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 Vēlēšanu rezultāti – 1. lpp.
 Turpinās ielu rekonstrukcijas darbi - 2 . lpp.
 Olga
Procevska
uzņem
filmu
par
vecticībniekiem - intervija 3 . lpp.
 Jauniešu teātra pirmizrāde - 5 . lpp.
 Skola visiem un ikvienam - 7 . lpp.

Sporta ziņas - 8 . lpp.
25. maijā Krāslava uzņēma 4300 dejotājus no visas Latvijas. Tautas deju festivālā “Latvju bērni danci veda“ piedalījās bērni vecumā no 6 līdz 19
gadiem. Neskatoties uz lietaino laiku, pilsētā notika vairāki ielu koncerti, bet par festivāla kulmināciju kļuva svētku gājiens un noslēguma koncerts
pilsētas estrādē.
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aktuālā informācija

INDRĀ TIKS IZVEIDOTA SOCIĀLĀ MĀJA

JEBKURU ĒKU VAR
EFEKTĪVI AIZSARGĀT
AR ZIBENSAIZSARDZĪBAS
SISTĒMU PALĪDZĪBU

Krāslavas novada dome ir uzsākusi projekta īstenošanu, kura rezultātā Indrā, Rīgas ielā 3, tiks labiekārtota jauna sociālā
māja mazturīgajiem iedzīvotājiem.

Projekta ietvaros ir paredzēts veikt sociālās mājas ēkas jumta nomaiņu, apkures, kanalizācijas un
ūdensapgādes sistēmas remontu, bet par Indras pagasta pārvaldes līdzekļiem ēkā tiks labiekārtoti trīs
dzīvokļi, kas nodrošinās labākus dzīves apstākļus
mazaizsargātām un maznodrošinātām personām, kas
vēršas pašvaldībā pēc sociālās palīdzības.

Sociālās mājas izveidošana novada iedzīvotājiem,
kas nonākuši grūtībās, veicinās sociālā pakalpojuma
pieejamību un kvalitāti Krāslavas novadā.
Projekta tiešā mērķa grupa ir Krāslavas novada
trūcīgie iedzīvotāji, kuriem ir nepieciešams pašvaldības atbalsts.
Projekta kopējais budžets ir 18 723,79 Ls, tai skaitā ELFLA ﬁnansējums sastāda 12 600,00 Ls, Krāslavas novada domes līdzﬁnansējums un PVN apmaksa
sastāda 6 123,79 Ls.
Aina Dzalbe,
Krāslavas novada domes
Attīstības nodaļas projektu speciāliste

IELU POSMU REKONSTRUKCIJA KRĀSLAVAS PILSĒTĀ

Projekta „Krāslavas novada ceļu tīkla rekonstrukcija
uzņēmējdarbības veicināšanai, 2.kārta” ietvaros ar Eiropas Reģionālās attīstības
fonda atbalstu (3.6.2.1.aktivitāte „Atbalsts novadu
pašvaldību kompleksai attīstībai”) Krāslavas pilsētā
ir uzsākta Sauleskalna, Vītolu un Vasarnieku ielu posmu rekonstrukcija.

Projekta mērķis ir veicināt uzņēmumu pieejamību un satiksmes
drošības uzlabošanu Krāslavas pilsētas teritorijā, veicot prioritāri svarīgāko ielu posmu rekonstrukciju.
Vasarnieku ielā rekonstrukcijas

darbus ir plānots veikt 470 m posmā no krustojuma ar Rēzeknes ielu.
Papildus tiks veikta arī apgaismojuma, gājēju ietves, lietus ūdens kanalizācijas un satiksmes organizācijas līdzekļu izbūve un ierīkošana.
Rekonstrukcijas darbus veic SIA
„Latgales Ceļdaris”. Rekonstrukcijas darbu (būvdarbu) izmaksas ir Ls
241 463.46. Rekonstrukcijas darbus
ir plānots pabeigt līdz š.g. beigām.
Sauleskalna un Vītolu ielu rekonstrukcijas darbus ir plānots
veikt 367 m posmā. Papildus tiks
veikta arī caurtekas rekonstrukcija,
lietus ūdens kanalizācijas un satiksmes organizācijas līdzekļu izbūve. Rekonstrukcijas darbus veic
SIA „Ošukalns”. Rekonstrukcijas
darbu (būvdarbu) izmaksas ir Ls
143 518.25. Rekonstrukcijas darbus
ir plānots pabeigt līdz š.g. beigām.

Projekta realizācija kopumā nodrošinās pilsētas konkurētspējas
stiprināšanu, uzņēmējdarbības attīstību, darba vietu un sabiedrisko
pakalpojumu pieejamību un sasniedzamību, dzīves vietas pievilcības
un dzīves kvalitātes celšanos, izveidojot un pilnveidot kvalitatīvu,
mūsdienīgu, drošu ielu un saistīto
infrastruktūru. Projekta realizācija
ievērojami samazinās ar transporta
izdevumiem un satiksmes negadījumiem saistītus ekonomiskus zaudējumus.
3.6.2.1.aktivitātes „Atbalsts novadu pašvaldību kompleksai attīstībai” ietvaros 2013.gadā jūnija
sākumā tiks uzsākti rekonstrukcijas
darbi arī Latgales un Vienības ielā.
IEGULDĪJUMS TAVĀ
NĀKOTNĒ!
Andris Rukmans

KRĀSLAVĀ BŪS PIRMIE LUKSOFORI…
Projekta „Krāslavas novada ceļu tīkla rekonstrukcija uzņēmējdarbības veicināšanai, 2.kārta” ietvaros
Krāslavas pilsētā tuvākajā
laikā tiks uzsākti Latgales
un Vienības ielu posmu rekonstrukcijas darbi.

Latgales ielā rekonstrukcijas
darbus veiks CBF SIA „BINDERS”. Rekonstrukcijas darbu
(būvdarbu) kopējās izmaksas
sastāda Ls 1 048 102.00, tos ir
plānots pabeigt līdz 2013.gada
beigām. Rekonstrukcijas darbu ietvaros tiks veikta ielas seguma atjaunošana 1 182 m posmā, tiks ierīkots apgaismojums, lietus ūdens
kanalizācija un gājēju ietves, satiksmes organizēšanai Latgales
un Vienības ielas krustojuma tiks
ierīkoti luksofori.
Vienības ielas posmu rekonstrukcijas darbus veiks SIA Būvﬁrma „Ceļi un tilti”. Rekonstrukcijas
darbu (būvdarbu) izmaksas sastā-

da Ls 945 848.05, tos ir plānots
pabeigt līdz 2013.gada beigām.
Rekonstrukcijas darbu ietvaros
tiks veikta ielas seguma atjaunošana 990 m posmā, tiks ierīkots
apgaismojums, lietus ūdens kanalizācija un gājēju ietves.
Projekta „Krāslavas novada
ceļu tīkla rekonstrukcija uzņēmējdarbības veicināšanai, 2.kārta” mērķis ir veicināt uzņēmumu
pieejamību un satiksmes drošības
uzlabošanu Krāslavas pilsētas te-

ritorijā, veicot prioritāri svarīgāko
ielu posmu rekonstrukciju. Projekta ietvaros kopumā tiks veikta
ielu posmu rekonstrukcija 3 878
m garumā!
Krāslavas novada dome atvainojas pilsētas un novada iedzīvotājiem par sagādātajām neērtībām
un lūdz iedzīvotājus būt iecietīgiem.
IEGULDĪJUMS TAVĀ
NĀKOTNĒ!
Andris Rukmans

