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GUNĀRS UPENIEKS:

„Kad mēs redzam, kā krāslavieši izrotā savas mājas,
tad arī pašvaldība cenšas neatpalikt”

Gada vistumšākajā laikā, decembra vidū, pirms ziemas saulgriežiem
pilsētā pakāpeniski sāk iedegties Ziemassvētku rotājumos. Veikalu vitrīnās parādās pasaku varoņi, daudzdzīvokļu māju balkonus un lodžijas
rotā brīnumainas gaismu kompozīcijas un krāsainas lampiņu virtenes,
bet kokus un krūmus - tīklveida mirdzoši dekori. Līdz ar Ziemassvētku
gaismu iedegšanu sākas pirmssvētku rosība.
9. janvārī Krāslavas novada domes zālē tika godināti pilsētas iedzīvotāji, kas pirms Jaungada svētkiem visgaumīgāk izrotāja savas mājas, pagalmus, lodžijas un balkonus.
Klātesošos sveica Krāslavas novada domes priekšsēdētājs Gunārs Upenieks:
„Man patīk šī konkurence. Kad mēs redzam, kā krāslavieši izrotā savas mājas,
tad arī pašvaldība cenšas neatpalikt. Ticu,
ka mūsu kopīgie centieni padarīs pilsētu
vēl skaistāku, un mēs dāvāsim prieku gan
krāslaviešiem, gan tiem, kas atbrauc pie
mums uz svētkiem.”
Kā uzsvēra Ineta Danovska, vērtēšanas
komisijas priekšsēdētāja, novada arhitekte,
izvēlēties labākos bija ļoti sarežģīti: „Šogad
bijām ļoti gandarīti, izvērtējot, kā izskatās
mūsu pilsēta. Kad komisija sāka apkopot
rezultātus, noskaidrojās, ka mūsu sarakstā
ir vairāk nekā 100 skaisti izrotātās mājas.
Izvēlēties labākos bija grūti. Gribas atzīmēt
Rancāna ielu, kur spīd un laistās burtiski
visas mājas - no sākuma līdz beigām, ne

mazāk oriģināla ir Jeremejeva iela. Tomēr
šoreiz mēs nolēmām vadīties pēc šāda principa: aicināt uz apbalvošanu tos, kas, iespējams, netika pamanīti iepriekšējos gados,
kā arī tos, kas izrotāja savas mājas pirmo
reizi vai atjaunoja dekorācijas.”
Skaistāk un interesantāk noformēto
ēku, balkonu un lodžiju īpašnieki saņēma
Krāslavas novada domes pateicību, kalendāru 2015.gadam ar pilsētas skatiem un
suvenīru.
Par labākajiem tika atzīti
Iestādes
Veikali Rīgas ielā (SIA „Vita V”)
Veikals „Sapnis” Rīgas ielā
Biroju ēka Dīķu ielā 1, īpašnieks Josifs
Žurņa
Varavīksnes vidusskolas ēka
Krāslavas autoosta

Logi, balkoni un lodžijas
Raiņa iela 6, 12. dzīvoklis, Inga Paceviča
Raiņa iela 15, 6. dzīvoklis, Lonija Jakovele
Raiņa iela 15, 23. dzīvoklis, Kristīne Bobiča
Raiņa iela 15, 44. dzīvoklis, Irīna Seņkova
Raiņa iela 23, 6.dzīvoklis,Aivars Melderis

Ezeru iela 16, 5.stāva lodžija - Ludmila
Meirāne
Vienības iela 61, 7.dzīvoklis, Daina Strupiša
Privātmājas
Sauleskalna iela 26, Irēna Gončarova
Rīgas iela 43, Ligita Pobudina
Augusta iela 38, Ludmila Artemenkova
Augusta iela 40, Olga Žeimote
Augusta iela 21, Valentīna Panteļejeva
Lakstīgalu iela 14, Arvīds Teivišs
Persteņa iela 1, Gregory Peter
Vasarnieku iela 14, Ludmila Šeripo
Strautu iela 27, Vija Sjadro
Skaistas iela 27, Inna Dudeviča
Jeremejeva iela 24, Antons Blūzma
Jeremejeva iela 4, Pāvels Širokijs
Sila iela 26, Skaidrīte Metlova
Jaunatnes iela 11, Igors Kovaļčuks
Pekinas iela 22, Iluta Nartiša
Priežu iela 18, Ināra Dzalbe
Vienības iela 51, Alvis Slesars
Rancāna 16a, Irēna Voicehoviča
Elvīra Škutāne, autores foto
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PAR AIZLIEGUMU AUDZĒT
ĢENĒTISKI MODIFICĒTOS KULTŪRAUGUS

Visiem uzskaitē esošiem novada aizbildņiem, aizgādKrāslavas novada dome, pamatojoties uz Ģenētiski modificēto organismu aprites liņiem un nepilngadīgo bērnu mantas pārvaldītājiem līdz
kuma
22.panta otro un ceturto daļām paziņo, ka ir nolemts nodot sabiedriskajai ap2015.gada 1.februārim bāriņtiesas darbiniekam pēc savas
spriešanai
un atzinumu saņemšanai jautājumu par Krāslavas novada pašvaldības addzīves vietas jāiesniedz atskaites par 2014. gadu.
ministratīvās teritorijas pasludināšanu par brīvu teritoriju no ģenētiski modificētiem
kultūraugiem, nosakot aizliegumu audzēt ģenētiski modificētos kultūraugus minētajā
teritorijā.
KRĀSLAVAS NOVADA DOMES
Sabiedriskās apspriešanas termiņš - līdz 2015.gada 20.februārim. Priekšlikumu, iebilADMINISTRATĪVĀ KOMISIJA ZIŅO dumu un viedokļu iesniegšanas vieta - Krāslavas novada domes 12.kab., Rīgas iela 51,
Krāslava, Krāslavas novads.
2015. gada 6. janvārī notika administratīvās komisijas
kārtējā sēde, kurā tika izskatītas 8 administratīvo pārkāpumu lietas:
- par suņa turēšanas prasību pārkāpšanu A.Š, dzim.1964. g., tika uzlikts naudas sods 20 EUR apmērā;
- par suņa nereģistrēšanu un neidentiﬁcēšanu A.Š, dzim.1964. g., tika
uzlikts naudas sods 30 EUR apmērā;
- par bērna aprūpes pienākumu nepildīšanu M.H., dzim.1984.g tika
uzlikts naudas sods 10 EUR apmērā;
- par policijas apzināti nepamatotu izsaukšanu E.M., dzim.1971. g.
tika uzlikts naudas sods 35 EUR apmērā;
- par elektroenerģijas patvaļīgu patērēšanu G.Č., dzim.1977. g., tika
uzlikts naudas sods 100 EUR apmērā;
- par materiālu novietošanu ceļu zemes nodalījuma joslā bez valsts
ceļu dienesta atļaujas A.K., dzim.1977. g., tika uzlikts naudas sods 140
EUR apmērā, bet V.D., dzim. 1952. g., tika izteikts mutvārdu aizrādījums;
- par dzīvnieku turēšanas prasību pārkāpšanu atkārtoti gada laikā pēc
administratīvā soda uzlikšanas N.M., dzim. 1969. g., tika uzlikts naudas
sods 15 EUR apmērā.
Administratīvās komisijas nākamā sēde notiks 2015. gada 3. februārī
plkst.13:00 Krāslavas novada domes 17.kab. (Rīgas ielā 51, Krāslavā).

dažos teikumos
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. decembrī Krāslavas novada domes sēdē deputāti pieņēma
lēmumu paredzēt 2015.gada budžetā ﬁnansējuma piešķiršanu
EUR 2800 apmērā biedrībai „Latvijas spēka atlētu federācija” Latvijas
Spēkavīru čempionāta rīkošanai Krāslavā 2015.gada 19.jūlijā Krāslavas
Pilsētas svētku programmas ietvaros, kā arī piešķirt ﬁnansējumu EUR
1670 apmērā biedrībai „Futbola klubs „Krāslava”” dalībai Daugavpils
pilsētas čempionātā telpu futbolā, Krāslavas pilsētas čempionātā un
Latvijas kausā.

L

atvijas interešu izglītības vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas
pulciņu audzēkņu izstāde „Trejdeviņas saules lec” 2015.gada
9.janvārī atvēra durvis saviem skatītājiem.
Izstāde veltīta Latvijas Prezidentūrai Eiropas Savienības Padomē, un
tajā apskatāmi vairāk nekā 200 darbu, kuros autori atklāj savu redzējumu, priekšstatus, sajūtas un fantāzijas par kādu no Eiropas Savienības
dalībvalstīm.
Arī Krāslavas novads izcīnījis vietu dalībai šajā izstādē. Konkursa
žūrijai un skatītāju vērtējumam redzami novada interešu izglītības pulciņos iesaistīto audzēkņu četri darbi: Krāslavas Bērnu un jauniešu centra suvenīru pulciņa audzēknes Evelīnas Saksones (sk.Larisa Kizjalo),
pulciņa „Vilna Brīnumdare” audzēknes Sandras Gaiļevičas un suvenīru
pulciņa „Raibais dzenis” audzēknes Natālijas Diduhas (sk.Žanna Garbrēdere) veikumi un Krāslavas Valsts ģimnāzijas vizuālās mākslas pulciņa audzēknes Sintijas Skerškānes darbs (sk.Inga Škerškāne).
Meitenes savos darbos atklāj priekšstatus par Apvienoto Karalisti,
Zviedriju, Horvātiju un Grieķiju.

