru zemes vienību nedrīkst pārsniegt 2012.taksācijas
gadam aprēķināto nodokļa apmēru (neņemot vērā atvieglojumus) vairāk kā par 25 procentiem.
4. 2013.gadā ar nekustamā īpašuma nodokli netiek
apliktas dzīvojamo māju palīgēkas, kuru platība pārsniedz 25 m2.
5. Saistošie noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā
pēc to parakstīšanas. Ar šo noteikumu spēkā stāšanās
brīdi savu spēku zaudē Krāslavas novada pašvaldības
saistošie noteikumi Nr. 2012/1 „Par nekustamā īpašuma
nodokļa piemērošanu Krāslavas novada pašvaldības administratīvajā teritorijā 2012.gadā”

Krāslavas novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr. 2012/20
„Par nekustamā īpašuma nodokļa piemērošanu
Krāslavas novada pašvaldības administratīvajā teritorijā 2013.gadā”
PASKAIDROJUMA RAKSTS
1. Projekta nepieciešamības pamatojums

Tiesības izdod saistošos noteikumus, kas nekustamā īpašuma nodokļa piemērošanu nosaka likums „Par nekustamā īpašuma nodokli” 1.panta otrās daļas
9.1punkts un Pārejas noteikumu 40.1 un 47. punkts.

2. Īss projekta satura izklāsts

Izdoti saskaņā ar likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 1.panta otrās daļas
9.1punktu un Pārejas noteikumu 40.1punktu un 47.punktu, likuma „Par pašvaldībām” 46.pantu.
Saistošo noteikumu mērķis ir noteikt nekustamā īpašuma nodokļa zemei piemērošanas kārtību un apmēru, nekustamā īpašuma nodokļa piemērošanas kārtību dzīvojamo māju palīgēkām ar platību virs 25 m2 Krāslavas novada administratīvajā teritorijā 2013.gadā.
Pieņemot šos saistošos noteikumus, tiks noteikta nekustamā īpašuma nodokļa
piemērošanas kārtība dzīvojamo māju palīgēkām ar platību virs 25 m2, Krāslavas novada administratīvajā teritorijā 2013.gadā.
Saistošo noteikumu īstenošanai netiek prognozēta ﬁnansiāla ietekme uz pašvaldības budžetu. Budžeta ieņēmumi daļā par nekustamā īpašuma nodokļa piemērošanu 2013.gadā paredzami 2012.gada līmenī.

3. Informācija par plānoto
projekta ietekmi uz pašvaldības budžetu
4. Informācija par plānoto
projekta ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā
5. Informācija par administratīvajām procedūrām
6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām

Neietekmē
Neietekmē
Saistošie noteikumi paskaidrojuma raksts ievietots Krāslavas novada pašvaldības interneta mājas lapā www.kraslava.lv sadaļā „Saistošie noteikumi”, pieejams
Krāslavas novada pagastu pārvaldēs.

Kraslavas V
projekti
Ielu tīkla rekonstrukcija Krāslavā
2012. – 2013.gadā ar Eiropas Savienības atbalstu 3.6.2.1.aktivitātes „Atbalsts
novadu pašvaldību kompleksai attīstībai”
ietvaros Krāslavas pilsētā tiek veikta ielu
tīkla rekonstrukcija. 2012.gadā nogalē ir pabeigti Rēzeknes un Izvaltas
ielu posmu rekonstrukcijas darbi.
Rekonstrukcijas darbu ietvaros ir atjaunots Rēzeknes ielas braucamās
daļas posms 590 m garumā no Vienības ielas līdz Krāslavas gr. Plāteru
v.n. Poļu pamatskolai (ieskaitot gājēju ietves izbūvi). Papildus ir veikta
gājēju ietves izbūve 450 m garumā līdz krustojumam ar Vasarnieku ielu
(ieskaitot posmu pie pilsētas kapiem) un 386 m garumā no krustojuma
ar Vasarnieku ielu līdz Latgales ielai.
Tehniskajā projektā noteikto risinājumu izpildei ir uzstādītās gājēju
drošības barjeras 223 m garumā un 34 jaunās ceļa zīmes, ierīkotās 2
pieturvietas, labiekārtota teritorija 2550 m2 platībā. Ir veikti pasākumi
vienlīdzīgu iespēju principa nodrošināšanai, uzlabojot vides pieejamību personām ar funkcionāliem traucējumiem - gājēju ietves ir izbūvētas
ar vienmērīgām nobrauktuvēm pie privātmājām un ielu pieslēgumiem;
pie krustojumiem un nobrauktuvēm uz gājēju ietvēm ir paredzēts speciāls reljefa segums, kas papildus ir izcelts dzeltenā krāsā; ceļa zīmju stabi ir aplīmēti ar kontrastējošo lenti. Rekonstrukcijas darbus veica
SIA „Ošukalns” un SIA būvﬁrma „Ceļi un tilti” un to kopējās izmaksas ir Ls 517 850.27.
Izvaltas ielas posma rekonstrukcija veikta 375 m garumā (no piketa
0+70 km līdz pēdējai nobrauktuvei uz piena pārstrādes rūpnīcu). Papildus ir veikta arī apgaismojuma, gājēju ietves, lietus ūdens kanalizācijas un satiksmes organizācijas līdzekļu izbūve un ierīkošana. Rekonstrukcijas darbu izmaksas sastāda Ls 216 016.23 un tos veica SIA būvﬁrma „Ceļi un tilti”.
2013.gadā tiks pabeigta Rīgas ielas posma rekonstrukcija, kā arī tiks
uzsākta Sauleskalna, Vītolu, Vasarnieku, Latgales un Vienības ielu posmu rekonstrukcija. IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ!
Andris Rukmans

Krāslavas Caritas grupa
īstenos projektu
Biedrība „Krāslavas katoļu draudzes Caritas grupa” īsteno ELFLA projektu „Trūcīgo iedzīvotāju labklājības veicināšana”. Projekta mērķis ir veicināt
Krāslavas novada trūcīgo iedzīvotāju, bērnu, cilvēku ar īpašām
vajadzībām un pensionāru labklājību, uzlabojot labdarības palīdzības sniegšanas kvalitāti un pieejamību.
Kopš 1995. gada Krāslavas Caritas grupa, pateicoties ziedojumiem, sniedz
materiālu un morālu palīdzību trūcīgiem iedzīvotājiem, neraugoties uz viņu
pārliecību, ticību un tautību. Projekta īstenošana sniegs ﬁnansiālu iespēju atjaunot telpu iekārtu un virtuves aprīkojumu, kura vairums tika iegūts biedrības darbības sākumā jau lietotā stāvoklī.
Iegādājoties gāzes plīti, virtuves kombainu, svarus, virtuves skapi, kastroļus, pannas, šķīvjus un tāsītes, biedrība uzlabos ēdienu gatavošanas kvalitāti, brīvprātīgo darba apstākļus un ēdināšanas apstākļus apmēram 60 bērniem
un 19 pieaugušiem. Galdu ar soliem, dīvāna, drēbju pakaramo, putekļusūcēja un gludekļa iegāde ne tikai paaugstinās bērnu ērtības pusdienu laikā, bet
arī veicinās latviešu valodas un vingrošanas nodarbību dalībnieku, ziedotā
apģērba un pārtikas saņēmēju, ārsta apmeklētāju u.c. labsajūtu Caritas grupas telpās. Turklāt projekta īstenošanas rezultātā biedrība rīkos darba terapijas (rokdarbu un kulinārijas) nodarbības. Ar iegādātās fotokameras palīdzību Caritas grupa popularizēs savu darbību, informēs sabiedrību par aktualitātēm un veidos sava sociālā tīkla proﬁla (http://www.draugiem.lv/kraslava.caritas) saturu.
Projekta kopējais ﬁnansējums ir 2 439, 72 Ls, no kuriem ELFLA ﬁnansējums ir 2 195,75 Ls, bet Krāslavas novada domes līdzﬁnansējums 243, 97 Ls
jeb 10 % no kopējām izmaksām.
Biedrība aicina pusdienās trūcīgo ģimeņu bērnus mācību gada laikā katru sestdienu plkst. 12:00. Trūcīgie iedzīvotāji, iepriekš piesakoties, biedrības
telpās var saņemt ziedotās drēbes un pārtikas produktus.
Krāslavas katoļu draudzes Caritas grupa pateicas atbalstītājiem un biedriem par atsaucību un palīdzību. Biedrība aicina brīvprātīgos pievienoties
labdarībai sabiedrības mazāk aizsargāto locekļu labā un veltīt savu laiku
pusdienu gatavošanai, administratīvajām darbam un citiem pienākumiem.
Biedrība „Krāslavas katoļu draudzes Caritas grupa”