Krāslavas novada skolēnu vasaras nodarbinātības pasākumam pieteikšanās notika no 15.aprīļa līdz 23.aprīlim. Kopā pieteikušies 134 jaunieši vecumā no 15 līdz 19 gadiem. Izvērtējot tika apstiprināti 82 Krāslavas
novadā deklarētie skolēni, no kuriem 13 strādās zemnieku saimniecībās: Z/S „Līva” – 3 skolēni , Z/S „Klajumi”
– 2 skolēni un Z/S „Kurmīši – 8 skolēni. Gandrīz 70 skolēni strādās pašvaldībās iestādēs: 41 skolēns Krāslavas
pilsētā; Indras, Robežnieku un Ūdrīšu pagastos – 5 skolēni (katrā pagastā); Kalniešu, Kombuļu un Skaistas
pagastos – 3 skolēni (katrā pagastā); Aulejas pagastā - 2 skolēni; Kaplavas un Piedrujas pagastos - pa vienam
skolēnam. Pasākums tiek īstenots 2013.gada vasaras brīvlaikā laikā no 17.jūnija līdz 9.augustam.

Kopš seniem laikiem cilvēki ar
bijību un piesardzību ir izturējušies pret tādu dabas parādību kā
pērkons. No paaudzes paaudzē
nodoti dažādi ticējumi, ko drīkst,
ko nedrīkst darīt pērkona laikā.
Tāpat visai sen pazīstama tāda ierīce kā zibens novadītājs – sākotnēji pavisam primitīva, bet mūsdienās augstām drošības prasībām
atbilstoša.
Latvijas apstākļos negaisa gada
intensitāte ir 40-60 stundas, taču
mantiskie zaudējumi zibens iedarbības rezultātā sastāda daudzus
tūkstošus latu.
Sevišķu vērību vajadzētu veltīt
objektiem ar metāliskiem jumtiem, ļoti augstiem objektiem un
tādiem, kuri atrodas pērkona aktīvajā zonā – upju, ezeru tuvumā,
virs apakšzemes ūdeņiem (ūdens
āderēm), klajā laukā un pauguru
virsotnēs, izolētām ēkām, radio un
telekomunikāciju antenām, dievnamu torņiem. Jebkuru ēku var
efektīvi aizsargāt ar zibensaizsardzības sistēmu palīdzību.
Lūk, galvenie kvalitatīvas zibensaizsardzības sistēmas rādītāji:
- sistēma uztver zibens spērienu
ar īpašiem zibens novadītājiem
pārdomāti ieraudzītās vietās,
- novada zibens spērienu zemē,
izmantojot drošu vadītāju,
- izkliedē zibens lādiņu zemē,
pēc iespējas mazāk paaugstinot
zemes elektrisko potenciālu,
- aizsargā aprīkojumu no pārsprieguma un svārstībām telekomunikāciju vai datu pārraides
līnijās,
- aizsargā aprīkojumu no pārsprieguma un svārstībām elektriskajā tīklā.
Mūsdienīgu zibensaizsardzības
sistēmu izbūvi ir jāuztic sertiﬁcētiem profesionāļiem.
Maldīgi uzskatīt, ka ēku tuvumā esošie koki aizsargā tās no
zibens spērieniem. Koki ir dabiskie zibens uztvērēji, bet droša un
pareiza ir tikai mākslīgi izbūvēta
zibensaizsardzība.
Pamācošs notikums, kuru varētu nosaukt „Bagātie arī raud”, norisinājās 2011.gada vasarā Rīgā.
Pēc kāda bagātnieka lūguma apsekojām zibens izdarītos postījumus divās tuvu blakus stāvošajās
villās. Tās atradās nelielā priežu
mežā, 10 m no vienas villas auga
augsta priede. Pēc zibens tieša
trāpījuma šajā priedē elektriskais
lādiņš pa koka stumbru nonāca
zemē un pa zemi aizskrēja līdz
ēkas sienai. Tika bojātas vai sadega elektroiekārtas abās villās,
datorsistēma, videonovērošanas
kameras, elektrisko vārtu iekārtas.
Materiālie zaudējumi sastādīja
vairāk nekā 10 tūkst. latu. Pēc objektu apsekošanas rekomendējām
izbūvēt „aktīvo” zibensaizsardzības sistēmu, kas šobrīd ir visefektīvākā pasaulē. Īpašnieks teicās