No

2014. gada 23. decembra sāk darboties Latgales plānošanas
reģiona izstrādātā tīmekļa vietne - invest.latgale.lv. Tīmekļa vietne (invest.latgale.lv) sniedz ieskatu Latgales investīciju vidē, iepazīstina ar aktuālākajiem investīciju objektiem un projektiem, piedāvā
iespēju potenciāliem investoriem izvērtēt un izvēlēties iespējamos investīciju objektus un projektus Latgalē.
Latgales uzņēmēji un pašvaldības šajā mājas lapā var izvietot savus
piedāvājumus potenciālajiem investoriem.

B

altkrievijas Republikas Ģenerālkonsula amatā stāsies Vladimirs
Klimovs. Viņš nomainīs līdzšinējo konsulu Viktoru Geisiku, kura
diplomātiskais komandējums ir noslēdzies.
V.Geisiks vadīja Baltkrievijas Republikas Ģenerālkonsulātu Daugavpilī vairāk nekā piecus gadus. Diplomāts atgriežas dzimtenē, kur plāno
doties pelnītā atpūtā.
Vladimirs Klimovs pirms iecelšanas diplomātiskajā amatā Latvijā
strādāja Baltkrievijas Republikas Ārlietu ministrijā, BR prezidenta administrācijā.

KRĀSLAVAS NOVADA PAŠVALDĪBAS POLICIJA PAR PAVEIKTO DARBU DECEMBRĪ

Sastādīti 6 administratīvo pārkāpumu protokoli,
no tiem 1 par dzīvnieku turēšanas, labturības, izmantošanas un pārvadāšanas prasību pārkāpšanu, 1 par
dzīvnieku slēpšanu, neidentiﬁcēšanu (nemarķēšanu)
un izvairīšanās no to uzskaites, 4 par makšķerēšanas
un zvejas noteikumu pārkāpšanu.
Saņemti 25 rakstiski iesniegumi un atstrādāti 160
izsaukumi. Tika veiktas 48 proﬁlaktiskās sarunas un
izteikti mutiski brīdinājumi.
Tika veikti 8 nakts reidi (no piektdienas uz sestdienu un no sestdienas uz svētdienu). Nodrošināta
sabiedriskās kārtības ievērošana šādos pasākumos:
PII „Pīlādzītis” ceļu satiksmes mācību akcija
„Melna lelle”; pilsētas eglītes iedegšana;
Ziemassvētku atpūtas vakars Indrā; Vecgada balle

Krāslavas Kultūras namā; JAK spēle;
Jaungada balle Robežniekos.
Krāslavas novada pašvaldības policija nogādāja
vienu personu Daugavpils psihoneiroloģiskajā slimnīcā un 1 personu Daugavpils Reģionālās slimnīcas
Narkoloģijas nodaļā.
Pašvaldības policijas darbinieki nogādāja vienu
klaiņojošo suni Daugavpils dzīvnieku patversmē.
Krāslavas novada pašvaldības policijas darbinieki
veica 7 proﬁlaktiskus reidus pa Krāslavas novada
ezeriem, kas saistīti ar zivju resursu un kontroles pasākumiem. No dažādiem Krāslavas novada ezeriem
kopumā tika izcelti un pēc akta iznīcināti 13 nelikumīgi zvejas rīki.

AUKSTAJĀ LAIKĀ PIEAUG
UGUNSGRĒKOS BOJĀ GĀJUŠO SKAITS

Iestājoties aukstajam laikam, pieaug ugunsgrēku skaits,
kuru iespējamais iemesls ir apkures iekārtu nepareiza
lietošana, kā arī bojātu apkures ierīču lietošana. Šādu
ugunsgrēku sekas diemžēl visbiežāk beidzas traģiski.
Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta (VUGD) apkopotā
statistika liecina, ka katru gadu
apmēram viens tūkstotis ugunsgrēku izceļas tieši apkures problēmu dēļ. Lielākais šādu ugunsgrēku skaita pieaugums ir vērojams
gada sākumā un apkures sezonas
beigu posmā, kad pieaug apkures
iekārtu nolietojums, dūmvados
izveidojas sodrēji un parādās to
bojājumi. Diemžēl statistika liecina, ka pagājušajā gadā, salīdzinot
ar 2013.gadu, vismaz uz pusi ir
pieaudzis šādos ugunsgrēkos bojā
gājušo skaits.
VUGD atgādina, ka netīrīts skurstenis ir ugunsbīstams. Katru dienu
ugunsdzēsēji glābēji vairākas reizes dodas dzēst dūmvados degošus
sodrējus. Sadegot jebkuram cietajam kurināmajam, uz skursteņa
iekšējās virsmas veidojas kvēpu,
sodrēju un darvas nosēdumi, kas,
savlaikus nenotīrīti, labākajā gadījumā samazina apkures ierīces
darbības efektivitāti, bet sliktākajā
gadījumā var izraisīt intensīvu šo
produktu degšanu. Aizdegšanās
ātri izplatās pa visu dūmeņa iekšējo virsmu, vienlaikus ievērojami paaugstinot temperatūru tajā
aptuveni līdz pat 1000 C. Tas var
radīt plaisas visa mūrētā dūmeņa
korpusa biezumā, ārējo apvalku
ieskaitot, tādejādi paverot ceļu
karstajām dūmgāzēm un liesmām
uz degtspējīgām sienu, griestu un
jumta konstrukcijām.
Lai izvairītos no nelaimes un

varētu droši uzturēt siltumu, kurinot malkas, gāzes vai cita veida
apkures ierīci, reizi trijos gados
jāapseko dūmvadu, dūmeju un
dūmkanālu tehniskais stāvoklis.
To drīkst veikt sertiﬁcēti skursteņslauķi. Par to jāpārliecinās, lūdzot
darba veicējam uzrādīt apliecinošos dokumentus. Bojātu skursteņu
ekspluatācija ir bīstama!
Apmēram puse no ar apkuri
saistītiem ugunsgrēkiem izceļas
tieši apkures iekārtu ekspluatācijas noteikumu pārkāpumu dēļ.
Lielākā daļa no šiem ugunsgrēkiem ir notikusi tieši cietā kurināmā apkures iekārtu ekspluatācijas
noteikumu pārkāpumu rezultātā.
Lietojot malkas plīti, jāatceras,
ka plītis laika gaitā nolietojas –
var izdegt cepeškrāsns metāla
apšuvums, plīts virsmā parādīties
spraugas, caur kurām nāk dūmgāzes. Lai šādas plītis padarītu ikdienas lietošanā drošas, tām periodiski nepieciešama atjaunošana,
rūpīgi aizsmērējot radušās plaisas,
savlaikus nomainot izdegušo cepeškrāsni, nostiprinot durtiņas.
Cietā kurināmā krāsns (virtuves
pavarda) kurtuves priekšā degtspējīgu materiālu grīda jāpārklāj
ar degtnespējīga materiāla loksni
(skārds u.c.), kuras izmēriem jābūt ne mazākiem par 50 cm perpendikulāri kurtuves ailai un 70
cm paralēli tai.
Kurināmie materiāli (ogles,
kūdra), kam piemīt pašaizdegšanās spēja, jāuzglabā speciāli šim

nolūkam pielāgotās telpās vai
laukumos (ne tuvāk par 6 m no
degtspējīgām ēku vai būvju konstrukcijām).
Tā kā apkures sezonā vistraģiskākie ugunsgrēki notiek tieši naktī, kad cilvēki guļ un nepamana
ugunsgrēka izcelšanos, dzīvojamās telpas ir nepieciešams aprīkot
ar dūmu detektoriem, kas ar skaņas signāla palīdzību signalizēs
par ugunsgrēka izcelšanos, ļaujot
laicīgi izsaukt ugunsdzēsējus glābējus.
Dūmu detektors ir neliela izmēra ierīce, kura patstāvīgi spēj
konstatēt
telpā
izveidojušos
ugunsgrēka faktorus (dūmu koncentrāciju, siltumu) un par to ar
spalgu, 80 dB skaņas signālu aptuveni pusstundu nepārtraukti brīdināt mājokļa iemītniekus. Saprotams, ka ugunsdzēšamo aparātu šī
ierīce neaizvieto. Tās uzdevums
nav dzēst, bet gan brīdināt par
izcēlušos ugunsnelaimi. Par tālāko rīcību, atkarībā no situācijas,
ir jāizlemj mājokļa iemītniekiem
pašiem – apslāpēt liesmas pašu
spēkiem vai nekavējoties pamest
ugunsnelaimes skarto mājokli
un saukt palīgā ugunsdzēsējus.
Gadījumos, kad mājoklī neviena nebūs, paliek cerība, ka dūmu
detektora spalgo signālu izdzirdēs
kaimiņi un izsauks ugunsdzēsējus.
Jāatceras, ka dūmu detektori ir paredzēti lietošanai telpās. Uzstādīti
ārā tie gaidīto efektu nedos.
Ja izcēlusies ugunsnelaime, nekavējoties zvaniet uz tālruņa numuru 112!
Viktorija Gribuste,
VUGD Preses un sabiedrisko
attiecību nodaļas priekšniece
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AKTUĀLI LAUKU IEDZĪVOTĀJIEM –
APSTIPRINĀTAS IZMAIŅAS
PAR IZMAIŅĀM MEŽA LIKUMĀ
PIENA KVOTU ADMINISTRĒŠANAS NOTEIKUMOS