Zemkopības ministrija aicina savlaikus pieteikties
Lauku attīstības programmas pasākumam
„Meža ekonomiskās vērtības uzlabošana”
Zemkopības ministrija aicina
savlaikus pieteikties Lauku attīstības programmas pasākumam
(LAP) „Meža ekonomiskās vērtības uzlabošana”, jo ar 2013. gada
2. maiju ir plānots pārtraukt projektu pieņemšanu šajā pasākumā. Patlaban šim pasākumam pieejamais ﬁnansējums ir 2,5 miljoni latu.
Bieži vien meža īpašnieki nevar
atļauties ieguldīt līdzekļus jaunaudžu kopšanā, tāpēc LAP pasākums „Meža ekonomiskās vērtības uzlabošana” dod iespēju ar Eiropas Savienības atbalsta līdzekļu

palīdzību izkopt jaunaudzes.
Šā pasākuma mērķis ir paaugstināt meža ekonomisko vērtību
un tā ietvaros paredzētas šādas aktivitātes:
1) investīcijas mežā, lai paaugstinātu meža ekonomisko vērtību:
- jaunaudžu kopšana (sastāva
kopšana mākslīgi un dabiski atjaunotās mežaudzēs, kuru augstums nepārsniedz 10 metrus);
- mazvērtīgo mežaudžu nomaiņa (ietver mazvērtīgu mežaudžu
nomaiņu un neproduktīvu mežaudžu aizstāšanu ar produktīvām audzēm);

2) jaunaudžu kopšanai un mazvērtīgo mežaudžu nomaiņai piemērotu jaunu instrumentu un aprīkojuma iegāde.
Kā zināms, lai izaudzētu vērtīgu
mežaudzi, būtisks mežsaimnieciskais pasākums ir jaunaudžu kopšana. Jaunaudžu kopšana, audzējot konkrētajai augsnei piemērotas koku sugas, palielina atsevišķu koku un līdz ar to visas mežaudzes apjomu un kvalitāti. Tas
sniedz iespēju nodrošināt ievērojamu ekonomisko ieguvumu nākotnē.
Patlaban Lauku atbalsta dienes-

Krāslavā darbu sācis
Hipotēku bankas
Attīstības programmu
konsultāciju centrs

26.februārī Krāslavā darbu sācis Hipotēku bankas Attīstības programmu konsultāciju centrs.
Ikviens interesents šajā centrā var saņemt informāciju par valsts atbalsta programmu ﬁnansējuma
saņemšanas iespējām Hipotēku bankā sava biznesa veidošanai vai attīstībai. Esošie un potenciālie
klienti ir aicināti tikties ar bankas aizdevumu speciālistiem centra darba laikā vai iepriekš vienojoties par tikšanās laiku un vietu.
Hipotēku bankas Attīstības programmu konsultāciju centrs atrodas Krāslavā, Skolas ielā 9, un apmeklētājiem ir atvērts katru otrdienu no plkst. 9.00 līdz 13.00.
Kopumā 2013.gada janvārī Hipotēku banka Attīstības programmu konsultāciju centrus atvēra 21
Latvijas pilsētā, lai konsultācijas un informācija par valsts atbalsta iespējām esošajiem un topošajiem uzņēmējiem būtu pieejama iespējami tuvu. Norēķinu pakalpojumus Hipotēku bankas klienti
var saņemt deviņās bankas ﬁliālēs visā Latvijā, kā arī internetbankā.
Informācija par Hipotēku bankas ﬁliālēm un Attīstības programmu konsultāciju centriem: www.
hipo.lv.
Hipotēku banka ir attīstības institūcija, kas uzņēmējdarbības uzsākšanai un attīstībai piedāvā
valsts atbalsta programmu ﬁnansējumu, kā arī bezmaksas konsultācijas un mācības, kas nepieciešamas veiksmīgai biznesa uzsākšanai. Valsts atbalsta programmu ﬁnansējums paredzēts jauniem un
jau strādājošiem uzņēmumiem gan mazu, gan liela apjoma projektu īstenošanai.

ta (LAD) reģionālajās lauksaimniecības pārvaldēs ir iesniegti
3204 projekti ar pieteikto publisko ﬁnansējumu 5,1 miljons latu.
LAD ir apstiprinājis 2757 projektus ar publisko ﬁnansējumu – 4,5
miljoni latu. Aktīvākie atbalsta
pasākums izmantotāji ir Ziemeļvidzemē, Viduslatvijā un Dienvidkurzemē. Kopš 2010. gada šā
pasākuma ietvaros ir izkopti 19,6
tūkstoši hektāru jaunaudžu.
Informāciju sagatavoja:
Dagnija Muceniece,
Preses un sabiedrisko
attiecību nodaļas vadītāja

Par Krāslavas novada
teritorijas plānojuma
2013.-2024.gadam
apstiprināšanu
Ar Krāslavas
novada
domes
28.02.2013. lēmumu „Par Krāslavas novada teritorijas plānojuma 2013.-2024.gadam un saistošo noteikumu Nr.2013/2 „Krāslavas novada teritorijas plānojuma 2013.-2024.gadam “Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi un
Graﬁskā daļa” apstiprināšanu” ir apstiprināts Krāslavas novada teritorijas plānojums
un izdoti saistošie noteikumi.
Ar Krāslavas novada teritorijas plānojumu 2013.-2024.gadam iespējams iepazīties
Krāslavas novada pašvaldībā un pašvaldības
interneta vietnē www.kraslava.lv.
Dokuments izstrādāts ESF projekta Nr.
1DP/1.5.3.2.0/10/APIA/VRAA/059 „Krāslavas novada pašvaldības plānošanas kapacitātes paaugstināšana, izstrādājot jaunu Krāslavas novada teritorijas plānojumu”ietvaros.
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jautājums
redakcijai
- Brīvdienās es biju veikalā „Maxima” un redzēju, kā čigāni pirka dārgus alkoholiskos dzērienus, konkrēti - konjaku
un dārgas cigaretes, pēc
iepirkšanās iesēdās taksometrā blakus tiltam un
aizbrauca mājās. Pats interesantākais, ka viņi saņem pašvaldības sociālo
palīdzību. Es jutos aizvainots, jo mani nodokļi netiek izmantoti racionāli.
Lai viņi iet strādāt – sagatavo malku vientuļiem
pensionāriem, novāc sniegu ziemas periodā un tā
tālāk.
Komentē Krāslavas novada domes sociālo un veselības aizsardzības lietu komitejas priekšsēdētājs Andris
Uzuls:
„Pašvaldības sociālais dienests pirms pabalsta piešķiršanas rūpīgi pārbauda visus nepieciešamos dokumentus. Ja
cilvēks ir sagatavojis visas izziņas, kas ir iesniedzamas atbilstoši likumam, mums nav
tiesību neizmaksāt pabalstu.
Kas attiecas uz sabiedriskajiem darbiem, ir trūcīgo iedzīvotāju kategorija, kas izpilda
šos darbus. Viņi novāc sniegu, cērt un zāģē malku, ir palīgstrādnieki dažādu telpu remontdarbos.
Ja runāt par šo konkrēto gadījumu, tad, pirmkārt, iedzīvotāju uzvārdi nav nosaukti, līdz
ar to apgalvot, ka viņi tiešām
saņem pabalstu, nav pamata.
Otrkārt, mēs nezinām, vai šie
cilvēki ir mūsu novada iedzīvotāji. Treškārt, sociālais dienests nav tiesīgs kontrolēt, kā
trūcīgās ģimenes izmanto piešķirtos līdzekļus – viņi var tos
iztērēt vienas dienas laikā, bet
var – mēneša garumā.
Protams, ir gadījumi, kad sociālajā dienestā vēršas cilvēki,
kas apgalvo, ka viņiem nav nekādu iztikas līdzekļu, taču pēc
tam noskaidrojas, ka viņiem ir
īpašums, zeme utt. Ir arī tādi
iedzīvotāji, kas atrod paņēmienus, lai, neapejot likumu, slēptu šo informāciju.”

2013.gada 18.februārī
Latvijas Pensionāru federācijā tika pieņemts lēmums par parakstu vākšanu sakarā ar indeksācijas atjaunošanu 2013.
gadā.
Krāslavas novada pensionāru biedrības valde atbalstīja šo lēmumu
un nolēma sākt parakstu
vākšanu (līdz 27.03.13.)
Krāslavas novada pagastu
pārvaldēs
un
Krāslavas sociālā dienesta telpās Gr.Plāteru
ielā 6 no plkst.9.00 līdz
16.00, bet piektdienās no
9.00 līdz 12.00.
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intervija