padomāt... līdz nākamajam zibens
spērienam priedē.
Vēl viens gadījums. Kādā Dagdas novada pagasta bērnudārzā
pēc metāla jumta uzlikšanas ilgi
domāja un plānoja par zibensaizsardzības izbūvi, bet līdz tam brīdim, kamēr blakus ēkai augošajā
kokā iespēra zibens.
Pēc šāda nopietna „debesu brīdinājuma” 2012. gadā beidzot
tā tika izbūvēta. 2012. gada 20.
septembrī kādā Krāslavas novada
Skaistas pagasta zemnieku saimniecībā no tieša zibens trāpījuma
elektroapgādes līnijā nodega kurināmo brikešu ražošanas cehs,
kūts, saimniecības ēkas, radot
īpašniekiem ļoti lielus materiālos
zaudējumus.
Tas nav retums, ka zibens iesper
augstsprieguma līnijā. Ja sistēma
ir kārtībā, tad tajā nostrādā drošinātāji, tomēr nav izslēgta iespēja,
ka trieciens nokļūst līnijā, kas
savienota ar elektroenerģijas patērētāju. Šajos gadījumos nelīdz zibens novadītājs, bet nepieciešama
pārsprieguma aizsardzība.
Informējam, ka Latvijas Republikā zibensaizsardzības sistēmu
izbūvi reglamentē Latvijas būvnormatīvs LMN 201-10 „Būvju
ugunsdrošība”.
Pamatojoties uz „Ugunsdrošības noteikumiem”, nepieciešams
regulāri veikt elektrosaimniecību
apsekošanu un tehnisko mērīšanu
(vadu un kabeļu izolācijas pretestības, elektroiekārtu zemēšanas
pārbaudi) atkarībā no telpu klasiﬁkācijas pēc elektrobīstamības
viedokļa.
Atgādinām, ka par objektu elektrodrošību un ugunsdrošību pilnīgi atbild to īpašnieks. Pamatojoties uz Darba aizsardzības likumu,
īpašniekam ir jānovērtē darba riska faktors savai elektrosaimniecībai un zibensaizsardzībai (juridiskās personas).
Rodas jautājums, kāda ir kvalitatīvas Latvijas un Eiropas standartiem atbilstošas zibensaizsardzības sistēmas izbūves vērtība?
Visā pasaulē cenas ir cieši saistības ar kvalitāti. Jebkurā gadījumā
zibensaizsardzības sistēmas izbūves vērtība būs daudz mazāka par
to, ko radīs zaudējumi zibens spēriena rezultātā. Turklāt zibensaizsardzība ir liels pluss, ko ņem vērā
īpašuma apdrošinātāji, pielietojot
apdrošināšanas izcenojumu atlaides 15% - 25% apmērā.
Cik zināms, bijušajā Krāslavas
rajonā līdz šodienai no zibens spērieniem nav cietusi neviena ēka
vai būve, kur ir pareizi iebūvēta
zibensaizsardzība.
Sertiﬁcēta elektrotehnisko
mērījumu grupa „Volts”
E-pasts:
volts_merijumi@inbox.lv
Tālruņi informācijai:
65625103, 29275604.
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intervija
Pētniece Olga Procevska ir dzimusi un mācījusies Krāslavā. Pašlaik viņa raksta doktora disertāciju, aktīvi iesaistās sabiedriskajās norisēs un uzņem
dokumentālo filmu par Latgales vecticībniekiem.
Tagad Olga biežāk apciemo dzimto Krāslavu, te arī notika intervija ar mūsu novadnieci.

„Tas būs stāsts par
vecticībnieku kopienu”