NO 2015. GADA 1. JANVĀRA
23. decembrī valdība atbalstīja Zemkopības ministrijas sagatavotos grozījumus piena
kvotu administrēšanas noteikumos, kas paredz avansa maksājuma ieturēšanu no pieZemkopības ministrija atgādina, ka no 2015. gada 1.
na ražotāja, ja tā piegādes piena kvotas apjoms tiek pārsniegts. Izmaiņas noteikumos
janvāra
stājas spēkā grozījumi Meža likumā, kas nosaka:
izstrādātas, lai ražotājam valsts kopējās piena kvotas pārsniegšanas gadījumā uzreiz
turpmāk
par mežu tiks uzskatītas platības un uz tām tiks
nebūtu jāmaksā visa soda naudas summa.
attiecināts
Meža likums, kurās pārskatāmā vēsturē mežs
Ņemot vērā to, ka valstī aktī- par pienu ir divas reizes mēnesī, ja ražotājs kvotas gada laikā jau ir
nav
bijis,
bet
ir izveidojies koku apaugums, kas lielāks par
vi attīstās piensaimniecība un ik samaksa tiek veikta ik pēc trīsdes- pārsniedzis savu pieejamo piena
0,5
ha
un
kurā
koku augstums pārsniedz 5 metrus, un koku
gadu pārstrādei piegādātā piena mit dienām. Līdz ar to ražotājam kvotu un maksā pircējam avansa
skaits
ir
pietiekami
liels (vairāk nekā 1300 vai 1500 koku
apjoms pieaug, valsts piena kvo- valsts kopējās piena kvotas pār- maksājumu, tad pie cita pircēja
atkarībā
no
sugas).
Tas
attiecas uz bijušajām lauksaimnieta pildās aizvien intensīvāk. Šajā sniegšanas gadījumā uzreiz nebūs var pāriet tikai pēc saistību, kas
cībā
izmantojamām
vai
citu kategoriju zemēm.
kvotas gadā pastāv reāla iespēja jāmaksā visa soda naudas summa, attiecās uz soda naudas nomaksu
to pārsniegt un maksāt sodu par
pārsniegto piena kvotas apjomu.
Piena kvotu administrēšanas noteikumi papildināti ar normu, kas
dod izvēles iespēju piena pircējam iekasēt vai neiekasēt avansa
maksājumu no piena ražotāja par
pārsniegto kvotas apjomu līdz pilnīgai saistību izpildei, ieturot ne
vairāk par 50% no piena līgumcenas norēķinu periodā, kas pienākas ražotājam. Norēķina periods

jo daļa jau būs samaksāta ar avansa maksājumu.
Izmaiņas noteikumos paredz,
ka pircējam jānodrošina caurskatāmība iekasētajai avansa maksājuma summai un katru mēnesi
jāinformē katrs ražotājs un Lauksaimniecības datu centrs par kopējo iekasēto naudas apjomu, kā
arī tiek paredzēta pircēja rīcība
gadījumos, ja piena kvota nebūs
pārsniegta. Izmaiņas arī paredz,

par pārsniegto piena kvotu, izpildīšanas ar esošo pircēju.
Tāpat izmaiņas noteikumos
paredz nosacījumu pircējam, ja
valsts kopējā piena kvota pēc izlīdzināšanas nebūs pārsniegta,
pircējs līdz 2015. gada 1. jūlijam
atmaksās ražotājam no tā iekasēto
avansa maksājuma summu.
Viktorija Kalniņa,
ZM sabiedrisko attiecību
speciāliste

PAGARINA PĀREJAS PERIODU
DZĪVNIEKU NOVIETNES
NODROŠINĀŠANAI AR KŪTSMĒSLU KRĀTUVI

23. decembrī valdība atbalstīja Zemkopības ministrijas
sagatavoto jauno noteikumu projektu par īpašām vides
prasībām piesārņojošo darbību veikšanai dzīvnieku novietnēs. Jaunajā noteikumu projektā tiek noteikts pārejas
perioda pagarinājums dzīvnieku novietnes nodrošināšanai ar kūtsmēslu krātuvi.
Līdz šim bija noteikts, ka līdz
2014. gada 27. jūlijam lauksaimniekiem bija jānodrošina kūtsmēslu uzglabāšana vides prasībām atbilstošās krātuvēs. Ņemot
vērā būtiskus apstākļus, tostarp
ekonomisko krīzi un lauksaimniecības produkcijas cenas kritumu,
daudzas saimniecības nevarēja nodrošināt šo prasību izpildi.
Zemkopības ministrija vērsās EK
ar lūgumu rast iespēju pagarināt
šīs prasības izpildes termiņu.
Noteikumi paredz, ka dzīvnieku
novietnē no 15 dzīvnieku vienībām un īpaši jutīgajās teritorijās
no 10 dzīvnieku vienībām krātuve
jānodrošina līdz 2016. gada 31.
decembrim, savukārt dzīvnieku
novietnē no 10 – 15 dzīvnieku
vienībām un īpaši jutīgajās teritorijās no 5 – 10 dzīvnieku vienībām
– līdz 2017. gada 31. decembrim.
Šis izpildes termiņa pagarinājums

netiek attiecināts uz tām dzīvnieku novietnēm, kurās tiek iegūti
šķidrie vai pusšķidrie kūtsmēsli.
Ņemot vērā to, ka Latvijā ir liels
skaits mazo saimniecību, kurās
atrodas mazāk par 10 dzīvnieku
vienībām un mazāk par piecām
dzīvnieku vienībām, ja dzīvnieku
novietne atrodas īpaši jutīgajās
teritorijās, arī šīm saimniecībām
tiek noteiktas prasības pakaišu
kūtsmēslu uzglabāšanai. Uzglabājot pakaišu kūtsmēslus pie dzīvnieku novietnes, būs jāizveido
pamatne, lai pasargātu no kūtsmēslos esošā šķidruma iesūkšanās
gruntī un noteces, kā arī vircas uzglabāšanai nepieciešama speciāli
ierīkota tvertne.
Noteikumos paredzēts, ka
dzīvnieku novietnē, kurā pakaišu
kūtsmēslus uzkrāj dziļajā kūtī un
saimniecībā, kurā gaļas liellopi un
savvaļas sugas dzīvnieki produk-

cijas ieguvei pastāvīgi tiek turēti
āra apstākļos norobežotā vidē vai
vietā, nav nepieciešama krātuve
kūtsmēslu uzglabāšanai. Tāpat
tiek noteikts, ka pakaišu kūtsmēslus, kurus uzkrāj dziļajā kūtī,
nodrošinot sausnas saturu vismaz
45%, pieļaujams uzglabāt ārpus
dzīvnieku novietnes ne ilgāk kā
24 mēnešus. Novietojot pakaišu
kūtsmēslus ārpus dzīvnieku novietnes (dziļās kūts), kūtsmēslu
uzglabāšanas laukuma pamatni
veido no ūdensnecaurlaidīga materiāla. Jaunajos noteikumos arī
noteikta prasība, ka, būvējot lagūnas tipa krātuvi, jāierīko drenāža,
lai varētu nodrošināt krātuves uzraudzību, veicot pazemes ūdeņu
kvalitātes mērījums.
Noteikumi izstrādāti, lai nodrošinātu EK direktīvas attiecībā uz
ūdeņu aizsardzību pret piesārņojumu ar nitrātiem, kas cēlušies no
lauksaimnieciskas darbības, prasību atbilstošu piemērošanu Latvijas tiesību aktos.
Viktorija Kalniņa,
ZM sabiedrisko attiecību
speciāliste
Elvīras Škutānes foto