„GALVENAIS – NETEIKT JAUNIEŠIEM „NĒ””
Kas ir jaunieši? Izglītības un zinātnes ministrijas mājas lapā ir teikts, ka jaunietis ir persona vecumā no 13 līdz 25 gadiem. Sabiedrība „konstruē” jauniešus kā specifisku grupu
un nosaka tās statusu, izmantojot dažāda veida normas.
Ceļā uz sociālo atbildību šīs īpašās grupas pārstāvjiem ir jāsastopas ar tādām īpašībām
kā maksimālisms, radikālisms, neiecietība, pretrunīgums.
Jā, kļūt par atbildīgu cilvēku nav viegli. Labi, ja ir palīgi, kas ir gatavi sniegt atbalstu.
Šodien numurā - intervija ar Krāslavas novada jauniešu koordinatori Juliannu Moisejenkovu.
- Julianna, pastāstiet, lūdzu,
kāpēc jūs nolēmāt strādāt savā
dzimtajā pilsētā un neaizbraucāt prom kā daudzi citi krāslavieši?
- Viss sākās tad, kad es pabeidzu studijas Rīgā un ieguvu vizuālās mākslas un kultūras vēstures skolotājas specialitāti. Tad,
2011.gadā, es un mans draugs bijām izvēles priekšā - palikt uz dzīvi Rīgā, atgriezties Krāslavā vai
braukt uz ārzemēm. Tad vienu
dienu viņš man piezvanīja un teica: „Varbūt atgriezīsimies Krāslavā?” Es nedomāju nevienu sekundi un atbildēju: „Labi!”
Jau pēc divām dienām mēs bijām dzimtajā pilsētā. Tas bija
liels pārsteigums mūsu radiem un
draugiem.
Tā es atgriezos Krāslavā un
vairs nekad nedomāju par aizbraukšanu. Es ļoti mīlu šo pilsētu,
šeit dzīvo mani vecāki, tuvinieki,
draugi. Man tas ir ļoti svarīgi.
Domāju, ka daudzi jaunieši man
piekrīt. Ja mūsu novadā būtu vairāk darba vietu, tad daudzi no
tiem, kas aizbrauca, atgrieztos.
- Agrāk Krāslavas novada
domē nebija jaunatnes koordinatores. Tas nozīmē, ka tev vajadzēja sākt visu no nulles?
- Kā jaunatnes koordinatorei

domē man ir pusslodze. Sākumā
bija ļoti grūti. Es nezināju, ar ko
sākt, kur iet. Nezināju, ar ko var
ieinteresēt mūsdienu pusaudžus.
Es sapratu, ka pašvaldības jaunatnes politika nav saistīta tikai ar izklaides pasākumu organizēšanu.
Tas ir brīvprātīgais darbs sabiedrības labā, veselīga dzīves veida
propaganda, sports, dalība pilsētas un novada sabiedriskajā dzīvē.
Jaunieši ir sabiedrības daļa, kurai
jābūt aktīvai dažādās dzīves sfērās.
- Ar ko sākās šis darbs?
- Lai nevajadzētu izgudrot jaunu velosipēdu, es izmantoju citu
pašvaldību jaunatnes lietu speciālistu padomus un palīdzību.
Lai ieinteresētu jauniešus iesaistīties sabiedriskajos procesos,
tika organizēts vietējs projektu
konkurss ar mērķi uzlabot jauniešu dzīves kvalitāti novadā. No 25
iesniegtajiem projektiem, atbalstu saņēma 11. Šāda tipa projektu
konkursi aktivizēja un sadraudzēja vietējos jauniešus, radās jaunas iniciatīvu grupas. Līdzekļus
projektu īstenošanai piešķīra pašvaldība. Šogad mēs turpinājām šo
iniciatīvu un organizējām konkursa 2. kārtu.
- Kādi vēl projekti tika realizēti?

- Krāslavas pašvaldība veiksmīgi sadarbojas ar biedrību „Latgales jauniešu sadarbības tīkls”.
Pateicoties šai sadarbībai, pagājušajā vasarā mēs labiekārtojām
Persteņa ezera krastus. Pašlaik
tiek īstenots projekts „Pirmais solis. IDEJA!”. Tajā piedalās jaunieši no dažādām skolām, tiešā mērķa grupa ir 15 cilvēki. Projekts ir
domāts tiem jauniešiem, kurus interesē uzņēmējdarbība un kuri nākotnē vēlas kļūt par uzņēmējiem.
Projekta īstenošanas posmā ir paredzētas tikšanās ar vietējiem uzņēmējiem, Latgales biznesa inkubatora apmeklējums, biznesa uzsākšanas pamatprincipu nodarbības, kā arī Biznesa ideju konkurss
Krāslavas jauniešiem.
Darbā ar jauniešiem ir ļoti svarīgas informācijas un komunikācijas prasmes. Mūsdienu jaunieši sazinās pārsvarā sociālajos tīklos. Par jaunumiem viņi uzzina
nevis no avīzēm un televīzijas, bet
no interneta. Tāpēc es arī cenšos
aktīvi izmantot interneta iespējas. Pašvaldības mājas lapā www.
kraslava.lv ir sadaļa jauniešiem,
kur mēs izvietojam aktuālo informāciju. Ar dažādiem jaunumiem
un iespējām Krāslavas jaunatne
var iepazīties arī biedrības „Latgales jauniešu sadarbības tīkls”

mājas lapā - www.ljst.lv.
- Vai viegli strādāt ar puišiem
un meitenēm?
- Visgrūtāk ir ar pusaudžiem,
kam ir 13-15 gadu. Ar laiku jaunieši jau saprot, ka „viens kaujas
laukā nav karotājs”. Lai kaut ko
izdarītu, ir jāizveido domubiedru
grupa, jāprot vienoties, ja nepieciešams, iet uz kompromisiem.
Vispār mūsu jaunatne nav tik
ambicioza kā jaunieši no lielajām
pilsētām. Rīdzinieki, piemēram,
neskatoties ne uz ko, iet uz priekšu, ir ļoti mērķtiecīgi, bet mūsējie
ir pieticīgāki, mazāk pārliecināti,
kaut gan par visiem to teikt nevar!
Taču es esmu pārliecināta, ka

Krāslavas jaunatnei ir perspektīvas, mūsu novadā ir daudz talantīgu jauniešu. Viņiem nepieciešams palīdzēt, atbalstīt, virzīt pareizā gultnē.
- Kā tu domā, kas ir vissvarīgākais tavā darbā?
- Galvenais – neteikt jauniešiem
„nē”. Pat tad, ja skolēnu ideja
šķiet absurda, viņiem ir jāatbild:
„Jā! Kolosāli!” Ir svarīgi uzklausīt un atbalstīt visas jauniešu iniciatīvas, bet pēc tam jau domāt, kā
pareizāk tās īstenot
- Paldies par atbildēm! Veiksmi darbā!
Elvīra Škutāne,
autores foto

tūrisms
KRĀSLAVAS NOVADS
STARPTAUTISKAJĀ TŪRISMA IZSTĀDĒ „BALTTOUR 2013”
No 8. līdz 10. februārim izstāžu
centrā Ķīpsalā notika 20. starptautiskā tūrisma izstāde-gadatirgus „Balttour 2013”. Tematiskajā hallē „Apceļo Latviju” savu tūrisma piedāvājumu kopējā Latgales reģiona stendā prezentēja arī Krāslavas novada
tūrisma informācijas centrs. Krāslavas novada tūrisma informācijas centra darbinieki trīs dienu garumā izstādes apmeklētajiem stāstīja par apskates objektiem novadā, brīvdienu
māju piedāvājumiem, aktīvās atpūtas
iespējām, tradīcijām un pasākumiem.
Stenda apmeklētāji daudz jautāja par tūrisma iespējām dabas parkā
„Daugavas loki”, par velomaršrutiem
un gastronomisko tūrismu, par kultūras pasākumiem un interesantām
saimniecībām. Pozitīvi tika novērtētas pārmaiņas, kas notikušas Krāslavas pilsētā, gan atjaunojot Krāslavas pils kompleksa teritoriju un attīstot jaunus tūrisma objektus, gan pievēršot uzmanību Krāslavas vēsturiskā centra attīstībai. Kāda kurzemniece atzīmēja: „Jūs varat lepoties ar
vietu, kurā dzīvojat. To var saskatīt
dabā, ka jūsu vadība „rullē” pa pareizo attīstības ceļu. Galvenais ir neapstāties tur, kur tagad esat, bet gan turpināt attīstīt pilsētu un novadu kopumā. Es ticu, ka jums tas izdosies!”.
Šogad, piedāvājot tūrisma produktus, Latgales reģions uzsvēra amat-

niecības tradīcijas, tāpēc mūsu stendā trīs dienu garumā strādāja arī daudzi Latgales amatnieki, tajā skaitā keramiķi Valdis un Olga Pauliņi,
biedrības „Kruoslovys amatnīku bruoliste” pārstāve Maija Šuļģa un, protams, zemnieku saimniecība „Kurmīši”, kas apmeklētājiem piedāvāja tēju
degustāciju.
Ņemot vērā lielo interesi par nesen
pirmizrādi piedzīvojušo ﬁlmu „Latgale. Trīs stāsti”, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija un Latgales plānošanas reģiona administrācija aicināja šo ﬁlmu noskatīties arī Latgales stendā „Balttour
2013”.
Kopumā Latgales reģiona stendā
strādāja gandrīz 100 cilvēki – tūrisma informācijas centru darbinieki,
amatnieki, folkloras kolektīvu dalībnieki, sadarbības partneri no Krievijas, Baltkrievijas un Lietuvas.
Latgales stendu apmeklēja arī augsta viešņa no Krievijas Federācijas –
KF kultūras ministra vietniece Alla
Manilova, kas atzinīgi izteicās par sadarbības attīstību tūrisma jomā starp
abām valstīm. „Jāsaka, ka Krievijas
tūristu īpatsvars, pateicoties mērķtiecīgajam Latgales plānošanas reģiona,
Latgales Reģiona attīstības aģentūras
un pašvaldību darbam pieaug ar katru gadu,” teica A.Manilova.
Šajā gadā Latgales reģions kopu-