Atklātā lekcija Latvijas Universitātē
- Sākumā - dažos teikumos
par sevi.
s – Olga Procevska esmu cilvēks, un tas
ir vissvarīgākais. Pēc profesijas
esmu zinātniece, nodarbojos ar
zinātniskajiem pētījumiem, rakstu doktora disertāciju par pagājušā gadsimta 80. gadu beigu un
90. gadu sākuma intelektuāļiem.
Plānoju to pabeigt 2014.gadā. Paralēli šim darbam es nodarbojos
arī ar citām lietām, piemēram, ar
projektu - dokumentālo ﬁlmu par
vecticībniekiem Latgalē. Mēs
strādājam kopā ar režisoru Askoldu Saulīti.
- Uzņemt ﬁlmu – tā ir jūsu
ideja?
skoldam bija ideja uzņemt vēsturisko ﬁlmu
par krievu piedalīšanos Latvijas
politikas veidošanā. Viņš uzaicināja mani kā scenāristi. Pārdomājot šo ideju, es sapratu, ka mani
interesē kas cits, un piedāvāju
režisoram citu tematu - par vecticībniekiem. Viņš piekrita. Kopš tā
laika pagāja ilgstošs sagatavošanās periods, un tagad mēs sākām
ﬁlmēšanas procesu.
- Par ko būs šī ﬁlma?
as būs stāsts, kas domāts
galvenokārt latviešu auditorijai, kura par vecticībniekiem
zina ļoti maz. Mēs pastāstīsim par
to, ka vecticībnieki jau sen dzīvo
Latgalē, pārsvarā savrup, ciena
savas tradīcijas, taču vienmēr aktīvi piedalās visos Latvijas vēsturiskajos notikumos un pievērš
uzmanību jaunām vēsmām.
- Ar ko, jūsuprāt, ir saistīta šī
projekta aktualitāte un novitāte?
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ētījumu par vecticībniekiem ir ļoti daudz, es
biju pārsteigta par to, ka ir pieejami vairāki rakstiskie avoti, taču tā
ir zinātniskā informācija, līdz ar
to auditorijas loks ir ļoti šaurs. Arī
video materiālu ir ļoti maz.
Mēs plānojam uzņemt pilnmetrāžas dokumentālo ﬁlmu, kas būs
paredzēta plašai auditorijai. Mūsu
režisors Askolds Saulītis arī ir šīs
ﬁlmas potenciālo skatītāju pārstāvis.
- Vai darbs jau ir sācies?
irmos kadrus mēs noﬁlmējām Lieldienu laikā.
- Vai Krāslavas novada iedzīvotāji arī būs ﬁlmas varoņi?
ēs plānojam organizēt
ﬁlmēšanu pārsvarā
Kovaļovas ciemā, Grāveru pagastā. Mūsu varoņi dzīvo tur. Tas būs
stāsts par vecticībnieku kopienu,
un tam par pamatu būs kādas ģimenes vēsture. Dokumentālās ﬁlmas atšķiras no mākslas ﬁlmām,
jo scenārija saturs nevar būt stingri
ﬁksēts no sākuma līdz galam. Var
pierakstīt ainu secību, taču dzīve
tik un tā mainīs šo plānu. Pašlaik
mums ir koncepcija, bet konkrēta
scenārija nav. Kā attīstīsies notikumi, paredzēt nav iespējams.
Mana tagadējā pozīcija - vienkārši
atvērt acis, ausis un sirdi.
- Kad skatītāji varēs ieraudzīt
šo ﬁlmu?
o sākuma mēs sagatavosim to, kas kinocilvēku valodā tiek dēvēts par tīzeri - īss 1,5-2-minūšu garš ﬁlmas
reklāmrullītis. Tas prezentēs mūsu
viedokli par to, ko mēs ﬁlmējam,
mūsu redzējumu. Ar tīzera palī-
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dzību mēs ceram atrast sponsorus, jo pagaidām mēs ﬁlmējam
bez ﬁnansējuma. Tā rīkojamies
tāpēc, ka šis projekts mums šķiet
ļoti svarīgs, taču nauda ir vajadzīga aparatūras nodrošinājumam un
benzīna apmaksai. Pirmos kadrus
uzņēma pats režisors, protams,
būtu labāk, ja pie kameras stāvētu
operators, ja būtu arī skaņu režisors, vēlāk noteikti būs vajadzīgs
montāžas režisors utt.
Šis pirmais posms mums ir nepieciešams tāpēc, lai darbs kvalitatīvi virzītos uz priekšu.
- Vai jums jau ir paredzēti
kādi sponsori?
r idejas, bet tās vēl ir izstrādāšanas stadijā, un es
nevaru par tām runāt. Ja kāds vēlas mums palīdzēt, mēs būsim ļoti
pateicīgi pat par nelielu atbalstu.
- Vecticībnieki dzīvo Latgalē
jau 3,5 gadsimtus. Kādi ir vecticībnieku tagadējie pēcnācēji?
Vai viņiem izdevās saglabāt tradīcijas un savu senču kultūru?
- Kas attiecas uz sakrālo pusi,
tad šīs tradīcijas ir spēcīgas, bet
dzīves iekārta, protams, ar laiku
mainās. Piemēram, tādu sadzīves
formu kā dzīvošana viensētās pašlaik turpināt ir grūtāk nekā, teiksim, 19. gadsimta vidū.
Turklāt vēsturiskie notikumi,
sākot ar 20. gadsimtu un līdz
mūsu dienām – divi pasaules kari,
kolektivizācija, denacionalizācija,
kapitālisms, iestāšanās Eiropas
Savienībā, imigrācija - ietekmēja
vecticībnieku uzturēšanās vidi.
Taču vēlēšanās saglabāt sentēvu
mantojumu palika.
- Jūs izpētāt vecticībnieku
vēstures gaitas. Varbūt jūs varētu atbildēt, kāpēc salīdzinājumā
ar citu reliģiju pārstāvjiem vecticībnieki ne tik aktīvi piedalās
sabiedriskos pasākumos, nepropagandē savu ticību, neizstāda
to citu apskatei?
ecticībnieku kopienas
vēsture ir saistīta ar visai speciﬁskiem noteikumiem, jo
vecticībniekus diezgan ilgu laiku
vajāja. Bet mūsdienās, īpaši pēdējo gadu laikā, notika vairākas sērijveida zādzības no vecticībnieku
dievnamiem. Esmu dzirdējusi, ka
no daudzām nozagtajām ikonām
tika atrastas un atgūtas tikai dažas.
Manuprāt, arī tāpēc vecticībnie-
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ki nav tik atvērti visai sabiedrībai.
- Mani vienmēr interesēja jautājums par to, kā teikt pareizāk
- vecticībnieki vai staroveri?
Ceremonija un ticība... Kāda ir
starpība?
r vēl viens nosaukums –
„senā pareizticība”. Domāju, ka tie ir sinonīmi, kaut gan
ar ﬁloloģiskajiem aspektiem es
nenodarbojos.
Manuprāt, tieši ar to ir saistītas scenārista un režisora darba
priekšrocības - tu izpēti tēmu,
kas tevi interesē, taču tu neesi
eksperts šajā jomā. Tas ir pats labākais variants – skaties un vērtē
it kā pirmo reizi, un nepārtraukti
ir jāmācās. Pēc katras ﬁlmēšanas
dienas rodas daudz dažādu jautājumu.
- Vai jūs uzskatāt Krāslavu
par savām mājām?
s ļoti mīlu Rīgu un dievinu Krāslavu. Pēc savas dabas esmu spējīga eksistēt
vienlaikus dažādās sistēmās, tāpēc par savām mājām es uzskatu
abas šīs pilsētas. Un tomēr nevienā citā pasaules malā es nevaru
gūt tādas izjūtas kā Krāslavā, kad
vasarā pēc peldēšanās Daugavā es
izkāpju krastā un apguļos karstajās smiltīs. Nekā tamlīdzīga nav
nekur, un es ļoti labi to apzinos.
- Vai jūs bieži braucat uz
dzimto pilsētu?
roši vien mani piederīgie teiktu, ka reti, un
viņiem ir taisnība. Neskatoties uz
to, ka man ir elastīgs darba graﬁks, pēdējā laikā es veltu daudz
uzmanības sabiedriskajai un publiskajai darbībai. Pēc manām domām, ﬁlmas uzņemšana būs par
labu iemeslu, lai biežāk brauktu
mājās.
- Par ko sapņojat?
esen man uzdeva līdzīgu jautājumu: kāds ir
mans mērķis? Mana atbilde bija
tāda: padarīt pasauli labāku, sākot ar manu tuvāko draugu loku
un beidzot ar visu planētu. Pašlaik mani visvairāk interesē mūsu
valsts liktenis.
- Tad jūs nevarēsiet iztikt bez
politikas.
r tāds teiciens: ja tu nenodarbojies ar politiku,
tad politika nodarbosies ar tevi.
Šī gada februārī bija tāds brīdis,
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kad es sapratu, ka, ja es nenodarbošos ar politiku, tad politika
nodarbosies ar mani, un tas, kā
viņa to sāka darīt, man nepatika.
Februāra beigās Saeima pieņēma
grozījumus likumā „Par zinātnisko darbību”, kuri deva iespēju
specdienestiem pieprasīt no zinātniekiem pārtraukt zinātniskā pētījuma veikšanu, ja tas, pēc specdienesta darbinieku domām, var
draudēt nacionālajām interesēm.
Citiem vārdiem runājot, tas nozīmē - ja specdienestiem nepatīk,
ko dara zinātnieks, tie var apturēt
viņa darbību, un zinātniekiem ir
jānodarbojas ar pašcenzūru.
To nedrīkstēja pieļaut. Mēs ar
kolēģi no Vācijas bijām tie, kas
uzsāka protestu. Mēs savācām
Latvijas valsts augstākā ranga zinātnieku parakstus un iesniedzām
atklāto vēstuli Latvijas vadošajām
amatpersonām. Mēs panācām to,
ka likums tika nodots atkārtotai
izskatīšanai, un šie grozījumi tika
atcelti.
- Kā jums šķiet, vai zinātniskajā jomā jūs strādāsiet visu
mūžu?
omāju, ka ne. Pašlaik
galvenais ir pabeigt
disertāciju. Šis darbs kļuvis sarežģītāks, nekā es paredzēju. Taču
viss ir pareizi, doktora zinātnisko
grādu nepiešķir vienkārši tāpat.
Galvenais - pārvarēt sevi, savu
slinkumu, zināšanu trūkumu.
Kas būs tālāk, es vēl nezinu, bet
man ļoti patīk pētnieciskā darbība,
domāju, ka man izdodas šis darbs.
Milzīgu prieku man sagādā arī pedagoģiskais darbs, man patīk dalīties savās zināšanās un pieredzē.
- Ko jūs gribētu teikt mums,
krāslaviešiem?
rāslava ir laba pilsēta,
un arī mēs, krāslavieši, esam labi. Es ļoti priecājos par
to, ka pilsēta mainās uz labo pusi.
Žēl, ka cilvēku šeit kļūst arvien
mazāk. Tos, kas ir aizbraukuši,
ar varu atpakaļ nedabūsi. Un es
redzu tikai vienu izeju: ir jāvērtē
tie, kas vēl palikuši, tad cilvēkiem
nebūs vēlēšanās braukt prom.
- Paldies par interviju!
Intervēja
Elvīra Škutāne
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KRĀSLAVAS VECTICĪBNIEKU DRAUDZE PAZIŅO PAR LITIJU KĀRTĪBU TRIJĀDĪBAS SVĒTKOS
Meža kapos- 16.jūnijā plkst. 9.30
Piedrujas kapos - 16.jūnijā plkst. 11.30
Krāslavas vecticībnieku kapos - 20.jūnijā plkst. 8.00,
21.jūnijā plkst. 16.30, 22.jūnijā plkst. 7.30