Zemkopības ministrija uzsver, ka jaunais regulējums neuzliek būtisku
administratīvo slogu, kā arī neierobežo zemes īpašniekiem iespēju atgriezt zemi atpakaļ lauksaimnieciskai ražošanai.
No 2015. gada 1. janvāra uz šīm platībām, kurās ir izveidojies mežs,
pilnībā tiks attiecinātas Meža likuma prasības. Valsts meža dienestam
(VMD) būs iespējams kontrolēt šādu mežu apsaimniekošanu un koksnes ieguvi arī šajās platībās. To nosaka Meža likuma 3. panta pirmās
daļas 2. punkts.
Šādi likuma grozījumi bija nepieciešami, lai mazinātu atšķirību starp
mežu platībām „de jure” (zeme lietošanas veids zemes kadastrā – mežs)
un platībām „de facto” (zemes lietošanas veids dabā – cits). Saskaņā
ar valsts statistikas datiem atšķirība starp meža platībām „de jure” un
„de facto” ir ap 260 tūkst. ha, no tām 130 tūkst. ha platībā mežaudzes
jau atbilst Meža likumā noteiktajam meža jēdzienam. Otrkārt, šie grozījumi bija nepieciešami, lai novērstu dažādu traktējumu un konﬂiktu
iespējas, jo iepriekš bez precīzi noteiktiem kritērijiem, uz ko attiecas
Meža likums, saskaņā ar meža deﬁnīciju to varēja attiecināt praktiski uz
jebkuru koku apaugumu.
Zemkopības ministrija uzsver, ka ne visas ar kokaugiem aizaugušās
platības atbildīs Meža likuma 3. panta pirmās daļas 2. punkta nosacījumiem. Minētie Meža likuma grozījumi neattieksies uz krūmājiem un
teritorijām, kurās ir ieauguši atsevišķi koki, kā arī teritorijām, kurās
koki nav sasnieguši piecu metru augstumu vai kopējā platība ir mazāka
par 0,5 ha vai koku skaits ir mazāks par minimāli nepieciešamo. Šajās
teritorijās arī turpmāk koku ciršana notiks saskaņā ar MK 2012. gada 8.
maija noteikumiem Nr. 309 „Noteikumi par koku ciršanu ārpus meža”.
Meža likuma grozījumi, kuru attiecīgā norma stāsies spēkā 2015.
gada 1. janvārī, paredzēja trīs gadu laika periodu zemju īpašniekiem
lēmuma pieņemšanai par turpmāko zemes apsaimniekošanas mērķi un
atbilstoši tam sakārtotu informāciju zemes kadastra sistēmā. Daudzi
zemes īpašnieki šajā laika periodā arī attiecīgu lēmumu ir pieņēmuši,
un savas zemes atbrīvojuši no kokaugiem vai reģistrējuši aizaugušās
platības kā mežu.
Ja zemes īpašnieks nav paspējis savu zemes lietojumu sakārtot atbilstoši tam noteiktajam zemes lietošanas veidam, to varēs izdarīt arī pēc
2015. gada 1. janvāra.
VMD kā meža apsaimniekošanu un izmantošanu uzraugošā institūcija no 2015. gada 1. janvāra neveiks kampaņveida darbības zemes lietošanas veidu izmainīšanā. Meža likuma 3. panta pirmās daļas normas ieviešanā svarīga būs gan VMD, gan meža īpašnieka darbība un izpratne
par veidiem, kādos ir iespējams veikt izmaiņas. Zemes īpašnieka pienākums ir platības, kas lielākas par 0,5 ha un kurās koku augstums ir virs 5
m un mežaudzes šķērslaukums ir vienāds vai lielāks par mežaudzes minimālo šķērslaukumu (koku ir pietiekoši daudz), reģistrēt Meža valsts
reģistrā. Pastāv vairāki veidi, kā ﬁksēt dabā izveidojušos mežaudzi. To
iespējams izdarīt, veicot meža inventarizāciju vai iesniedzot VMD pārskatu par meža ieaudzēšanu.
Ja zemes īpašnieka plānos ir kādreiz zemi atgriezt lauksaimnieciskajai
ražošanai, Zemkopības ministrija rosina apsvērt iespēju „jauno mežu”
reģistrēt kā plantāciju mežu. Mežaudzes reģistrēšana kā plantāciju mežs
zemes īpašniekam atvieglos meža apsaimniekošanu, jo uz plantāciju
mežiem netiek attiecināta Meža likumā noteiktā koku ciršanas un meža
atjaunošanas kārtība, kā arī nav jāmaksā kompensācija par plantāciju
meža atmežošanu, pārveidojot to atpakaļ lauksaimniecības zemē.
Lai zemes īpašniekiem atvieglotu šo kokiem aizaugušo lauksaimniecībā izmantojamo zemju atgriešanu lauksaimnieciskajā ražošanā, Zemkopības ministrija ir izstrādājusi grozījumu projektu MK 2013. gada 5.
marta noteikumos Nr. 118 „Kārtība, kādā lauksaimniecībā izmantojamo
zemi ierīko mežā, kā arī izsniedz atļauju tās ierīkošanai” (turpmāk –
noteikumi Nr. 118), kas izsludināts Valsts sekretāru sanāksmē š.g. 11.
decembrī.
Projekts paredz papildināt MK noteikumus Nr. 118 ar jaunu punktu,
nosakot, ka līdz 2020. gada 1. janvārim pašvaldības izsniegta atļauja
lauksaimniecības zemes ierīkošanai mežā nav nepieciešama, ja tā tiek
ierīkota mežā, kas Meža valsts reģistrā reģistrēts kā plantāciju mežs.
Šāds regulējums paredz samazināt administratīvo slogu tiem zemes
īpašniekiem, kas vēlas atjaunot lauksaimniecības zemi un izmantot to
lauksaimnieciskajai ražošanai. Kārtību, kādā tiek reģistrēti plantāciju
meži, nosaka MK 2012. gada 2. maija noteikumi Nr. 308 „Meža atjaunošanas, meža ieaudzēšanas un plantāciju meža noteikumi”.
Dagnija Muceniece
ZM Preses un sabiedrisko attiecību nodaļas vadītāja
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Attīstīsim
mūsu
sadarbību!

PASĀKUMS PAR GODU KRITUŠAJIEM POĻU KARAVĪRIEM
5. janvārī Krāslavas Romas katoļu kapsētā notika Latgales atbrīvošanas operācijas 95.gadadienas piemiņas
pasākums.
grāfam Leonam Broel - Plāteram
veltītas piemiņas plāksnes.
1919.gada 30.decembrī Rīgā
tika parakstīts līgums starp Latvijas un Polijas armijas vadībām par
kopīgu uzbrukumu pret Padomju
Krievijas armiju Latgalē, lai atbrīvotu šo teritoriju no boļševikiem.
Kopīgajā latviešu un poļu karaspēka militārajā operācijā ar
nosaukumu „Ziema” piedalījās ap
20 000 Latvijas armijas karavīru
un ap 35 000 Polijas armijas karavīru.
Pirmajā uzbrukuma dienā,
3.janvārī, tika atbrīvota Daugavpils pilsēta. 5.janvārī Polijas karapulki sasniedza Stradinišķus, Višķus un Krāslavu, kur apvienojās
ar Latvijas armiju.

Ziedus pie pieminekļa kritušajiem Latvijas Brīvības cīņās
(1918-1920) poļu karavīriem nolika Latvijas aizsardzības ministrs
Raimonds Vējonis, Krāslavas novada pašvaldības vadītājs Gunārs
Upenieks, kā arī Polijas vēstniecības pārstāvji - pagaidu pilnvarotais lietvedis Gžegožs Šopinskis
un militārais atašejs, pulkvedis
Edvards Ceseļskis. Pasākumā piedalījās arī Krāslavas poļu biedrības locekļi, Romas katoļu baznīcas prāvests Eduards Voroņeckis,
Poļu pamatskolas audzēkņi un
308. Krāslavas jaunsargu vienības
jaunsargi.
Vizītes gaitā viesi apmeklēja
Krāslavas gr. Plāteru v.n. poļu pamatskolu, kā arī nolika ziedus pie

Latgales atbrīvošana no boļševikiem turpinājās no 1920.gada
3.janvāra līdz 1.februārim.
1929.gadā Krāslavā tika uzstā-

dīts piemineklis kritušajiem poļu
leģionāriem.
Elvīra Škutāne,
autores foto

Gžegožs Šopinskis, Polijas Republikas vēstniecības pagaidu
pilnvarotais lietvedis:
„Esmu gandarīts par to, ka mūsu
delegācija apmeklēja Krāslavu
2015. gada sākumā. Izmantojot gadījumu, gribu sveikt visus
Krāslavas novada iedzīvotājus
Jaunajā gadā, vēlu veiksmi, laimi,
veselību un panākumus! Lai sadarbība starp Polijas Republiku un
Latgali, it īpaši Krāslavas novadu,
veiksmīgi tiek turpināta!
Polijas Republikas vēstniecība
Latvijā ir gatava sniegt iedzīvotājiem savu palīdzību, kā arī atbalstīt idejas un priekšlikumus. Attīstīsim mūsu sadarbību!”

PRAKSĒ UZ ĀRZEMĒM DOSIES LABĀKIE TEHNIKUMA AUDZĒKŅI
Pagājušā gada vasarā Rīgas Valsts tehnikums (RVT) noslēdza līgumu ar Holandes personāla atlases kompāniju par tehnikuma audzēkņu kvalifikācijas, kā arī mācību praksi
Holandes uzņēmumos. Šogad uz ārzemēm dosies 4 automobiļu un kokapstrādes nodaļu
studenti, divi no viņiem ir Krāslavas filiāles audzēkņi - Jānis Kuklis un Ilmārs Jurāns.
Šo informāciju apstiprināja Arita Ošiņa, RVT projektu vadītāja,
kas Ziemassvētku priekšvakarā
apmeklēja RVT Krāslavas teritoriālo struktūrvienību kopā ar
Sanitu Maliņu, Holandes ﬁrmas
pārstāvi Latvijā.
Kā pastāstīja Arita Ošiņa, prakse Holandē sāksies jau janvāra
vidū un turpināsies līdz vasarai.
Praktikantiem būs iespēja arī paciemoties mājās, jo 3 nedēļas viņi
atradīsies Holandē, bet divas ne-

dēļas - Latvijā.
Holandes uzņēmums nodrošina
tehnikuma audzēkņiem prakses
vietu, kas atbilst mācību mērķiem
un darba drošības prasībām, kā arī
apmaksā ceļa izdevumus un piešķir līdzekļus dzīvošanai prakses
laikā.
Pretendenti, kas vēlējās iziet
praksi Holandē, tika atlasīti, ņemot vērā viņu sekmes mācībās un
angļu valodas zināšanas.
„Tāda iespēja tiek dota vienu

reizi mūžā,” uzsvēra Jānis Kuklis
un Ilmārs Jurāns, „mēs iegūsim
ne tikai profesionālo, bet arī lielu
dzīves pieredzi.”
Turklāt jaunieši cer uzlabot
angļu valodas prasmi un ir pārliecināti, ka prakse ārzemēs nodrošinās viņiem labas darba perspektīvas.
Elvīra Škutāne,
autores foto

INDRAS VIDUSSKOLA TIKS REORGANIZĒTA
Nesen Krāslavas novada domes sēdē pieņemts lēmums ar 2015.gada 1.augustu reorganizēt Indras vidusskolu, pārveidojot to par pamatskolu.

Kā paskaidroja Izglītības un kultūras nodaļas vadītāja Lidija Miglāne, šis deputātu lēmums ir lietderīgs un loģisks.
Lidija Miglāne: „Pirms 3 gadiem novada dome pieņēma
lēmumu atvērt Indras vidusskolā 10. klasi ar nepilnu izglītojamo skaitu (10 skolēnu), bet šogad 12. klasē palika tikai
6 audzēkņi.
Atbilstoši tagadējām prognozēm valsts plāno lauku reģionos paaugstināt prasību klašu piepildījumam vidusskolā līdz 14 skolēniem klasē. Pamatojoties uz šiem notei-

kumiem, nokomplektēt pilnas klases Indras skolai nebūs
iespējams. Tāpēc vidusskola tiks reorganizēta par pamatskolu.
Kā uzsvēra Lidija Miglāne, pēc reorganizācijas skola
iegūs vairākas priekšrocības. Sakarā ar to, ka kopējais izglītojamo skaits mācību iestādē nepārsniedz 100 audzēkņus, skola varēs izmantot valsts ﬁnansējumu, piemērojot
koeﬁcentu 1, turpretī tagad tas ir 0,75. Turklāt kolektīvam
būs iespēja piedalīties dažādos projektos, kas ir paredzēti
pamatskolām.
Salīdzinājumā ar citām mūsu novada lauku skolām Indrā
palielinājies bērnu skaits pirmsskolas izglītības grupā, līdz
ar to ar laiku Indras skola kļūs par perspektīvu pamatskolu.