mā tiks pārstāvēts 9 starptautiskajos tūrisma gadatirgos. Izstādes ir jau
notikušas Helsinkos (Somijā), Viļņā
(Lietuvā), Tallinā (Igaunijā), Berlīnē
(Vācijā), Maskavā (Krievijā), Sanktpēterburgā (Krievijā), Minskā (Baltkrievijā) un Gēteborgā (Zviedrijā).
Latgales reģiona dalība starptautiskajā tūrisma gadatirgū „Balttour
2013” šogad notika divu pārrobežu
projektu ietvaros - projekta „Tour de
Latgale and Pskov” ELRI-129, kas
tiek īstenots Igaunijas, Latvijas un
Krievijas pārrobežu sadarbības programmas Eiropas kaimiņattiecību un
partnerības instrumenta 2007 – 2013.
gadam ietvaros un projekta „Tūrisma
attīstības veicināšana Latgales-Utenas-Vitebskas pārrobežu reģionos”
(BELLA DVINA 2), kas tiek īstenots
Eiropas kaimiņattiecību un partnerības instrumenta Latvijas, Lietuvas
un Baltkrievijas pārrobežu sadarbības programmas ietvaros, tāpēc savu
tūrisma piedāvājumu vienotā stendā kopā ar Latgales reģionu popularizēs sadarbības partneri no Aukštaitijas (Lietuva), Vitebskas apgabala (Baltkrievija) un Pleskavas apgabala (Krievija).
Informāciju sagatavoja
Tatjana Kozačuka,
Krāslavas novada TIC vadītāja

LATGALES REĢIONA
TŪRISMA PIEDĀVĀJUMS
PREZENTĒTS IZSTĀDĒ
TALLINĀ
No 15. līdz 17. februārim Latgales plānošanas reģions
Igaunijas, Latvijas un Krievijas pārrobežu sadarbības programmas Eiropas kaimiņattiecību un partnerības instrumenta
2007 – 2013. gadam ietvaros projekta „Tour de Latgale and
Pskov” (proj. Nr. ESTLATRUS/1.3./ELRI-129/2011/08) ietvaros piedalījās starptautiskajā tūrisma izstādē „TOUREST
2013” Igaunijas galvaspilsētā Tallinā. Tas ir lielākais gada
notikums tūrisma nozarē mūsu kaimiņzemē, kas pulcē gan
pašmāju, gan ārzemju tūrisma nozares pārstāvjus. Šajā gadā
izstāde bija plaši apmeklēta, arī par Latvijas tūrisma piedāvājumu tika izrādīta liela interese.
Jāsaka, ka pagaidām Igaunijas tūristu pieplūdums Latgales reģionā nav pārāk liels, taču ar katru gadu tas pieaug.
Šajā izstādē vietējie tūroperatori un individuālie tūristi interesējās par kultūras, amatniecības un aktīvā tūrisma iespējām Latgalē.
Latgales stendā 3 dienu laikā strādāja arī amatnieki – tekstilmāksliniece Ilga Driksne no Līvāniem un keramiķis Valdis Pauliņš no Krāslavas, kas padarīja stendu pievilcīgāku un
izraisīja izstādes apmeklētājos papildus interesi par Latgales reģionu. V. Pauliņš organizēja arī meistarklases, kuru laikā izstādes apmeklētāji savām rokām no māla veidoja „švilpaunīkus”.
Projekta budžets sastāda 1 681 815,20 EUR, no kuriem
90 % jeb 1 513 633,68 EUR (1 063 787,80 LVL) ir Igaunijas, Latvijas un Krievijas pārrobežu sadarbības programmas
Eiropas kaimiņattiecību un partnerības instrumenta 2007 –
2013. gadam ﬁnansējums un 10 % partneru līdzﬁnansējums.
Informāciju sagatavoja:
Edgars Kluss,
LPR projekta „TOUR” sab. attiecību speciālists

Kraslavas V
LPF VADĪBAS MAIŅA
18.februāri Rīgā notika Latvijas Pensionāru federācijas domes sēde. Informāciju par LPF 2012.gada
darbības rezultātiem sniedza LPF priekšsēdētāja
Aina Verze.
Savā uzruna viņa akcentēja, ka valdes un domes
sēdēs vienmēr piedalās ministri, Saeimas deputāti,
Saeimas komisiju vadītāji, kas sniedz savu viedokli
par pašreizējo situāciju valstī.
LPF lēmumi ne vienmēr tika atbalstīti, piemēram,
par pensiju indeksācijas atjaunošanu 2013. gadā, par
algu indeksa piemērošanas noteikumu pārskatīšanu,
par jaunu noteikumu minimālās pensijas aprēķiniem
pieņemšanu.
Bija pieņemts lēmums lūgt valdību un Saeimu minimālo pensiju apmēru palielināt līdz 105 latiem; samazināt PVN pārtikai, apkurei, medikamentiem; uzsākt darbu pie valsts obligātas veselības apdrošināšanas sistēmas izstrādes; par valsts uzņēmumu vadītāju
algu paaugstināšanu. Valdes sēdēs tika pieņemti lēmumi arī par slimnīcu un ģimenes ārstu darbu.
Daži mūsu priekšlikumi bija pieņemti un īstenoti.
LPF valde pieņēma lēmumu par labklājības ministres
I.Viņķeles demisijas pieprasījumu ministru prezidentam V.Dombrovskim. Šo lēmumu atbalstīja arī Latgales pensionāru biedrības.
Pirmajā 2013.gada valdes sēdē pieņemam lēmumu
paust savu viedokli atklātajā vēstulē LR 11.Saeimas
deputātiem . Citāti no vēstules: „Esam spiesti konstatēt, ka pagājušais laiks nav atnesis pozitīvas pārmaiņas lielākajai tautas daļai, tajā skaitā pensionāriem,
partijas aizmirsušas vēlētajiem dotos solījumus. Cik
ilgi turpināsies tautas lielākās daļas interešu neievērošana, un kas vistuvākajā laikā tiks darīts?”
Valdes sēdē tika izskatīts jautājums par eiro ieviešanu un bija pieņemts lēmums piedāvāt valdībai informēt pensionārus par pensijas, piemaksu un pensionāru ienākumu neapliekamo minimumu pēc eiro
ieviešanas, ka arī konkretizēt ieguvumus un zaudējumus iedzīvotājiem ar zemiem ienākumiem, kuru izdevumi galvenokārt saistās ar pārtikas, medikamentu un citu pirmās nepieciešamības preču un pakalpojumu apmaksu.
Par LPF darbības turpmāko stratēģiju, prioritātēm
2013.gadā ziņoja Andris Siliņš, kas piedāvāja LPF
darba plānu 2013.gadam.
Nobeigumā viņš piedāvāja sākt parakstu vākšanu
par indeksācijas atjaunošanu. Tas ir svarīgi, jo lielākai daļai pensijas ir zemas un par būtisku tiek uzskaitīts katrs lats. Paraksti tiks vakti līdz marta beigām un
tad arī būs zināms, vai pensionāri ir gatavi mobilizēties akcijai Rīgā.
Janvāri viena no Saeimas frakcijam iesniedza likumprojektu un rosina pensijas indeksēt jau šogad.
LPF dome pieņēma lēmumu sākt parakstu vākšanu
par pensiju indeksāciju 2013. gadā. Mūsu pensionāru valde pieņēma lēmumu sākt parakstu vākšanu
Krāslavas novadā.
LPF domes sēde pieņēma A.Verzes iesniegumu
par atkāpšanos no priekšsēdētājas amata. Par LPF
priekšsēdētāju ievēlēja Andri Siliņu.
Edmunds Gekišs

„Velniņu darbi un nedarbi”
21. februārī pēc UNESCO iniciatīvas pasaulē atzīmē Starptautisko dzimtās valodas dienu, lai uzsvērtu valodu un kultūru daudzveidību, veicinātu sabiedrības saliedētību, toleranci un starpkultūru dialogu. Arī šogad UNESCO Latvijas Nacionālā komisija (LNK) sadarbībā ar Izglītības un zinātnes ministriju un Latviešu valodas aģentūru aicināja īstenot pasākumus un aktivitātes Starptautiskajā dzimtās valodas dienā. Lielu atsaucību ir guvusi
UNESCO LNK iniciatīva „Trāpīt laikā!”. Tajā visi
interesenti tika aicināti Dzimtās valodas dienā pievērsties Rūdolfa Blaumaņa daiļradei. Pirmkārt, tāpēc, ka tieši rakstniecībā valoda dzīvo īpaši spilgti
un emocionāli. Otrkārt, tāpēc, ka šogad Latvijā plaši atzīmē Rūdolfa Blaumaņa 150. gadadienu, kas iekļauta arī UNESCO svinamo dienu kalendārā.
„Pīlādzītis” iesaistās Dzimtās valodas dienas pasākumos jau vairākus gadus. Šogad 20.februārī
ciemos pie 5-6-gadīgiem pirmsskolēniem ieradās
R.Blaumaņa pasakas „Velniņi” varoņi. Kopā ar bērniem tie gāja jautrās rotaļās, piedalījās atrakcijās un
noskatījās jaunāko ﬁlmu studijas RIJA multﬁlmu
„Velniņi” (režisore Inga Riba). Bērni juta līdzi velniņu piedzīvojumiem, R.Blaumaņa valodas īpatnība izraisīja daudz jautājumu un lielu interesi. Pasākums izdevās!
Jeļena Vorošilova,
Krāslavas novada PII „Pīlādzītis”
vadītājas vietniece izglītības jomā
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1. marts - pirmā pavasara diena. Tieši pēc nedēļas tiks svinēti pirmie pavasara svētki - diena, kad visas
sievietes jūtas sievišķīgākas nekā citās dienās, bet vīrieši ir daudz vīrišķīgāki. Šajā „KV” numurā krāslaviete Sofija Uzula gan nopietni, gan ar humoru stāsta par dzīvi, attiecībām un, protams, par sieviešu
noslēpumiem.