Trestišķu kapos - 21.jūnijā plkst. 8.00
Juhņeviču kapos - 21.jūnijā plkst.11.30
Krāslavas pareizticīgo kapos - 22.jūnijā plkst.13.00
Krāslavas vecajo katoļu kapos - 22.jūnijā plkst.13.00

Priedaines kapos - 23.jūnijā plkst. 9.30
Boltrušku kapos - 23.jūnijā plkst. 10.30

4 Kraslavas V
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tŪrisms

Latgalē 6 dienas viesojās Maskavas
tūrisma nozares speciālisti
un masu mediju pārstāvji
Krievijas tūrisma tirgus ir izvēlēts par prioritāti Latgales
tūrisma nozares attīstībai. Vairāku gadu garumā Latgales
reģions veic mārketinga pasākumus Sanktpēterburgā un
Maskavā, par to liecina arī arvien pieaugošais Krievijas
un tieši Sanktpēterburgas un Maskavas tūristu skaits Latgalē. Latgales plānošanas reģions no šī gada 9. līdz 14.
maijam organizēja Latgales reģiona iepazīšanas braucienu Maskavas tūrisma nozares speciālistiem un masu mediju pārstāvjiem.

Brauciena mērķis bija iepazīstināt tā dalībniekus ar tūrisma
iespējām Latgales reģionā. Brauciena laikā 30 Maskavas tūrisma nozares speciālisti un masu
mediju pārstāvji apmeklēja un
iepazinās ar Latgales reģiona dabas objektiem, viesu mājām un
atpūtas kompleksiem, amatnieku
darbnīcām, muzejiem, populārākajiem tūrisma objektiem Krāslavas, Dagdas, Ludzas, Kārsavas,
Balvu, Rēzeknes, Aglonas, Preiļu,
Līvānu un Daugavpils novadā,
kā arī lielākajās Latgales pilsētās
- Rēzeknē un Daugavpilī. Maskavas pārstāvji kopumā apmeklēja
23 tūrisma objektus (t.sk. atpūtas bāzes, muzejus, amatnieku
centrus, zirgu sētas), Latgales
kulināro mantojumu nobaudīja 9
vietās (kafejnīcās, atpūtas bāzēs,
muzejos), piedalījās ekskursijās
Krāslavā, Ludzā, Rēzeknē, Preiļos un Daugavpilī, un izjūta īsto
Latgales pirts garu, piedaloties
pirts rituālā ar dziednieciskajām
procedūrām.
Jāatzīmē, ka no 30 Maskavas
pārstāvjiem 27 cilvēki apmeklēja Latgali pirmo reizi. Apkopojot
veiktās aptaujas rezultātus, jāsecina, ka, pēc Maskavas pārstāvju
viedokļa, visperspektīvākie tūristu no Maskavas piesaistes veidi
viennozīmīgi ir gastronomiskais
tūrisms (Latgales kulinārais mantojums) un lauku tūrisms (atpūta
brīvdienu/lauku mājās). Tālāk
seko aktīvais tūrisms (laivu maršruti, pārgājieni ar zirgiem), lietišķais tūrisms un velotūrisms.
Pēc Maskavas pārstāvju viedokļa, privātais tūrisms Latgalē
ir perspektīvāks nekā organizētais
tūrisms, t.i., Maskavas iedzīvotāji
visdrīzāk apmeklēs mūsu reģionu
privāti, ceļojot ar savām mašīnām.
Uz jautājumu, kādi mārketinga
līdzekļi Maskavā ir nozīmīgākie
atpūtas iespēju popularizēšanai
Latgalē, Maskavas pārstāvji kā
pirmo atzīmēja piedalīšanos tūrisma izstādēs Maskavā. Latgales
reģiona mārketinga līdzekļi Maskavā būtu arī reklāma metropolitēnā, tematiskajos žurnālos un
avīzēs un reklāma Maskavas radio
kanālos.
Kā priekšrocības tūristu piesaistei no Maskavas uz Latgali, Maskavas pārstāvji atzīmēja:
• Latgales iedzīvotāju viesmīlī-

bu, sirsnību un patiesu prieku;
• pieejamas cenas;
• ekoloģiski tīros produktus;
• samērā nelielo attālumu no
Maskavas līdz Latgalei;
• tīru ekoloģiju, brīnišķīgu dabu
un ezeru daudzumu;
• blīvi apbūvēto piepilsētu teritoriju neesamību;
• valodas barjeras neesamību;
• lielu izmitināšanas variantu
izvēli;
• makšķerēšanas iespējas;
• pietiekami labu ceļu infrastruktūru.
Savukārt kā vājās puses Maskavas pārstāvji atzīmēja:
• robežas šķērsošanu un tās ilgumu,
• vīzas formēšanas nepieciešamību,
• vājo izklaides infrastruktūru,
• nelielo suvenīru izstrādājumu
sortimentu,
• informācijas trūkumu krievu
vai angļu valodā tūrisma objektos,
• sabiedriskā transporta nepietiekamo kustību.
Īpašas atsauksmes no Maskavas
pārstāvju puses ieguva Aglonas
bazilika, Aglonas maizes muzejs,
zirgu sēta „Klajumi”, keramiķis
Valdis Pauliņš, Jeļenas Mihailovas
leļļu muzejs, muzejs „Andrupenes lauku sēta”, saldumu namiņš
„Dzīles”, sēta „Zvejnieki” un senlietu kolekcija „Saipetnieki”. Visi
uzsvēra, ka vēl ilgi paliks atmiņā
Latgales kulinārais mantojums,
pirts rituāli un Latgales folkloras
bagātās tradīcijas.
Maskavas tūrisma nozares speciālistu un masu mediju pārstāvju
iepazīšanas brauciens Latgales
reģionā tika organizēts Latvijas,
Lietuvas un Baltkrievijas pārrobežu sadarbības programmas
projekta Nr. LLB-1-098 „Tūrisma attīstības veicināšana Latgales-Utenas-Vitebskas pārrobežu
reģionos” (BELLA DVINA 2) ietvaros. Projekta kopējais budžets
ir 1 789 387 EUR. No šīs summas
90% - 1 610 448,30 EUR (1 131
887,40 LVL) ir Eiropas kaimiņattiecību un partnerības instrumenta
Latvijas, Lietuvas un Baltkrievijas pārrobežu sadarbības programmas atbalsts.
Tatjana Kozačuka,
projekta BELLA DVINA 2
vadītāja

Baltkrievijas pilsētā Polockā
notika starptautiskais tūrisma forums
2013.gada 23.-24. maijā
Polockā, Baltkrievijā, notika starptautiskais tūrisma
forums „Pārrobežu sadarbība kā pamats tūrisma galamērķu Bella Dvina un Baltijas Ezeru zeme sekmīgai
attīstībai”, kurā piedalījās
vairāk nekā 90 tūrisma nozares speciālisti un tūrisma
pakalpojumu sniedzēji no
Latgales reģiona (Latvija),
Utenas apriņķa (Lietuva) un
Vitebskas apgabala (Baltkrievija).