Elvīra Škutāne, autores foto
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KRĀSLAVAS NOVADA DZIMTSARAKSTU NODAĻAS STATISTIKA 2014. GADĀ
Dzimšana 2014.gadā

2014.gadā Krāslavas novada Dzimtsarakstu nodaļā reģistrēti 90 jaundzimušie: 53 meitene un 37 zēni.
Visvairāk jaundzimušo reģistrēts: februārī – 12, maijā –
10, decembrī – 10.
Vismazāk jaundzimušo reģistrēts septembrī - 3.
Laulībā dzimuši 51 bērns. Atzīta paternitāte 30 jaundzimušajiem. Nav ieraksta dokumentos par bērna tēvu 9 bērniem.
Reģistrētas meitenes dvīnes un zēni dvīņi.
Pirmie bērni dzimuši 37 māmiņām, otrie bērni – 26 māmiņām, trešie – 10 māmiņām, ceturtais bērns – 7, piektais
– 4 māmiņām, sestais - 3, septītais bērns – 1 māmiņai,
astotais – 1 un devītais arī 1 māmiņai.
Bērnu vecāku vecums:
mātes
tēvi
18-20 gadi
10
2
21-25 gadi
24
12
26-30 gadi
32
23
31-35 gadi
16
22
36-40 gadi
5
9
41-45 gadi
3
11
46-50 gadi
1
61-65 gadi
1
Bērnu vārdi:
meitenēm: trīs Arinas, trīs Soﬁjas, divas Elīnas, divas
Milanas, divas Arīnas, divas Aleksandras, divas Ksenijas,
divas Darjas, un divas Viktorijas, pārējie vārdi – Nikoļa,
Elvīra, Enija, Sabīna, Laila, Marija, Līna, Juta, Emīlija,

Olīvija, Katrīna, Adelīna, Evija, Ieva, Natali, Elīza, Felicia,
Amēlija, Evelīna, Dajana, Adriāna, Līga, Anna, Renata,
Marika, Anastasija, Ilana, Ļika, Jūlija, Daūrija, Alisa, Samanta, Diana;
zēniem: trīs Nikitas, trīs Arti, divi Artjomi, divi Matveji,
pārējie – Daniels, Marats, Marks, Jānis, Dainis, Renas, Jegors, Roberts, Valdis, Makss, Konstantīns, Ēriks, Rihards,
Deivids, Emīls, Raivis, Artūrs, Arturs, Juris, Romans, Edvards, Ingus, Oskars, Devids, Ainārs, Kristiāns, Alekss.

Laulības 2014.gadā

Krāslavas novadā reģistrētas 92 laulības: 77 laulības
noslēgtas Krāslavas novada Dzimtsarakstu nodaļā, 8
laulības - Priedaines Romas katoļu draudzē, 4 laulības
- Krāslavas Romas katoļu baznīcā, 2 - Indricas Romas
katoļu draudzē, 1 - Izvaltas Romas katoļu draudzē un 1 Aulejas Romas katoļu draudzē.
11 laulības noslēgtas ar ārzemniekiem (Izraēla, Lielbritānija, Lietuva, Baltkrievija, Krievija).
Pirmo reizi laulībā stājušies 63 vīrieši un 59 sievietes,
otro reizi – 20 vīrieši un 30 sievietes, trešo reizi – 8 vīrieši
un 3 sievietes, ceturto reizi - viens vīrietis.
Laulības slēdzēju vecums:
vīrieši
sievietes
18-20 gadi
2
6
21-25 gadi
17
25
26-30 gadi
22
25
31-35 gadi
18
9
36-40 gadi
7
7
41-45 gadi
7
7
46-50 gadi
2
2

- Jebkurā gadījumā kaut kādai izglītības iestādei Latvijā ir jābūt vismazākās skolas statusā.
Paskatīsimies, kā attīstīsies situācija turpmāk,
bet pašlaik domes deputāti ir pārliecināti, ka
laukos ir nepieciešams saglabāt iespēju iegūt
sākumizglītību. Jāņem vērā arī tas fakts, ka
5-6-gadīgiem bērniem jāapmeklē obligātās sagatavošanas nodarbības, kas tiek organizētas
pirmsskolas izglītības grupās un darbojas sākumskolas ietvaros.
Gan Skaistā, gan Aulejā ir ģimenes, kuras dzīvo tālu no pagasta centra. Izvērtējot informāciju
par konkrētām ģimenēm, mēs aprēķinājām, ka
dažiem pirmklasniekiem, kas dzīvo, piemēram,
Aulejas pagastā, lai nokļūtu līdz skolai Krāslavā, ir jāceļas pulksten 5.40 no rīta. Tādu situāciju mēs nedrīkstam pieļaut. Turklāt, ņemot vērā
lauku ceļu stāvokli starpsezonu periodā, ﬁnanšu
līdzekļi degvielai un transportam nebūs mazāki
par skolas uzturēšanas izdevumiem.
Taču, neskatoties uz šiem izdevumiem, 1.-6.
klašu skolēniem mēs centīsimies nodrošināt iespēju mācīties netālu no viņu dzīvesvietas.

iedzīvotāju ievērībai!
Nacionālā veselības dienesta Latgales nodaļa informē, ka no 2014.gada 18.decembra tika
pārtrauktas līgumattiecības ar Jeļenas Ivanovas
ģimenes ārsta praksi (Rīgas iela 116, Krāslava,
Krāslavas novads, LV-5601; Skolas iela 3, Indra, Indras pag., Krāslavas nov., LV-5664). Pie
Jeļenas Ivanovas reģistrētie pacienti tiks atreģistrēti. Lai turpinātu saņemt valsts apmaksātos veselības aprūpes pakalpojumus, pacienti
aicināti piereģistrēties pie jebkura brīvi izvēlēta
ģimenes ārsta (informācija par ģimenes ārstiem
ir pieejama www.vmnvd.gov.lv).
Jautājumu gadījumā aicinām vērsties Nacionālā veselības dienesta Latgales nodaļā, tālr.
65422236, 65476961; e-pasts: latgale@vmnvd.
gov.lv.

Miršana 2014.gadā

2014.gadā Krāslavas novada Dzimtsarakstu nodaļā reģistrēti 322 miršanas gadījumi – 173 vīrieši un149 sievietes.
Visvairāk miršanas gadījumu reģistrēts janvārī – 32, maijā– 33, decembrī - 31.
Vismazāk miršanas gadījumu reģistrēts martā - 22 un oktobrī – 22.
Miršana pēc vecumiem:
vīrieši
sievietes
no 19 līdz 30
2
1
no 31 līdz 40
4
no 41 līdz 50
11
no 51 līdz 60
26
11
no 61 līdz 70
41
16
no 71 līdz 80
57
44
no 81 līdz 90
31
62
no 91 līdz 95
1
13
no 96 līdz 100
2

kultūra

jautājums redakcijai
- Televīzijas ēterā tika sniegta informācija par to, ka vismazākā skola
Latvijā atrodas Krāslavas novadā, tā
ir Skaistas sākumskola. Vai ir finansiāli lietderīgi saglabāt šo skolu Skaistas
pagastā?
Atbild Krāslavas novada pašvaldības
vadītājs Gunārs Upenieks:

51-55 gadi
7
4
56-60 gadi
3
4
61-65 gadi
2
2
66-70 gadi
2
1
71-75 gadi
2
76-80 gadi
86-90 gadi
1
Uzvārdi pēc laulības noslēgšanas
74 gadījumos ģimenes izvēlējušās uzvārdu pēc vīra uzvārda, 1 pāris - pēc sievas uzvārda, 17 pāri palikuši katrs
savā uzvārdā. Visvairāk laulību noslēgts jūlijā - 16 , augustā - 15, septembrī - 13. Vismazāk aprīlī – 2.

ŠIS UN TAS PAR LIELISKO ČETRINIEKU

Krāslavas kultūras namā tika atklāta četru Latgales mākslinieču
-Vēsmas Ušpeles, Ilzes Griezānes,
Vijas Stupānes un Agras Ritiņas
gleznu izstāde VIVA.