„Mīlestība
jāmācās
visu
mūžu”

- Daudziem ir zināms teiciens: „ Lai
audzinātu īstus vīriešus, nepieciešams
audzināt īstas sievietes.” Kāds ir jūsu
viedoklis par šo apgalvojumu?
- Ja sieviete prot būt sievišķīga, blakus
viņai vienmēr būs īsts vīrietis. Protams,
ģimenes dzīvē daudz kas ir atkarīgs no
sievietes. Gudrai sievai vienmēr izdosies nogludināt nesaskaņas ģimenē, nepatīkamo pārvērst jokā, sievietēm piemīt
pārsteidzoša intuīcija un arī nojausma.
- Vīrieši atzīst, ka sievietēm ir spēcīgāka intuīcija, taču bieži viņi par to
saka: „Piesauca nelaimi!” Vai ievērojāt?
- Jā, tā gadās... Īpaši tad, ja kaut kas
nenotiek tā, kā plānoja vīrietis. Tad mēs,
sievietes, „dabūjam trūkties”!
- „Vienmēr un visu es izlemšu pats,
vienkārši tāpēc, ka es esmu vīrietis,”
teica ﬁlmas „Maskava asarām netic”
galvenais varonis. Vai jūs varētu tam
piekrist?
- Manuprāt, šie vārdi nav nemaz tik
aizvainojoši. Vīrieši ir brīvību mīlošas
un neatkarīgas būtnes, viņiem ir nepieciešams justies kā ģimenes galvai. Pat
tad, ja tas neatbilst patiesībai, gudra sieviete, risinot kaut kādu problēmu, pasniegs visu tādā veidā, it kā galīgo lēmumu pieņēma pats vīrietis.
- Jā, nereti notiek arī tā – kad sieviete parāda savu raksturu, par viņu
saka: „Velna sievišķis!” Ja raksturu
parāda vīrietis, viņu slavē: „Malacis,
vīrieti!”
- Diemžēl mūsu sabiedrībā tā notiek.
Taču es uzskatu, ka ir situācijas, kad sievietei ir jābūt stingrai un striktai. Piemēram, uzņēmumu, organizāciju vadītājām
bez šīm īpašībām būs grūti iztikt. Citādi viņu vienkārši „apēdīs”. Daudziem vīriešiem nepatīk sieviešu aktivitāte, apņēmība, taču ko lai dara, viņi ir spiesti samierināties.
- Slavenais Krievijas politiķis V. Žirinovskis ir teicis: „Sievietei ir jāsēž
mājās, jāraud, jālāpa un jāgatavo.”
Var tiešām tikai ar to mums vajadzētu nodarboties?
- Protams, nē! Tam es nepiekrītu! Pilnīgi nepareizi! Pirmkārt, līdz ar to būs
sliktāk pašiem vīriešiem. Viņiem vajadzēs uzņemties atbildību par ģimenes
ﬁnansiālo nodrošinājumu, turklāt ir arī
tādi mājas darbi, ar kuriem var tikt galā
tikai vīrietis. Galu galā sieviete, kas nodarbojas tikai ar mājas saimniecību, reiz
pārstās saprast savu vīru - viņa vienkārši
neattīstīsies, un vīrs viņu „pāraugs”. Lai
neizveidotos tāda plaisa, ģimenē visam
jābūt harmoniskam.
Es piekrītu Žirinovskim tikai tajā ziņā,
ka ar svarīgākajiem mājas darbiem, tomēr ir jātiek galā sievai - nedrīkst vīrieti pārveidot par sievieti. Bez šaubām, ja
rodas nepieciešamība, vīrieši var uzkopt
māju, izmazgāt veļu un sagatavot ēdienu, taču būs redzams, ka to darīja tieši
vīrietis.

Iepazīstieties! Policijas majore. Precējusies. Ir divas meitas. Dzimusi Ūdrīšu pagastā, vienīgā meita ģimenē. Vecāki ir vienkārši strādnieki. Pēc
skolas beigusi Rīgas Medicīnas institūtu. Neskatoties uz piedāvājumiem
palikt Rīgā, atgriezās Krāslavā.
10 gadus strādāja par iecirkņa terapeiti. Kad saņēma piedāvājumu strādāt policijā, ilgi nedomāja un piekrita. Tā Soﬁjas dzīve ir mainījusies par
180 grādiem. Darbs ir interesants, kolektīvs - saliedēts un profesionāls.
„Ar vīriešiem strādāt vienkāršāk,” ir pārliecināta Soﬁja Uzula.
- Vai vīrietim jāprot gatavot? Vai tomēr viņam jāuzvedas tā, lai sieviete
gribētu pati gatavot savam vīrietim?
- Mūsu ģimenē pusdienas un vakariņas ir obligātas, un parasti par to rūpējos es. Manuprāt, ja vīrietis prot gatavot
- tas ir liels pluss, jo mūsdienu sievietes
reizēm ir aizņemtākas nekā vīrieši. Piemēram, kad mans vīrs gatavo vakariņas,
es priecājos un labprāt ēdu!
- Vai vīriešiem ir taisnība, kad viņi
saka, ka sieviete nezina, kā iesist naglu, taču precīzi zina kur?
- Jā, tā tas ir. Domāju, ka ikvienas sievietes sapnis - būt blakus vīrietim, kam
izdosies atrast veidu, kā iesist šo naglu.
Tas ir tā saucamais „stiprais plecs”. Īsts
vīrietis noteikti izdomās, kā realizēt sievietes ideju, kā atrisināt problēmas, kā
atbalstīt viņu. Vīrieša svarīgākā un nozīmīgākā īpašība ir garantēt drošību.
- Kā vēstī tautas gudrība, dumja sieviete izseko vīru, gudra - rūpējas par
sevi. Pareizi?
- Ja runa ir par to, ka sieva pievērš lielu uzmanību vīra ārējam izskatam, tad –
ne visai pareizi. Kaut kādā ziņā sieva ir
sava vīra stiliste, un vīriešiem patīk, kad
sieva iesaka, kāds krekls viņam piestāv,
kādu kaklasaiti labāk izvēlēties.
Ja runa ir par greizsirdību, tad es pilnīgi piekrītu teicienam - lai vīrietim nebūtu vēlēšanās skatīties uz citām sievietēm,
sievai vienmēr jābūt sakoptai – gan ārēji, gan iekšēji, mājās un ārpus tām. Tādas
mēs esam - sievietes!

- Vai jūs piekrītat tam, ka blakus īstam
vīrietim sieviete vienmēr ir laimīga?
- Ja ģimenē viss ir kārtībā, sieviete jūtas laimīga. Ģimene sastāv vismaz no diviem cilvēkiem, un, protams, viss ir atkarīgs no viņiem abiem. Sieviete nevar
būt laimīga pati par sevi, to nespēj arī vīrietis. Ir laimīgi tie pāri, kas cenšas darīt
laimīgu savu otro pusīti, dalās viens ar
otru savā laimē.
Jaunībā šķiet, ka mīlēt ir viegli - dvēsele dzied, lidinās mākoņos. Taču iemīlēšanās periods nav mūžīgs. Es apbrīnoju ģimenes, kurās vīrs un sieva ir kopā
līdz sirmam vecumam, jo visa mūža garumā nav viegli saglabāt savstarpējo cieņu, uzticību, mīlestību, sapratni. Ir vajadzīga liela pacietība.
- Droši vien ideālas attiecības nemaz
nav iespējamas. Ir sievietes gudrība nepamanīt vīriešu muļķības, un ir vīrieša spēks - piedot sieviešu vājības.
- Jā, ir jāprot veidot attiecības. Ja meitene un puisis jaunības gados ir iemīlējušies, tas vēl neko nenozīmē. Mīlestība
jāmācās visu mūžu - gan sievietei, gan
vīrietim. Attiecībās ir svarīga gudrība, tikai tad ģimene būs stipra.
- Paldies par atbildēm! Ko jūs gribētu novēlēt mūsu lasītājiem?
- Mīļās sievietes, esiet tādas, lai jūsu
vīrieši jūs vienmēr augstu vērtētu! Vēlu
jums laimi, un tas nozīmē - mīlēt un būt
mīlētām!
Intervēja Elvīra Škutāne,
autores foto
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KRĀSLAVAS UN ROBEŽNIEKU
TŪRISTI GŪST GODALGOTU
VIETU VALSTS SACENSĪBĀS
Šī gada 14.-16.februārī notika bērnu un
jauniešu sporta tūrisma sacensības „Rīgas pilsētas Pļavnieku
ģimnāzijas sporta tūrisma kauss 2013”. Sacensības organizēja Rīgas pilsētas Pļavnieku
ģimnāzija sadarbībā
ar Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta
departamenta Sporta
un jaunatnes pārvaldi.
Sacensībās piedalījās
bērni un jaunieši divās
grupās: A grupa – Latvijas bērni un jaunieši,
kas specializējas sporta tūrismā, alpīnismā, un C grupa – Rīgas pilsētas Pļavnieku ģimnāzijas skolēni.