Foruma 1.dienā klātesošie tika
iepazīstināti ar projekta BELLA
DVINA 2 aktivitātēm un jau esošajiem rezultātiem, kā arī Latgales
reģiona, Utenas apriņķa un Vitebskas apgabala tūrisma potenciālu.
Foruma laikā tika apspriesti kopējo starptautisko tūrisma galamērķu Bella Dvina un Baltijas Ezeru
zeme attīstības virzieni un tūrisma
attīstības perspektīvas, popularizējot šos galamērķus.
Foruma 2.dienā klātesošie noklausījās prezentācijas par pārrobežu tūrisma projektiem Baltkrievijā un Latgales reģionā, kā
arī informāciju par reģiona Bella

Dvina tūrisma attīstības stratēģijas realizācijas gaitu. Foruma noslēgumā 3 reģionu pārstāvji aktīvi
apsprieda turpmākās sadarbības
iespējas tūrisma nozarē un kopējos tūrisma attīstības virzienus,
piesaistot ﬁnansējumu tūrisma galamērķu Bella Dvina un Baltijas
Ezeru zeme attīstībai turpmākajos
pārrobežu projektos.
Foruma dalībnieki vienojās, ka
jāturpina darbs pie kopēja tūrisma
galamērķa Bella Dvina popularizēšanās, tajā skaitā infrastruktūras
attīstības, konkurētspējas palielināšanas, mārketinga aktivitāšu
īstenošanas. Mūsu kopējais pārrobežu reģions savā ziņā ir unikāls
ar dabas resursiem un tūrisma potenciālu kopumā, un pareizi īstenojot tūrisma attīstības stratēģiju,
tas var būt nopietns konkurents
populārajiem tūrisma galamērķiem Eiropā.
Foruma dalībniece Mārīte Mežiniece no Aglonas novada (atpūtas bāzes „Mežinieku mājas”
īpašniece) atzina: „Šādā starptautiskajā tūrisma forumā es piedalos
pirmo reizi. Es gribu uzsvērt, ka
tādi pasākumi kā šis forums ir ļoti

nepieciešami un svarīgi, jo tā ir
vienreizēja iespēja ne tikai uzzināt
daudz jaunas informācijas par tūrisma produktiem un resursiem citos reģionos un valstīs, bet arī lieliska iespēja satikt savus kolēģus,
dalīties pieredzē un izstrādāt jaunas idejas. Foruma gaitā, kopīgi
veidojot sadarbības tīklu ar citiem
uzņēmējiem, man ir parādījušas
dažas jaunas idejas savas atpūtas
bāzes darbības pilnveidošanai un
uzlabošanai”.
Šis forums tiek organizēts Latvijas, Lietuvas un Baltkrievijas
pārrobežu sadarbības programmas
projekta Nr. LLB-1-098 „Tūrisma
attīstības veicināšana LatgalesUtenas-Vitebskas pārrobežu reģionos” (BELLA DVINA 2) ietvaros. Projekta kopējais budžets
ir 1 789 387 EUR. No šīs summas
90% - 1 610 448,30 EUR (1 131
887,40 LVL) ir Eiropas kaimiņattiecību un partnerības instrumenta
Latvijas, Lietuvas un Baltkrievijas
pārrobežu sadarbības programmas
atbalsts.
Tatjana Kozačuka,
projekta BELLA DVINA 2
vadītāja

dažos teikumos

26. maijā

Kārsavas novadā notika
XII Latgales Senioru
Dziesmu un deju festivāls, kurā piedalījās arī Krāslavas novada senioru kolektīvi - Eiropas deju kopa
„Mežrozītes”, sieviešu vokālais ansamblis „Retro”,
tautas deju kolektīvs „Senči”, baltkrievu dziesmu ansamblis „Kutok”, krievu dziesmu ansamblis „Ivuška” un Ūdrīšu pagasta folkloras kopa „Rudzutaka”.
Šogad festivāla moto ir „Mana skaistā jaunība, atgriezies vēl vienu reizi”, akcentējot to bagātību, ko
iegūstam ar gadiem un pieredzi, nezaudējot enerģiju
to baudīt.
Daugavpilī Krāslavas novada domes priekšsēdētāja
1.vietnieks Aleksandrs Jevtušoks un domes deputāts
Jāzeps Dobkevičs tikās ar Goreckas rajona (Baltkrievija) izpildkomitejas priekšsēdētāju I.Makaru. Izvērtējot sadarbības nozīmi starp abām pašvaldībām,
valstīm un tautām, kā arī Eiropas integrācijas procesu
tālākai veicināšanai pēc abu sarunās iesaistīto pušu
vēlmes tika parakstīta sadarbības vienošanās. Vienošanās paredz sadarbību kultūras, sporta, medicīnas un
tirdzniecības jomā, tūrisma attīstībā, vides un ekolo-

17.maijā

ģijas aizsardzībā, investīciju piesaistes veicināšanā,
kā arī pašvaldību pieredzes apmaiņu. Vienošanos
parakstīja Krāslavas novada domes priekšsēdētāja
1.vietnieks Aleksandrs Jevtušoks, no baltkrievu puses
vienošanos parakstīja Goreckas rajona izpildkomitejas priekšsēdētājs I. Makars.
centrs
aicina 2013.gada
12.jūnijā no plkst. 9.00. - 12.00. Krāslavas poliklīnikas telpās uz Donoru dienu. Donoram pusdienu
nauda – Ls 3,00.Obligāti jāņem līdzi pase. Donors
var būt vecumā no 18- 65 gadiem un ar svaru virs 50
kg. Pirms asins nodošanas nedrīkst lietot alkoholu!
Kultūras mantojuma
Gada balvas laureāti. nominācijā «Labākais saimnieks» žūrija vienojās
piešķirt balvu priesteriem Eduardam Voroņecikim,
kurš sākot kalpošanu Krāslavas Sv. Ludvika katoļu
baznīcā 2006. gadā, uzņēmās atbildību ne tikai par
lielu un tradīcijām bagātu draudzi, bet arī par tās
dievnamu, kas pazīstams kā izcils arhitektūras piemineklis.