Dažkārt dzīvi vajag uztvert kā spēli viegli, nepiespiesti un it kā rotaļājoties, tā
mēs atrodam arī rezultātu, it kā starp citu,
bet – pārliecinošu un iedarbīgu.
Jauno mākslinieču - Agras Ritiņas, Vijas
Stupānes, lizes Griezānes un Vēsmas Ušpeles - kopējā sadarbība tiešām ir kā spēle, jo
tajā piedalās spēles vadītājas un spēlē esam
iesaistīti arī mēs, tie, kas skatāmies, pētām,
priecājamies un cenšamies saskatīt viņu
darbos tās gleznieciskās kvalitātes, pārliecinoši radošās domas spēku, kas mūs saista
un mudina atkal no jauna tikties ar viņu radītajām gleznām.
Četrinieka kopīgās gaitas ir aizsākušās ap
2006.gadu, ilgstošā kopsadarbība ir apliecinājums gleznotāju personību stiprumam,
jo tikai pārliecināti mākslinieki var tik ilgstoši strādāt viens otram līdzās, papildinot
viens otru, saglabājot individuālo raksturu,
vēl vairāk - to izkopjot, un ar katru radošo darbu atrādīšanu publiski apliecināt, ka
radošais individuālais rokraksts tiek izkopts
arvien pilnīgāk.
Visas gleznotājas ir no Latgales - Vija
dzīvo Preiļu novadā Kastīrē un audzina piecus dēlus, atrodot laiku arī gleznošanai, ko
viņa ir apguvusi Latvijas Mākslas akadēmijas Latgales ﬁliālē, ir mākslas bakalaure.
Ilze ikdienā vada Latgales mākslas un
amatniecības centra darbu Līvānos, arī
LMA ieguvusi mākslas bakalaura grādu.
Nopietni gleznošanai pievērsusies no 2006.
gada.
Vēsma dzīvo Maltas novada Garkalnos
un radošo spēku sevī apzinājusies jau vidusskolas laikā, tāpēc arī studējusi gleznošanu LMA LF un ieguvusi mākslas bakalaura grādu.
Agras radošais ceļš ir ilgstošs un cieši
saistīts ar viņas kā pedagoga darbu kopš
1997.gada, arī viņa studējusi LMA LF
un vēlāk ieguvusi maģistra grādu mākslā LMA.

Kopīgā radoša sadarbība aizsākusies apmēram 2006.gadā, kad jaunās mākslinieces
uzsāka kopīgi doties plenēros, lai gleznojot
dalītos pieredzē, pārdzīvojumos, atpūstos,
smeltos spēku un pārliecību par izvēlētā radošā ceļa nepieciešamību, jo tas, ko varam
dēvēt par mākslu, ir atradis neatgriezenisku
izpausmi visās četrās personībās.
Ilze Griezāne
Izsvērtu, mierīgu kompozīciju veidošana
uz gleznieciskas virsmas, izmantojot krāsu
uzliciena vibrācijas. Biezas faktūras veidošana kontrastā ar gandrīz caurspīdīgu, vieglu krāsu uzlicienu. Niansētu glezniecisko
izteiksmes līdzekļu meklējumi, kas atklāj
gleznojamās vides emocionālu pārdzīvojumu. Bet tas viss kalpo vienam mērķim - izraisīt skatītājos līdzpārdzīvojumu un īpašu
intīmu noskaņu attēlojamās vides uztverē.
Vija Stupāne
Viju glezniecībā interesē gleznieciskā
virsma kā kvalitāte, kurā savstarpējās spēles
rada faktūru dažādie uzlicieni, gleznas laukumu savstarpējā saskaņa, pārklāšanās vai
tieši otrādi -kontrasti plaknē rada vibrācijas,
kuras izraisa darbu uztverē noteiktas pakāpes pārdzīvojumu. Lielo laukumu spēles
Vija saskata gan jūras struktūrā, gan ainavā
un arī klusajās dabās.

Agra Ritiņa
Agras gleznieciskā pieeja balstās zināšanās, kuras uz gleznieciskās virsmas kārtojas kā viegla rotaļa, kurā spēles dalībnieki
- krāsa, audekls, otas triepiens, špakteļa
lāpstiņas paviršais uzliciens komponējas un
veido pārliecinošu, semantiskām zīmē pildītu glezniecisku vidi. Radošā pieeja - viegla, neuzspiesta, bet pārliecinoša.
Vēsma Ušpele
Vēsmas darbu gleznieciskais spēks ir
dažādu izteiksmes līdzekļu mērķtiecīgā lietojumā, kurā dominē radošais spēks, intuitīvās zināšanas par gleznojamo tēlu, vidi,
objektiem. Mākslinieciskā vide Vēsmas
darbos veido ekspresīvu krāsu uzlicienu,
kurā intensīvi veidota faktūra mijas ar maigi izstrādātu virsmu. Autore visbiežāk izvēlas lielu formātu darbus sava mākslinieciskā spēka vispusīgam apliecinājumam.
Ir patiess prieks baudīt Agras, Vijas,
Vēsmas un Ilzes radošo sniegumu, allaž
pārliecinoties, ka satopamies ar patiesiem
talantiem, kur radītprieks un varēšana ir
apliecinājums viņu personību spēkam, lai
viņām sokas!
Evija Vasilevska,
mākslas maģistre un ilgstoša Vijas,
Vēsmas, Agras un Ilzes darbu vērotāja
Ingas Kavinskas foto
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VARAVĪKSNES VIDUSSKOLA IEPRIECINA
GAN KRĀSLAVIEŠUS,
GAN MŪSU PILSĒTAS VIESUS
Tradicionālais Jaungada uzvedums, ko sagatavoja Varavīksnes vidusskolas kolektīvs,
kārtējo reizi iepriecināja gan krāslaviešus,
gan mūsu pilsētas viesus.
Pirms Jaunā gada tika organizētas 9 izrādes, kurās piedalījās 110 jaunie mākslinieki.
Jaungada pasaku noskatījās ap 2 tūkstošiem skatītāju.
Paldies galvenajiem organizatoriem – Anželai Semjonovai, Andrejam Jakubovskim,
Jevgēņijai Bizņai un Nadeždai Tadello.

„ZIEMASSVĒTKU LASĪJUMI”
14. janvārī, Vecā Jaunā gada dienā, Krāslavas Varavīksnes vidusskolā notika pasākums „Ziemassvētku lasījumi”.
Skolā jau vairākus gadus ir tradīcija - sanākot kopā, klausīties Ziemassvētku stāstus, ko uzrakstīja skolēni. Šajā pasākuma piedalās cienījamie viesi - kristīgo konfesiju pārstāvji.

Elvīras Škutānes foto

Elvīras Škutānes foto

Romas katoļu baznīcā norisinājās
Ziemassvētku dziesmu festivāls

Krāslavas Varavīksnes vidusskola izsaka pateicību par atbalstu: Krāslavas novada
domei (G. Upeniekam), novada domes Izglītības un kultūras nodaļai (L.Platonovai), SIA
„Varpa” (E.Baranovskim), SIA „KV SPED” (A. Karolim), IU „Satelīts-L” (V.Buhalovam),
SIA „Ritms” (P. Širokijam), SEB bankai (R. Purvinskai), Latvijas Sarkanajam Krustam
(S. Molotokai), SIA „GSK” (A.Savickim), SIA „Kristafors” (I.Ugaram), SIA „Nordserviss”
(M. Žuravskim), SIA „ELReda” (E.Lopatinskim), „Optima” (Oļegam Dubovam), z/s „Sapnis” (Larisai un Pēterim Bārtuļiem), SIA „Rols” (L.R.Homutininiem), SIA „Dilanis – T”
(L.Turutai), Ivanam Lukšam, Nadeždai Tadello, Ernai un Sergejam Jančevskiem, Larisai
Petrovskai, Vijai Višņevskai, Jevgēņijai Sergejenko, Vijai Plotkai, Vilim Bittem, Vilmāram Bittem, Andrim Blusam, Zinaīdai Skumbinai.

11.janvārī Krāslavas Romas katoļu baznīcā norisinājās IX
Ziemassvētku dziesmu festivāls, ko organizē Latvijas Poļu
savienība. Festivālā piedalījās vokālie kolektīvi ne tikai no
dažādām Latvijas pilsētām, bet arī no Polijas Republikas.

Anatola Kauškaļa foto

Kraslavas Vestis 7
izglītība

sports

VĒLĒSIM VIENS OTRAM LABAS LIETAS!

No 13. līdz 14.decembrim Jelgavā norisinājās Latvijas
čempionāts klasiskajā svaru stieņa spiešanā guļus, kas
tika organizēts jau 9.reizi.

Ziemassvētki nav iedomājami bez daudzām lietām- eglītes, spožām svecītēm, piparkūkām, dāvanām, konfektēm
un, protams, bez laba vēlējumiem un sirsnīgiem vārdiem.
Mūsu Krāslavas pamatskola jau vairākus gadus ir iesaistījusies projektā „Draudzīga skola”. Bet mēs gribam, lai
mūsu skola būtu vēl draudzīgāka. Mums bija ļoti daudz
domu, kā tieši pirms Ziemassvētkiem to paveikt.

Šajā reizē mēs nolēmām turpināt jau gada sākumā īstenoto ideju
ar skolēnu plaukstiņām - skolēnu
un skolotāju rakstītos vēlējumus
un sveicienus uя papīra plaukstām
apkopot un darīt zināmus visiem.
Uz skaisti noformētajām papīra

plaukstiņām vēlējumi bija tik dažādi- tie bija gan sev, gan skolai,
gan skolotājiem… Esam priecīgas, ka mūsu organizētajā akcijā
piedalījās arī skolas direktore ar
jauku un sirsnīgu vēlējumu: „…
un, ja ceriņu ziedi Jums neatne-

sa gaidītu prieku, nekur jau nav
teikts, ka LAIME nevar atbrist pa
sniegu…!” Īpašs prieks par mazajiem pirmklasniekiem, kas vēlēja visiem veiksmi jaunajā gadā,
priecīgus Ziemassvētkus, laimi
mācību gadā un, protams, daudz
dāvanu. Jāatzīmē arī 9.klašu vēlējumi, jo viņiem šis mācību gads
ir pēdējais šajā skolā - viņi vēlēja
laimi, prieku, veselību, veiksmi,
dzīvesprieku, izdošanos, pārsteigumus…
Visas plaukstiņas ar sirsnīgajiem
vēlējumiem šobrīd rotā skolas 1.
stāva kāpņu telpas sienu. Neviens
nevar paiet garām, neielūkojoties
un neizlasot kādu vēlējumu. Esam
pārliecinātas, ka tas vēl vairāk nostiprinās kopības, draudzības un
arī svētku sajūtu skolā.
Mēs jūtamiem gan lepnas, gan
gandarītas par savu veikumu, jūtamies priecīgas, ka mūsu ideju
atbalstīja skolas biedri. Mēs vēlamies arī citus skolēnus iedrošināt nebaidīties ne tikai plānot, bet
arī īstenot savas idejas, jo - kurš
gan cits, ja ne mēs! Esam pateicīgas visiem Krāslavas pamatskolas klašu kolektīviem un viņu
audzinātājām par atsaucību. Īpaši
liels paldies skolas direktorei Vijai Koncevičai, psiholoģei Veltai
Daņiļevičai un klases audzinātājai
Jeļenai Japiņai!
Panākumiem un idejām bagātu
Jauno gadu! Lai piepildās viss,
kas šobrīd sirdī noglabāts!
Līga Skerškāne un
Evita Seiliša,
Krāslavas pamatskolas
8.b klases skolnieces