Sacensību pirmajā dienā mēs izlozējām starta secību, kā arī iepazināmies ar tūrisma tehnikas elementiem, tad notika svinīga pasākuma
atklāšana, komandu tūrisma tehnikas elementu demonstrācija un komandu sacensības. Otrajā dienā bija individuālas sacensības kombinētajos tūrisma tehnikas elementos, bet trešajā dienā
- sacensības sasaitē komandu tūrisma tehnikas
elementos, kā arī sacensību svinīgais noslēgums
un apbalvošana.
Sacensību gaitā mums vajadzēja kāpt pa kāpšanas sienu pa diviem celiņiem uz augšu un leju,
siet mezglus, veikt traversu, dulferi, spelio elementu, iet pa baļķi, pa „ purvu”, izturēt balansēšanu, pārvarēt gaisa pārceltuvi, šķēršļu joslu uz
torņa un veikt daudz citu tūrisma elementu. Pirmajā dienā šīs aktivitātes mums nešķita tik sarežģītas, jo jaunieši darbojās individuāli. Otrajā
dienā šie paši elementi bija jāveic komandās, un
tas sagādāja jaunus pārbaudījumus, pierādot komandu saliedētību, māku sadarboties, uzklausīt,
pieņemt lēmumu.
Etapos, kas bija ne tikai interesanti, bet arī intelektuāli, bērni parādīja savas prasmes un zināšanas. Sacensībās tika vērtēta pirmā un otrā
diena kopvērtējumā, un mūsu komanda (A2 komanda – D.Tolstika, M.Truskovska, N.Šibajevs,
A.Buko - Robežnieku pamatskola) ieguva 3.vietu, kas mums ir ļoti labs rādītājs, jo tā bija pir-

DĀVINU PILSĒTAI
GAISMIŅU,
SAVAS SIRDS SILTUMU...
Svece ir siltuma un gaismas simbols. Nenoliedzami, tai piemīt
arī kaut kas īpašs un neaptverams...
Februāris Latvijā ir Sveču mēnesis. Svarīgākā nodarbe senajiem latviešiem bija sveču liešana, jo ticēja, ka tās sveces degot
visspožāk un visekonomiskāk. Mūsdienās sveces pielietojums ir
mainījies. Sveces dedzināšana ir patīkama, relaksējoša, kas piekopjama ne vien svētkos, bet arī ikdienā – kad vien dvēsele
alkst pēc Gaismas un Miera.

mā pieredze šādās sacensībās. A4 komandas dalībniece J.Bargāne (Krāslavas pamatskola), kas
tūrisma pulciņā „Ceļotprieks” darbojas kopš
septembra, palīdzēja apvienotajai komandai
„Remoss” nopelnīt 3.vietu.
Lūk, pašu jauniešu domas:
„ Patika piedāvāto šķēršļu daudzveidība, kā
arī šajā laika posmā sadraudzējos ar tūristiem
no Madonas un Jelgavas. Uzskatu, ka šāda veida sacensības palīdz sadarboties un attīstīt savas
individuālās prasmes” (A.Sergejeva, Krāslavas
Valsts ģimnāzija)
„Patika, ka tiesneši bija ļoti pretimnākoši un
atbildēja uz visiem mūsu jautājumiem. Etapi patika, tajos dalībnieki pierādīja savas zināšanas,
prasmes, pieredzi, kā arī zināšanas, kas tiem
ir, bet trūka attiecīgas pieredzes. Vairāki etapi
mums bija jauni, un ne vienmēr izdevās izdomāt vajadzīgo stratēģiju un taktiku, bet tas motivē mūs turpmākai darbībai. Kopumā viss bija
jauki. ” (A.Ivanova, Krāslavas Varavīksnes vidusskola)
Saku lielu paldies Krāslavas novada domei,
kas deva iespēju ne tikai aizvest jauniešus uz
šīm sacensībām un gūt labus rezultātus, bet arī
sponsorēja visas ēdienreizes. Paldies Robežnieku un Indras pagastiem par transportu.
Dzintars Patmalnieks,
tūrisma pulciņa „Ceļotprieks”
vadītājs

JAUNSARGU AKTIVITĀTES
FEBRUĀRĪ

No 1.februāra līdz 28.februārim
Tirgus ielas 2. nama skatlogos ir
apskatāma Krāslavas bērnu un
jauniešu centra sveču liešanas pulciņa
izstāde „Dāvinu pilsētai gaismiņu,
savas sirds siltumu”. Veidot izstādes
Sveču dienā ir pulciņa tradīcija,
šogad tā ir izstāde-dāvana pilsētas
jubilejā. Esam pateicīgi uzņēmējiem
Bārtuļiem par piedāvātajām telpām.
Izstādē apskatāmas pašu rokām
darinātas sveces-katra īpaša un
neatkārtojama, katra kā atsevišķs
stāsts. Re, Krāslavas
centrālais
laukums, re, rožu lauks un
Valentīndienas sveiciens un vēl, vēl...
Radošais process pulciņa nodarbībās
norit organiski: eksperimentālā
forma diktē krāsu, tad top ornaments,
uzraksta ideja. Darbošanās iet kopsolī
ar visjaunākajiem sasniegumiem
sveču dizaina jomā.
Nodarbībās sanāk kopā bērni, kas
apmeklē pulciņu pirmo gadu, otro,
trešo un pat 7. gadu. Skolotājam
jāprot un jāspēj veltīt laiku katram

20.

no viņiem. Piemēram, Evija jau
sasniedza tādu meistarības līmeni, ka
var pati vadīt nodarbības.
Audzēkņu
atsauksmes:
„Ir
interesanti uztaisīt sveci. Par svecēm
var daudz ko uzzināt, kā to veidot,
no kā, kā rotāt...”(Evelīna, apmeklē
pulciņu 1. gadu). „Darbojamies
dažādās tehnikās, iepazīstamies ar
latviešu etnogrāfiskajiem rakstiem,
piedalāmies konkursos.”(Valentīna,
apmeklē pulciņu 3.gadu). „Pulciņā
daudz interesantu sveču formu. Klāt
mana fantāzija, sanāk neparasti.
Manai mammai patīk, man arī.”
(Alise, apmeklē pulciņu 1.gadu).
Ja vēlamies iepriecināt savu
tuvinieku vai draugu, uzdāvināsim
viņam neparastu dāvanu-pašrocīgi no
vaska izgatavotu sveci, kas piepildīta
ar mūsu mīlestību un sirsnību.
Žanna Garbrēdere,
Krāslavas bērnu un jauniešu
centra pulciņa skolotāja

februārī notika jaunsargu svinīgais solījums. 25 kandidāti dabūja jaunsarga apliecības. Pēc svinīgās
daļas vecākie jaunsargi piedāvāja jaunajiem biedriem veikt
pārbaudījumus, kas bija balstīti
gan uz ﬁzisko prasmju pārbaudi,
gan uz sadarbību. Jaunsargiem
patika šis pasākums, jo tas bija
labi organizēts, draudzīgs un
jautrs. Sakām lielu paldies veikala „Kristafors” izpilddirektoram Ilgvaram Ugaram, kas sponsorēja dāvanas – bloknotus un
pildspalvas - jaunajiem jaunsargiem.
februārī
jaunsargi piedalījās praktiskās šaušanas ar mazkalibra ieroci nodarbībās, kas notika Preiļu poligonā Badelka. Pasākuma mērķis bija veicināt jaunsargu ﬁzisko sagatavošanu, izkopt un pilnveidot prasmi strā-

23.

dāt komandā un veicināt sadarbību ar citu vienību jaunsargiem.
Tā bija sadarbība ne tikai ar Zemessardzi, bet arī ar 313.Līvānu jaunsargu vienību. Jaunsargiem bija iespēja ne tikai šaut ar
mazkalibra ieročiem, bet arī parādīt savas zināšanas par tēmu
„Ierindas mācība un lauku kaujas iemaņas”. Diena izdevās arī
tāpēc, ka bija saulains laiks, visiem bija brīnišķīgs noskaņojums. Pasākums bija veiksmīgs,
jaunsargi ļoti ātri apguva zināšanas, visu tieši un pedantiski pildīja, ar visiem bija viegli sadarboties. Šāda veida pasākumu organizēju pirmo reizi, un esmu
gandarīts, ka tas tik labi izdevās.
Dzintars Patmalnieks,
jaunsargu instruktors
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sports
„SWEDBANK” LATVIJAS
JAUNATNES
BASKETBOLA LĪGĀ