Asinsdonoru

Izsludināti

Ar šī gada 29.maiju tika uzsākti Vienības ielas rekonstrukcijas darbi, būs ierobežota satiksme. Lūdzam sekot izvietotajām ceļa zīmēm. Atvainojamies par sagādātajām neērtībām.
SIA „Ceļi un Tilti” administrācija

Indra ezerā
ielaisti
līdaku kāpuri
14.maijā makšķernieku biedrība „INDRS”, realizējot projektu
„Zivju resursu pavairošana un atražošana Krāslavas novada Skaistas pagasta ezerā „Indrs””, sadarbībā ar zivjaudzētāju (a/s „NAGĻI”)
Krāslavas novada Skaistas pagasta Indra ezerā tika ielaisti 100 000
līdaku kāpuru.
Biedrība ir minētā ezera apsaimniekotājs un ir licencētās makšķerēšanas organizētājs ezerā.
Līdzﬁnansējums biedrības projekta realizācijai tika piešķirts no
Zivju fonda līdzekļiem.

Kraslavas V
kultūras ziņas

PIRMIZRĀDE IZDEVĀS!

Darbs vairāku mēnešu garumā, radošie meklējumi, iedvesma un prieks, uzdrošināšanās, pārsteigums. Šīs un arī citas emocijas izjuta jauniešu teātra „Asns” dalībnieki! Tas viss jau ir bijis ..
„Teātris piedzimst ar pirmo izrādi, kad atnāk pirmie
skatītāji,” teica teātra režisors
Andrejs Jakubovskis, prezentējot savu darbu pirmizrādes dienā. Tas nozīmē, ka 23. maijā
Krāslavā ir dzimis jauns teātris!
Daudz laimes dzimšanas dienā!
Izrāde „Ķirzaka” pēc Aleksandra Volodina lugas motīviem bija
emocionāla, spilgta un dramatiska. Aktieru tērpi, dekorācijas,
skatuves apgaismojums pārcēla
skatītājus tālā pagātnē pirms vairākiem tūkstošiem gadu, akmens
laikmetā, bet jautājumi, kas ir
aktualizēti šajā lugā, ir ārpus laika un telpas. Mūžīgas vispārcilvēciskās vērtības - pienākums,
taisnība, gods, draudzība un, protams, mīlestība ir tas, kas pievērš

skatītāju uzmanību, uztur
spriedzi, liek just līdzi.
Divas pirmatnējās ciltis –
Sumbru dzimta un Skorpionu dzimta –savā starpā
naidojas.
Vai viņi kādreiz varēs
saprast cits citu? Vai mīlestība viņus satuvinās?
Vai varbūt kādam būs
jāupurējas cilts nākotnes
labā? Fināls nesniedz atbildes, bet piedāvā skatītājiem
aizdomāties.
Lai izrādes ainas būtu
vēl
spilgtākas,
režisors izmanto neparastu metodi – lugas varoņi runā divās
valodās - latviešu un krievu.
Teātrī darbojas Krāslavas Valsts
ģimnāzijas, Varavīksnes vidus-

skolas, Rīgas Valsts tehnikuma,
Krāslavas pamatskolas un Poļu
pamatskolas audzēkņi. Galvenās lomas tēloja Krāslavas Valsts
ģimnāzijas skolēni Velta Gončarova un Egīls Japiņš.

„ČIGĀNZĒNI” KONCERTA
IENĀKUMUS ZIEDOS
KRĀSLAVIETES ĀRSTĒŠANAI
Muzikālā apvienība „Čigānzēni” ar organizācijas „Sarkanais
Krusts” atbalstu 9. jūnijā plkst. 16.00 Krāslavas kultūras namā
sniegs labdarības koncertu, no kura visi ienākumi tiks ziedoti
krāslavietei Annai Moisejai, kura cīnās ar smagu slimību.
Pērnā gada
nogalē Annai
Moisejai uzstādīja diagnozi - 4. stadijas
aizkuņģa dziedzera onkoloģija ar metastāzēm aknās.
Ļaunās slimības ārstēšanai
ir nepieciešams
preparāts „Aﬁnitor (everolimus)”, kas Latvijā maksā Ls 3400. Annas ārstēšanai
nepieciešami trīs šī preparāta iepakojumi, kuru kopējā summa ir Ls 10200.
Tā kā Annas ģimenes budžetā ne
tuvu nav šādas summas, slimnieces
krustmeita Edita Medziņa patlaban
dara visu iespējamo, lai ziedojumu ceļā
savāktu nepieciešamo naudu.
„Mana tante ir ļoti laba un mīloša
sieva un māte. Viņa negrib atzīt savas
veselības problēmas, viņa vēlas dzīvot
savu bērnu dēļ,” stāsta Edita Medziņa.
„Viņa ir vissvarīgākais un nepieciešamākais atbalsts savam jaunākajam dēlam Raimondam, kuram ir tikai 8 gadi.
Tantes vīrs strādā par tālbraucēju, viņam nav iespējas vienmēr būt mājās ar
ģimeni, jo viņam ir jāstrādā, lai ģimene
varētu dzīvot.”
Krāslavas novada Kalniešu pamatskolas direktore Ruta Livča, uzzinājusi
par ziedojumu vākšanu, uzrunāja arī
savu dēlu - mūziķi un pianistu Anatoliju Livču, kas ir populāro dziedātāju
Dzintara Čīčas un Kaspara Antesa koncertmeistars. Mūziķi izteica iniciatīvu
rīkot Krāslavā savu koncertu, no kura
visi ienākumi nonāktu Annas Moisejas

ārstēšanai nepieciešamo medikamentu
iegādei.
„Mēs nevaram paiet garām,” saka
krāslavietis Anatolijs Livča, kura talantu jau novērtējuši klausītāji visā Latvijā. „Mūzika vienmēr ir bijusi valoda,
kas atraisa dvēseli, kas ļauj uz mirkli
apstāties, ieklausīties sevī un cits citā.
Tāpēc mēs kā mūziķi ļoti gribētu, lai
mūsu sniegtais koncerts iespēju robežās ļautu Annas kundzei tikt pie dārgajām zālēm. Es aicinu savus novadniekus, krāslaviešus, atsaukties - būt
klāt šajā koncertā, ieklausīties skaistā
mūzikā un ar mazumiņu palīdzēt Annai
veseļoties.”
Koncertā 9. jūnijā Krāslavas kultūras namā piedalīsies pianists Anatolijs
Livča un kvartets „Čigānzēni” - dziedātāji Dzintars Čīča, Kaspars Antess
un brāļi Riči. Koncerta biļetes cena
- Ls 3. Katra nopirktā biļete ir ziedojums Annai Moisejai. Koncerta kopējie
ienākumi pilnā apmērā tiks pārskaitīti
organizācijai „Sarkanais Krusts”, kas
tālāk šo ziedojumu veltīs Annas Moisejas ārstēšanai.