„GRIBU BŪT MOBILS”
Mācību gada sākumā Ceļu satiksmes drošības direkcija
(CSDD) aicināja 6.–8.klašu skolēnus piedalīties republikas
izglītojošā konkursā topošajiem un esošajiem velosipēdistiem un mopēdistiem par ceļu satiksmes drošību – „Gribu
būt mobils!”. Šis konkurss jau notika astoto reizi.
Konkursa mērķis ir pilnveidot
6.–8.klašu skolēnu zināšanas par
ceļu satiksmes drošības jautājumiem un par personīgās drošības garantēšanas iespējām ceļu
satiksmē, nodrošinot aizraujošu
un kvalitatīvu izglītības modeli
– konkursu velosipēda un mopēda vadītājiem. Kā arī nostiprināt
skolēnu zināšanas par ceļu satiksmes drošības jautājumiem, mudināt vērtēt savu un līdzcilvēku
rīcību, lai izvairītos no nepareizu
lēmumu realizēšanas ikdienas situācijās uz ceļa. Tieši šajā vecumā
skolēni ceļu satiksmē ir ne tikai
gājēji, bet arī velosipēdu vadītāji
un vēlas kļūt par mopēdu vadītājiem. Viņiem jāmāk pieņemt atbildīgus lēmumus arī sarežģītās
satiksmes situācijās. Un gatavošanās konkursam ir lieliska iespēja
iegūt tik ļoti nepieciešamās zināšanas ceļu satiksmes drošībai.
Šogad konkurss guva īpaši lie-

lu skolēnu atsaucību un uzstādīts
jauns dalībnieku rekords –pieteikušās 498 komandas (pērn – 491
komanda)! Neklātienes kārtā skolēniem bija jāpilda ceļu satiksmes
noteikumu tests datorā – jāizvieto
ceļa zīmes, jānosaka krustojumu šķērsošanas kārtība, manevru
veikšanas secība u.c.
No Krāslavas pamatskolas šajā
konkursā piedalījās piecas komandas -6.a klases „NO COMMENTS” (Normunds Kalinka,
Renārs Panﬁlo, Armands Rims un
Daniels Kursītis ar skolotāju Olitu Truskovsku),6.b klases „SUPERBAIKE” (Faustina Podjava, Beatrise Dembovska, Liene
Reute un Aleksandra Mihailova
ar skolotāju Ligitu Pelniku),7.a
klases „KĀMĪŠI” (Elza Vagale,
Evija Medzjuta, Dana Soskova
un Armands Bebrišs ar skolotāju Ināru Grāvi),7.b klases „AMRAD-2014” (Daniels Dukaļskis,

Arnis Japiņš, Mareks Mjadjuta
un Artis Krikovs ar skolotāju
Viju Leikumu) un 8.b klases „XSTEP” (Raivis Kokanis, Aigars
Keziks, Einārs Japiņš un Valdis
Vorslovs ar skolotāju Jeļenu Japiņu).
Visas mūsu skolas komandas
tika līdz konkursa „Gribu būt mobils” pusﬁnālam un divu posmu
laikā nostiprināja, atkārtoja un
pilnveidoja savas zināšanas par
ceļu satiksmes drošības jautājumiem.
Divām skolas komandām „KĀMĪŠI” un „AMRAD-2014” prieku sagādāja balvas un diplomi par
godam izpildītiem CSDD konkursa „Gribu būt mobils” uzdevumiem. Parējās skolas komandas
saņēma diplomus par piedalīšanos
konkursā.
Paldies mūsu skolēniem un
viņu skolotājiem par aktīvu darbu
konkursā!
Jeļena Japiņa,
Krāslavas pamatskolas
skolotāja

Tas ir viens no nozīmīgākajiem sporta notikumiem mūsu valstī. Atbilstoši rezultātiem, kas ir sasniegti šajās sacensībās, tiks veidota komanda, kas 2015.gadā piedalīsies Eiropas un pasaules čempionātā.
Krāslavas novadu šajās sacīkstēs pārstāvējis Viktors Ļebedevs (vecuma grupa - no 60 līdz 70 gadiem, svara kategorija - līdz 74 kg). Spraigā
cīņā sportists ieguvis otro vietu ar rezultātu 105 kg, piekāpjoties Lietuvas pārstāvim Antonasam Miciusam (viņa rezultāts -107 kg).

pateicības
Aizgāja no dzīves mūsu mīļā māmiņa Ināra Karabeško. Izsakām
pateicību intensīvās terapijas nodaļas un terapijas nodaļas darbiniekiem, kā arī Krāslavas slimnīcas galvenajam ārstam A.Jevtušokam
par viņu profesionalitāti un sirsnīgo attieksmi.
Bērni
Gribu pateikt paldies Krāslavas Varavīksnes vidusskolas 5.b klases
skolēniem un skolotājai Irēnai Gončarovai par sirsnīgu Ziemassvētku
apsveikšanu.
Donats Lapirs,
Krāslavas slimnīca, terapijas nodaļa

apsveikums
Invalīdu biedrība „Stariņš” sveic dzimšanas dienā
Veru Kunceviču un Pāvelu Ozoliņu!

Lai katrs mēnesis ir panākumu pilns, katra nedēļa ar veiksmi,
katra stunda ar labu garastāvokli, katra minūte ar mīlestību pilna,
lai katra sekunde ir izdzīvota pilnībā.
Līksmai dienai - putnu dziesma, aukstai - ugunskura liesmu,
Labam miegam - jūras šalku, lielām slāpēm - rasas malku,
Karstai dienai - vēju lēnu, nogurumam - vēsu ēnu,
Skumjām - pūpolmīkstu glāstu, tukšiem brīžiem - brīnumstāstu,
Tumšai naktij - zvaigžņu lietu, sirdī mīlai - siltu vietu!

sludinājumi
 Pārdod kartupeļus. T. 27131681.
 Pērkam senlietas: svečturus, ikonas, krustus, svētbildes, ordeņus, medaļas, dunčus, zobenus, patvārus, Krievijas cara laika sudraba monētas.
Т. 26986262.
 Pērkam dārgi - kara laika fotogrāﬁjas, munīciju, ķiveres, siksnas,
uniformu (līdz 1945. g.), dzirnakmeņus, alus mucas, viengabala riteņus,
pulksteņus. Т. 22433510.

Svētceļojums uz Romu
No. 22.02. līdz 01.03.2015.

Svētceļojuma vadītājs – bīskaps Edvards Pavlovskis.
Programmā: Vatikāns, audience pie pāvesta, San Džovanni Rotondo
(sv. tēva Pio klosteris), Bari. Sīkāka informācija mājas lapā – www.
shalomisrael.lv.
Pieteikšanās pa tālr. 29524763 (Ināra).
Svētceļojuma cena - 900 EUR.

Svētceļojums uz Svēto Zemi
14.04.-23.04.2015.

- Nācarete - Labās Vēsts tempļa
apmeklējums.
- Akko - pilsēta ar 4000 gadu
vēsturi, kurai piemīt austrumu kolorīts. Simts gadu Akko bija krustnešu galvaspilsēta Palestīnā.
- Haifa, Karmela kalns, kam
vislielāko slavu atnesis pravietis
Elija.
- Galilejas Kāna.
- Tabora kalns, Svētību kalns,
Kapernaums, Sv. Pētera baznīca,
trešā gadsimta sinagogas drupas.
- Tabha. Jordānas upe – vieta,
kur Jānis Kristītājs kristīja Jēzu.
- Peldēšanās un atpūta pie Nāves jūras.
- Pasaules vecāka pilsēta – Jērika.
- Georgija klosteris tuksnesī.
- Ekskursijas pa Jeruzalemi Izraēlas parlaments – Knesets,

Izraēlas augstākās tiesas ēka,
pilsētas skaistākās jaunceltnes.
Skatu laukums Jeruzalemē. Eļļas
kalns, Ģētzemenes dārzs, Raudu
akmens, Kristus Ciešanu Katedrāle, Marijas Magdalēnas baznīca.
Dominus Flevit un Pater Noster.
- Ekskursija pa Veco pilsētu
– Ciānas kalns, ķēniņa Dāvida
kaps, Ebreju un musulmaņu kvartāli, Via Dolorosa un Kunga kapa
baznīcā. Raudu mūris. Ein Karem
Jāņa Kristītāja un Pasludināšanas
baznīca.
- Bētleme – Kristus dzimšanas
baznīcas apmeklējums.
- Atpūta pie Vidusjūras kūrortpilsētā – Natānijā.
Pieteikšanās pa tālr. 29524763
(Ināra), vasals@sveiks.lv
Vairāk informācijas www.shalomisrael.lv