7., 9. un 10.februārī Krāslavas Sporta skolas basketbolisti
spēlēja kārtējās Latvijas čempionāta spēles. 7.februārī krāslavieši viesojās Līvānos, kur sacensības notika trīs vecuma grupās. Pirmās laukumā devās U14 grupas. Šīs vecuma grupas
komanda pagājušajā sezonā ieguva augsto 14.vietu Latvijā, tādējādi, paliekot tikai vienu solīti līdz pirmajam divpadsmitniekam, kas dotu iespējas spēlēt pirmajā divīzijā. Taču komandu vasarā atstāja Mārtiņš Jakovels, kas noslēdza līgumu ar BK
„Valmiera” un tagad aizstāv Valmieras sporta skolas krāsas.
Valmieras komanda šajā vecuma grupā ir viena no spēcīgākajām Latvijā, bet Mārtiņš šogad ir otrs rezultatīvākais šīs komandas basketbolists. Lai veicas Tev, Mārtiņ! Krāslaviešiem
sakarā ar komandas līdera aiziešanu komandu nākas veidot no
jauna. Liels prieks, ka ir izdevies komandā iesaistīt Aulejas pamatskolas pārstāvjus, kuriem, protams, šī sezona ir ļoti grūta,
jo tā ir pirmā, kamēr komandas biedriem trešā-ceturtā.
Līvānu komanda pagājušajā sezonā ierindojās vienu vietu
augstāk par mūsējo, kas liecina par spēku vienlīdzīgumu. Pirmo puslaiku krāslaviešiem izdevās noslēgt savā labā, bet visai
spēlei spēka pietrūka – 49:58 Līvānu labā. Tad laukumā devās
U16 komandas. Mājinieku pārākums šajā vecuma grupā bija
jūtams visu spēles laiku, un viņi svinēja drošu uzvaru. Pēdējā šī vakara spēlē tikās U19 komandas. Starp abām komandām
cīņa vienmēr ir saspringta. Arī šī reize nebija izņēmums. Kaut
krāslavieši spēlēja bez komandas līdera Jurija Džamirzes un
trešajā ceturtdaļā Līvāni jau bija priekšā ar 16 punktiem, visā
spēlē izdevās uzvarēt krāslaviešiem ar 81:76. Krāslava: Arnis
Bebrišs 23, Pāvels Savickis 17, Jānis Cauņa 15, Rihards Kokins 7, Artūrs Gorenko 7, Kaspars Miglāns 6, Sergejs Kižlo un
Pāvels Podjava.
9.februārī Krāslavā viesojās Alūksnes sporta skolas basketbolisti. Spēļu secība šoreiz bija citādāka – no vecākajiem uz
jaunākajiem. U19 grupā mūsējie jau spēles sākumā izvirzījās
vadībā un visu spēli noslēdza savā labā ar 88:54. Krāslava: Jurijs Džamirze 23, Arnis Bebrišs 19, Kaspars Miglāns 11, Pāvels Savickis 11, Rihards Kokins 10, Jānis Cauņa 9, Artūrs
Gorenko 5, Sergejs Kižlo. Septiņpadsmitgadīgie palika laukumā, jo nākamā bija U17 komandu spēle, bet lielākā daļa mūsējo, kas spēlē U19 komandā, ir 17 gadus veci. Šajā vecuma grupā mūsējie Alūksnē bija cietuši zaudējumu, taču mājās izdevās
revanšēties, turklāt revanšs izdevās papildlaikā, jo spēles normālais laiks beidzās neizšķirti 78:78. Papildlaikā mūsējie bija
precīzāki, tāpēc pelnīta uzvara ar 87:82. Krāslava: Arnis Bebrišs 48, Kaspars Miglāns 25, Artūrs Gorenko 7, Guntis Griņēvičs 6, Sergejs Kižlo 1, Jānis Cauņa neiemeta punktus, bet neatsverams viņa ieguldījums bija jūtams katrā uzbrukumā, jo
Jānis pildīja saspēles vadītāja pienākumus un apgādāja savus
komandas biedrus ar precīzām piespēlēm.U16 vecuma grupā
atkal mūsējie cieta zaudējumu pret spēcīgo Alūksnes komandu
ar 46:62. U14 vecuma grupā mūsējo pārsvars bija nospiedošs
88:27. Rezultatīvākie mūsu komandā bija Reinis Andžāns 35,
Edgars Sadovskis 13, Armands Rimšāns 7, Jānis Umbraško 6,
Emīls Repeļs 6, Kārlis Kurcenbaums - 4 punkti.
10.februārī Krāslavā ieradās Madonas sporta skolas komandas. Pirmās spēles pirmajā puslaikā izpaudās madoniešu U14
komandas pārsvars un, kaut krāslavieši uzvarēja otro puslaiku,
visā spēlē viesi guva virsroku 47:72. U16 savu spēli sāka bikli
un pirmo puslaiku zaudēja ar 24:38. Šinī brīdī vēl neviens no
daudzajiem skatītājiem, kas bija piepildījuši gandrīz pilnas Varavīksnes vidusskolas sporta zāles tribīnes, nezināja, kāds trilleris viņus sagaida spēles beigās. Kad līdz spēles beigām bija
palikušas apmēra 3-4 minūtes, rezultāts bija vēl 12-14 punktus par labu pretiniekiem. Tad krāslavieši atrada savu spēli, izpildīja vairākus rezultatīvus uzbrukumus, pārtvēra bumbas un
bija precīzi no soda metienu līnijas, un divas sekundes līdz
spēles beigām mūsējiem bija vairs tikai divu punktu deﬁcīts!
Taču situācija bija tāda: divas sekundes, ko spēlēt, pretiniekiem jāizpilda divi soda metieni. Madonieši savus soda metienus neiemeta, bumbu pārtvēra Jānis Govilovskis, bet pret
viņu pretinieki kļūdījās un nopelnīja personīgo piezīmi. Jānis
abos soda metienos bija precīzs un spēles normālais laiks beidzās ar rezultātu 77:77, tātad sekoja papildlaiks, kurā mūsējie
guva 17 pret pretinieku 7 punktiem. Rezultātā grūta uzvara ar
94:84! Krāslava: Jānis Govilovskis 35, Māris Pļavenieks 28,
Einārs Purvinskis 10, Reinis Andžāns 9, Mārtiņš Skudra 5, Ingars Sjanita 3, Alēns Ločmelis 2, Edgars Stagis 2. Paldies skatītājiem, kuri bija puse no krāslaviešu uzvaras! Vecākajā U19
grupā bija gaidāma sīva spēkošanās, jo mūsējie Madonā atzina
mājinieku pārākumu. Mājās krāslavieši parādīja krietni labāku
spēli un svinēja pārliecinošu uzvaru 111:77. Krāslava: Arnis
Bebrišs 33, Jurijs Džamirze 32, Kaspars Miglāns 20, Rihards
Kokins 9, Pāvels Savickis 7, Jānis Cauņa 6, Artūrs Gorenko 4.
Mūsu komandas pēc šīm spēlēm „Swedbank” Latvijas jaunatnes basketbola līgas otrās divīzijas austrumos ieņem šādas
vietas: U19-2., U17-3., U16-7., U14-4. Nākamās spēles mūsējiem izbraukumā – Rēzeknē un Daugavpilī. Sekojiet mūsu
basketbolistu gaitām portālā www.basket.lv.
Raitis Timma

KRĀSLAVIEŠIEM SEPTIŅAS MEDAĻAS
LATVIJAS JAUNATNES OLIMPIĀDĒ

Jau 19. reizi Ērgļos notika
Latvijas Jaunatnes ziemas
olimpiāde, kurā piedalījās
131 skolu komandas no 40
pašvaldībām. 7 olimpiskajos
sporta veidos sacentās vairāk
nekā 1100 skolas vecuma jauniešu. Krāslavas novadu pārstāvēja 11 sportisti no trim
skolām.

Pēdējos gados ziema mūs ir lutinājusi, ar ko arī izskaidrojams ziemas sporta veidu popularitātes pieaugums. Pārliecinoša favorīte dalībnieku vidū bija distanču slēpošana.
Šajā gadā olimpiādē distanču slēpošanas sacensībās uz starta stājās
394 dalībnieki. Krāslavieši piedalījās gan slēpošanā, gan biatlonā.
Pirmajā dienā distanču slēpošanā 3km individuālajā distancē vidusskolas grupā Natālija Kovaļova
no Krāslavas Varavīksnes vidusskolas ieguva 3.vietu, Ojārs Vanags no
Krāslavas pamatskolas 5 km distancē 51 dalībnieku konkurencē izcīnīja
2.vietu. Dmitrijs Ģorbačs, Bogdans
Kancevičs un Olga Kovaļova šoreiz
startēja biatlonā. Krāslavas Varavīksnes vidusskolas sportistiem debija bija ļoti veiksmīga. Stafetē viņi
izcīnīja augsto otro vietu, neveicot ne
vienu soda apli.
Nākamajā dienā slēpotāji sacentās

sprinta distancē klasiskajā stilā. Natālija Kovaļova un Ojārs Vanags izcīnīja sudraba medaļu.
Olga Kovaļova un Bogdans Kancevičs no Krāslavas Varavīksnes vidusskolas sacentās 4 km distancē biatlonā. Olga Kovaļova ar vienu soda
apli ieguva trešo vietu. Bogdans Kancevičs ar diviem soda apļiem izcīnīja bronzas medaļu. Labi startēja arī
Snežana Jegorčenko no Krāslavas pamatskolas. Krāslavas novada sportisti kopumā izcīnīja septiņas medaļas.
Vismaz vienu medaļu šajās sacensī-

bās izcīnīja 57 skolu komandas.
Latvijas Jaunatnes ziemas olimpiāde ir vienīgais kompleksais sporta
pasākums Latvijā, kurā mūsu jaunā
paaudze var izbaudīt olimpisko gaisotni un nostiprināt olimpiskos ideālus. Tās mērķis ir noteikt labākos
jaunos sportistus un labākās
izglītības iestādes olimpiskajos
sporta veidos, kā arī sekmēt jaunatnes sporta attīstību Latvijā.
Ilona Vanaga,
distanču slēpošanas trenere

NATĀLIJA KOVAĻOVA STARTĒS
PASAULES ČEMPIONĀTĀ ITĀLIJĀ
16.-17. februārī Vietalvā Maiļu trasē ar sprintu klasiskajā stilā
sākās Latvijas čempionāta otrais
posms distanču slēpošanā.

Mūsu slēpotājiem veicās ļoti labi - sprinta 1 km distancē junioru un jauniešu grupā
Natālija Kovaļova un Olga Kovaļova kļuva par Latvijas čempionēm. Vidējā grupā
(1997.-1998. g.dz.) zēnu konkurencē Ojārs
Vanags ieguva otro vietu un Bogdans Kancevičs ierindojās trešajā vietā. Jāpiebilst,
ka Bogdanam tā ir pirmā medaļa Latvijas
čempionātā.
Nākamajā dienā sportisti sacentās masu
startā brīvajā stilā. Par Latvijas čempionēm savā vecuma grupā 7.5 km distancē
kļuva Krāslavas Varavīksnes vidusskolas skolnieces, māsas Natālija un Olga Kovaļovas. 10 km distancē zēniem Ojārs Vanags ieguva trešo vietu, Bogdans Kancevičs - 5.vietu.
Natālija Kovaļova izcīnīja tiesības Latvijas izlases sastāvā piedalīties Pasaules
čempionāta pieaugušajiem Itālijā. Vēlam
labus startus!
Ilona Vanaga,
distanču slēpošanas trenere

VIEGLATLĒTIKA
9.-10.februārī Kuldīgā no- Rīgas meistarsacīkstēs jaunatnei Rorisinājās Latvijas junioru un lands uzvarēja kārtslēkšanā ar rezultātu 3.20 m.). Trīssoļlēkšanā Rolanjaunatnes čempionāts.
Zelta medaļu juniorēm 4 kg lodes
grūšanā ar rezultātu 13.09 m izcīnīja
Evelīna Petunova. Iepriekš šajā sezonā Evelīnai jau bija uzvara Rīgas
čempionātā junioriem (12.73 m) un
3.vieta pieaugušo konkurencē.
Vecākajā vecuma grupā jauniešiem 3.vieta kārtslēkšanā - Rolandam Škutānam ar personisko rekordu 3.25 m. Otrās vietas ieguvējām
Rolands zaudēja tikai pēc neveiksmīgo mēģinājumu skaita. (11.janvārī

dam 4.vieta, atkal ar personisko rekordu – 13.12 m.
Pēc Latvijas Vieglatlētikas savienības iniciatīvas jaunākajā vecuma grupā Latvijas čempionāts notika pēc jaunas formulas. Iepriekš pārāk lielais dalībnieku skaits apgrūtināja sacensību noriti gan organizatoriem, gan jaunajiem sportistiem - dažās disciplīnās dalībnieku skaits pārsniedza pat 80 – 90 cilvēkus. Piemēram, tāllēkšanā starp mēģinājumiem

bija jāgaida 40 minūtes. Tāpēc šogad tika nolemts organizēt atlases
sacensības četros Latvijas reģionos.
Jaunajiem sportistiem vajadzēja tikt
pirmajā pieciniekā, lai gūtu tiesības
startēt Latvijas čempionātā Rīgā. Tas
pa spēkam bija septiņiem Krāslavas
sportistiem, no kuriem Latvijas ﬁnālos tika četri. 6.vieta augstlēkšanā Alīnai Ņikitinai – 1.35 m, 6.vieta 300
m skrējienā Anatolijam Šavecam –
47.81 sek., 8.vieta 60 m barjerskriešanā Agijai Bebrišai - 11.12 sek. un
8.vieta lodes grūšanā (2 kg) Katrīnai
Tračumai – 9.52 m.
Inese Umbraško,
Sporta skolas dir.vietniece
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„Ceļš ir tikpat svarīgs kā mērķis”

sludinājumi
Priedaines baznīcā sākās bērnu pieteikšana un gatavošanās
Pirmajai Svētajai Komūnijai.
Pierakstīties var līdz 10.martam (ieskaitot).

Saskaņā ar zivju trofeju
konkursa rezultātiem Latvijā 2012.gadā ir noķerta
rekordliela meža vimba - 79
cm gara un 7,5 kg smaga.
1. vieta ir makšķerniekam
no Krāslavas - Sergejam
Kritenko.

MOBILAIS MAMOGRĀFS

2013.gada 17.februārī rokgrupa „Stage Divers” Krāslavas pils kompleksa amatu mājā (staļļos) ﬁlmēja savu klipu „Song of the sea”. Grupas sastāvs ir Kristaps Pauniņš - basģitāra, Oļģerts Rihlickis - bungas,
Toms Zaltāns -ritma ģitāra, Jānis Drēģeris - vokāls. Klipa ﬁlmēšanas
procesā tika pieaicināts mūziķis un aktieris Valērijs Stivriņš.
„Mūzikas video centrālā doma - ceļš ir tikpat svarīgs kā mērķis, uz ko
mēs ejam,” pastāstīja Oļģerts.
„Stage Divers” pārstāvēs Latviju Baltijas muzikantu konkursā DAMIF (The Open Dance and Music International Federation). Šī iespēja radās, kad „Stage Divers” vīrus uzrunāja DAMIF producente Jeļena Kravčenko. Novēlēsim veiksmi un izturību, nesot savu un Krāslavas
vārdu pasaulē! „Stage Divers” sola, ka klips būs pieejams projekta mājaslapā, kā arī www.kraslavaspils.lv
Eduards Danovskis

8.martā plkst.20:00
balle „Viss labais nāk no Tevis!”,

ieeja 2 Ls,
galdiņu rezervāciju lūdzam veikt savlaicīgi pa tālr.25612008.

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

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

Sievietes tiek aicinātas veikt krūšu izmeklējumus tuvāk savai dzīvesvietai – „Veselības Centrs 4” mobilajā mamogrāfā, kas ieradīsies 11. un
12. martā, 25. un 26. aprīlī, 27. un 28. maijā pie Krāslavas slimnīcas,
Rīgas iela 159.
Uz mamogrāfa pārbaudi izbrauc TIKAI pēc iepriekšēja pieraksta!
Sievietēm, kuras ir saņēmušas uzaicinājuma vēstuli no Nacionālā veselības dienesta Valsts skrīninga programmas ietvaros, izmeklējums ir
bez maksas (uzaicinājuma vēstule ir derīga 2 gadus kopš iesūtīšanas datuma). Ar ģimenes vai ārstējoša ārsta norīkojumu – izmeklējums maksā
Ls 2. Ar ģimenes ārsta vai ārstējoša ārsta norīkojumu, kuram NAV līgumattiecību ar Nacionālo veselības dienestu - PAR MAKSU.
Pieraksts notiek pa tālr. 67142840 un 27866655.
 Pērk senlietas: ordeņus un
medaļas, zobenus un durkļus,
patvārus, ikonas, baznīcas grāmatas, svečturus, zelta un sudraba izstrādājumus, glāzturus,
dzirnakmeņus. Apmaksa uzreiz,
izbraucam uz vietas. Т. 26986262.
 Veic remonta un celtniecības
darbus. Garantija. Kvalitāte. Т.
26756386.
 Pārdod 3-istabu dzīvokli Krāslavā, Baznīcas ielā 6, bez remonta,

plastikāta logi. Cena – 2000 Ls.
Т.29162045.
 Pērk mežu ar zemi, cirsmas
vai izcirtumus. Apmaksa uzreiz.
T.26346688.
 Pērk garāžu slimnīcas rajonā.
Т.28226280.
 Pērkam meža īpašumus, cirsmas,
izcirtumus. T.26127184.
 Veicam mežsaimnieciskus pakalpojumus (taksācija, dastošana,
cirsmu stigošana). T. 26127184.

9.martā plkst.17:00
Novopolockas māksliniecisko kolektīvu
koncertprogramma, piedalās cirks „Junostj”,
estrādes šova programmu solisti,
tautas mūzikas un akordeonistu ansambļi. Ieeja brīva

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