8 Kraslavas Vestis
sports
Evelīna Petunova – vieglatlēte, Latvijas izlases dalībniece,
trīskārtēja Latvijas čempione un
vienas sudraba medaļa ieguvēja
Latvijas čempionātos junioriem
lodes grūšanā un diska mešanā,
zelta un sudraba medaļas Baltijas valstu sacensībās mešanas
disciplīnās U – 20 vecuma grupā.
Evelīnai joprojām pieder Latvijas
rekords 3 kg lodes grūšanā U-18
vecuma grupā – 15.74 m.
Olga Kovaļova - distanču
slēpotāja, Latvijas izlases dalībniece, izcīnīja divas zelta, sudraba un bronzas medaļas Latvijas
čempionāta posmos distanču slēpošanā S-20 vecuma grupā, bronzas medaļa Latvijas čempionātā
rollerslēpošanā, 1.vieta Latvijas
Slēpošanas savienības reitingā juniorēm.
Aivars Stikuts – basketbolists, Latvijas Jaunatnes basketbola izlases kandidāts U-18
vecuma grupā, spēlēja Latvijas
ﬁnālsacensībās „Play-off” Rīga/
Jugla/Sport2000 U-19 komandā,
5.vieta LJBL.
Arnis Bebrišs – basketbolists,
spēlēja Latvijas Jaunatnes Basketbola līgas ﬁnālsacensībās „Playoff” Jēkabpils komandas sastāvā,
8.vieta.
Karīna Krilova–šāvēja, Latvijas čempione ziemas čempionātā šaušanā ar mazkalibra šauteni,
sudraba medaļa Latvijas kausā
šaušanā ar pneimatisko šauteni un
divas bronzas medaļas Latvijas
ziemas čempionātos.
Natālija Kovaļova - distanču slēpotāja, izcīnīja sudraba un
bronzas medaļu Latvijas čempionāta posmos distanču slēpošanā
Elites grupā.
Deinis Gorenko – cīkstonis,
sudraba medaļa Latvijas čempionātā pieaugušajiem brīvajā cīņā,
zelta medaļa Latvijas meistarsacīkstēs junioriem, 5. vieta FILA
Starptautiskajā turnīrā brīvajā
cīņā junioriem Rīgā, sudraba medaļa Starptautiskajā turnīrā Igaunijā.
Alīna Dimbovska – zelta
medaļa Latvijas čempionātā pieaugušajiem brīvajā cīņā sievietēm, 2. vieta Starptautiskajā turnīrā Daugavpilī.
Dace Marhileviča – divas
zelta medaļas vesera mešanā Latvijas čempionātos vieglatlētikā
U-20 vecuma grupā, Jana Žoludova – sudraba medaļa Latvijas
čempionātā vieglatlētikā U-20 vecuma grupā.
Marta Ozerska – bronzas
medaļa Latvijas komandu čempionātā ložu šaušanā.
Jeļizaveta Greitāne – sudraba medaļa Latvijas čempionātā brīvajā cīņā pieaugušajiem un
zelta medaļa Latvijas čempionātā
juniorēm.
Ojārs Vanags – divas sudraba un bronzas medaļas Latvijas
čempionāta posmos distanču slē-

KRĀSLAVAS
SPORTA SKOLAS
„JAUNATNES
LAUREĀTS – 2014”

29.decembrī Krāslavas Kultūras namā norisinājās svinīgais sporta skolas pasākums,
kurā tika apbalvoti 2013.gada Latvijas čempionātu godalgoto vietu ieguvēji.
Labākie sportisti saņēma piemiņas balvas un naudas prēmijas, ko piešķīra Krāslavas
novada dome.

pošanā V-18 vecuma grupā, bronzas medaļa Latvijas čempionātā
rollerslēpošanā, 2.vieta Latvijas
Slēpošanas savienībās reitingā
V-18 vecuma grupā;
Diāna Bulavska –bronzas
medaļa Latvijas jaunatnes čempionātā, divās bronzas medaļas
Latvijas kausa sacensībās ložu
šaušanā.
Rihards Misjūns – divās
sudraba medaļas Latvijas jaunatnes čempionātos ložu šaušanā.
Rihards Plociņš – Latvijas
čempions ložu šaušanā junioriem
un vecākajā vecuma grupā, divās
sudraba un divās bronzas medaļas
Latvijas čempionātos.
Artūrs Savčenko – Latvijas
čempions brīvajā cīņā kadetiem, 3.
vieta starptautiskajās K.Kundziņa
ceļojošā kausa izcīņas sacensībās,
3. vieta starptautiskajā turnīrā
Daugavpilī.

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

Olga Plutjakova - Latvijas
čempione brīvajā cīņā kadetēm, 3.
vieta starptautiskajā turnīrā Daugavpilī.
Edgars Sadovskis – sudraba
medaļa Latvijas jaunatnes čempionātā grieķu-romiešu cīņā.
Katrīne Tračuma - sudraba
medaļa Latvijas ziemas čempionātā šķēpa mešanā U-16 vecuma
grupā, 3.vieta Rīgas čempionātā.
Izpildīja 2. sporta klasi, kas 2014.
gadā ir 8.labākais rezultāts Latvijā savā vecuma grupā – 38.47 m
un arī trešais visu laiku labākais
rezultāts 400 g šķēpa mešanā
Krāslavas Sporta skolā.
Anželika Jakuboviča 3.vieta Latvijas čempionāta brīvajā cīņā meitenēm, 3. vieta starptautiskajās K.Kundziņa ceļojošā
kausa izcīņas sacensībās.
Artūrs Gončaronoks –
1.vieta Latvijas čempionāta brīvaRedaktore - Elvīra Škutāne
Tālr.65681765, 28368537
e-pasts: vestis@kraslava.lv

jā cīņā zēniem, 2. vieta Igaunijas
starptautiskajā turnīrā, 3. vieta
starptautiskajā turnīrā Daugavpilī.

Konstantīns Dombrovskis

–3.vieta Latvijas čempionāta brīvajā cīņā zēniem.
Jānis Cauņa – 2013./2014.
gada sezonā 6.vieta individuālajā statistikā LJBL otrās divīzijas
austrumos (17,44 punkti vidēji
spēlē), LBL3 vīriešu komandas
BK Krāslava pamatsastāva dalībnieks.
Kaspars
Miglāns
2013./2014.gada sezonā individuālajā statistikā LJBL otrās divīzijas austrumos (9,4 punkti vidēji
spēlē), LBL3 vīriešu komandas
BK Krāslava pamatsastāva dalībnieks.
Rolands Škutāns - vieglatlēts, 2014. gadā labāk veicās
tāllēkšanā, izcīnīja 3. vietu Rīgas
ziemas čempionātā ,,A’’ vecuma

grupā ar rezultātu 6 m 15 cm.
Vasarā LVS kausa posmā izcīnīja
otro vietu kārtslēkšanā pieaugušo
konkurencē. Tika iekļauts Latvijas izlases kandidātu sarakstos
U-18 vecuma grupā.
Andris Bogdanovičs –
vieglatlēts, metējs. Labāk veicās
vesera mešanā. Latvijas ziemas
čempionātā jauniešiem izcīnīja bronzas medaļu. Tika iekļauts
Latvijas izlases kandidātu sarakstos U-18 vecuma grupā. Personīgais rezultāts 5 kg veserim - 40,60
m.
Aigars Ļaksa – ieglatlēts,
6.vieta 60 m skriešanā Latvijas
čempionātā U-18 vecuma grupā,
daudzkārtējs Latgales reģiona
vieglatlētikas sacensību godalgoto vietu ieguvējs tāllēkšanā un
sprinta distancēs.
Artjoms Trofimovičs –
cīkstonis, 5. vieta Latvijas meistarsacīkstēs kadetiem un 5. vieta
Latvijas meistarsacīkstēs junioriem.
Jolanta Konstantinoviča –
slēpotāja, 1.vieta Latvijas Slēpotāju krosā.
Sņežana Jegorčenko – slēpotāja, Latvijas Slēpošanas savienības reitingā 6. vieta S-16
vecuma grupā, 3. vieta Latvijas
Slēpotāju krosā.
Ēriks Silovs - vieglatlēts, labi
startēja vairākās disciplīnās: šķēpa mešanā, tāllēkšanā, augstlēkšanā, trīssoļlēkšanā. Izcīnīja godalgotās vietas Latgales mēroga
sacensībās.
Raivis Seļanins – sprinteris.
Uzrādīja labus rezultātus 100 m
un 200 m skriešanā. Izcīnīja godalgotās vietas Latgales mēroga
sacensībās. Vislabākais panākums
2014.gadā –2. vieta LVS kausā
posmā 400 m skriešanā ,,B” vecuma grupā.
Anatolijs Šavecs – vieglatlēts, 3.vieta Rīgas čempionātā U
-16 vecuma grupā 1500 m distancē, daudzkārtējs Latgales reģiona
vieglatlētikas sacensību godalgoto vietu ieguvējs augstlēkšanā un
tāllēkšanā
Alīna Ņikitina – vieglatlēte, labākie panākumi augstlēkšanā: 7.vieta Latvijas čempionātā,
4.vieta Rīgas čempionātā, 3.vieta
starptautiskajās sacensībās Minskā, trīs sudraba medaļas starptautiskajā turnīrā Novopolockā, II
sporta klase augstlēkšanā.
Agija Bebriša – vieglatlēte,
8.vieta Latvijas čempionātā šķēpa
mešanā U-16 vecuma grupā, uzradīja Sporta skolas ceturto labāko
rezultātu 400 g šķēpa mešanā –
35.66 m.
Artūrs Verigo – šāvējs, 5.vieta Latvijas jaunatnes čempionātā
šaušanā ar mazkalibra šauteni.
Inese Umbraško,
Krāslavas Sporta skolas
direktora vietniece

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