Ielūgumus uz Mazo krāslaviešu svētkiem, kas notika Krāslavā
1.jūnijā, saņēma 99 jaundzimušo mazuļu vecāki.
Sudraba karotītes pasniedza
Krāslavas novada domes priekšsēdētājs Gunārs Upenieks un izpilddirektors Jānis Geiba.
Elvīras Škutānes
foto
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JAUNO SATIKSMES
DALĪBNIEKU FORUMS 2013

Krāslavas Varavīksnes vidusskolā norisinājās „Jauno satiksmes dalībnieku forums 2013” sacensības, kas pulcēja 7
komandas no Krāslavas un Dagdas novadiem, kuras rādīja savas zināšanas ceļu satiksmes noteikumos, satiksmes
drošībā, pirmās palīdzības sniegšanā, velosipēda tehniskā
stāvokļa novērtēšanā un praktiskajā braukšanā.

Krāslavas sacensību rezultāti:
1. vieta – Krāslavas pamatskolas komanda „Veiklie” (Elza Vagale,
Dana Soskova, Evija Medzjuta, Armands Kurpeniks, Armands Bebrišs,
Edvards Mekšs un skolotāja Ināra Grāve).
2. vieta – Indras vidusskolas komanda „Jautrīši” (Aina Veličko, Kira
Borovko, Glorija Urbanoviča, Zahars Popa, Artūrs Čunčuls, Ingvars
Mančinskis un skolotāja Vija Sjadro).
3. vieta – Krāslavas Varavīksnes vidusskolas komanda „Varavīksne”
(Viktorija Tukiša, Laura Picuļeviča, Viktorija Gradkovska, Vitālijs Borisenoks, Edvīns Purpišs, Ēriks Briks un skolotājs Ivans Lukša).
Piedalījās vēl arī komandas no Dagdas JIC, Indras vidusskolas,
Krāslavas Varavīksnes vidusskolas un Andzeļu pamatskolas.
Pirmās vietas ieguvēji izcīnīja arī ceļazīmi piedalīties Latvijas ﬁnāla
sacensībās 7. un 8. jūnijā RTU Sporta un atpūtas bāzē „Ronīši”.
„BTA” simpātijas balvu, uzrādot individuāli labākos rezultātus starp
visiem dalībniekiem, saņēma Edvīns Purpišs no komandas “Varavīksne” un Evija Medzjuta - “Veiklie”.
Sacensības „Jauno satiksmes dalībnieku forums” CSDD rīko jau kopš
1993.gada. Ik gadu tajās piedalās vairāki tūkstoši skolēnu, kas ir nozīmīgs īpatsvars no 4.-6.klašu vecuma grupas bērniem.
Visi sacensību dalībnieki saņēma īpašo pasākuma T-kreklu un Atzinības rakstu, bet uzvarētāji –diplomus un vērtīgas balvas. Jauno satiksmes dalībnieku foruma sacensības jau septīto gadu atbalsta „Latvijas
Mobilais Telefons”, tās tiek ﬁnansētas no OCTA līdzekļiem, LAMB
autoklubs nodrošina iespēju labākajiem piedalīties Eiropas sacensībās
Melnkalnē.
„BTA Insurance Company” SE (BTA) ir šī pasākuma apdrošinātājs,
kas garantē bērniem apdrošināšanas aizsardzību sacensību laikā. BTA
katrā reģionā pasniegs savu simpātiju balvu diviem dalībniekiem. Fināla sacensībās BTA nodrošinās un pasniegs atzinību uzvarētāju komandai, dāvinot katram bērnam un viņa ģimenei (tēvam, mātei un brāļiem
vai māsām) Nelaimes gadījumu apdrošināšanu uz gadu.
Sacensības visā Latvijā notika no 18. aprīļa līdz pat 24. maijam.
Līga Jekste

KONKURSA „VĒSTURE AP MUMS”
NOSLĒGUMA PASĀKUMĀ
,,Vēsture ap mums” ir
starptautisks skolēnu radošo un pētniecisko darbu
konkurss. Konkursa mērķis
ir veicināt skolēnu interesi
par Latvijas vēsturi, kā arī
kritiskās domāšanas, avotu
analīzes prasmju un radošo
spēju attīstīšana.

Konkursa patrons
Latvijā ir prezidents Andris Bērziņš.
2012./2013. mācību gadā konkursa tēma bija ,,Mācīšanās, izglītība
un skolas Latvijā”. Šajā gadā no
Krāslavas novada konkursā piedalījās Krāslavas Valsts ģimnāzijas
(konsultante V.Nalivaiko) un Varavīksnes vidusskolas (konsultante L.Kairāne) skolēni, kas pētīja
dažādas tēmas:

„Multikulturālā vide- sabiedrības ieguvums vai zaudējums?”
(Krāslavas Varavīksnes vidusskola, Rita Zaikovska un Darja Stankeviča, 10.kl.);
„Eiropas struktūrfondu izmantošana Krāslavas Varavīksnes vidusskolā” (Laura Berga un Nikola
Širokaja, 9.kl.);
„Krāslavas garīgais seminārspirmā augstskola Latvijā” (Varavīksnes vidusskola, Viktorija
Cimmermane, 8.kl.);
„Politisko režīmu ietekme uz izglītības sistēmu un mācību saturu
Latvijā 20.gs. 20-50-tajos gados”
(KVĢ 12.klases skolniece Anita
Krumpāne).
25.maijā Melngalvju namā Rīgā
bija konkursa noslēguma ceremo-

izglītība

ĢIMNĀZISTI PASNIEDZA „GADA BALVAS”
Jau otro gadu pēc kārtas
ģimnāzistu grupa piedalās
jauniešu projektu konkursā,
ko finansē Krāslavas novada dome. Saņemot 200 latus savas idejas īstenošanai,
Krāslavas Valsts ģimnāzijas
skolēni organizē „Gada balvas” pasniegšanas ceremoniju.

Apbalvošana notiek atbilstoši nominācijām, katrā no tām tiek izvirzīti vairāki pretendenti. Uzvarētāji
tika noteikti pēc visu skolas audzēkņu balsošanas.
Sākumā tika godinātas sporta
zvaigznes. Nominācijā „Ronaldo
pēda” uzvarēja Edgars Ungurs,
„NBA cerība”- Jurijs Džamirze,
„Gada raķete” – Mārtiņš Geiba,
„Skolas kačoks” – Ilmārs Kurilovičs, „Ceturtais Rēdlihs” – Raivis Kolovza, „Lāča ķepa” – Mārcis Galejs,
divās nominācijās - „Lācenes ķepa”
un „Gada puma” – balvas saņēma
Kristīne Liepiņa.
Aivars Dunskis ieguvis nomināciju „Gada biologs”, trijās nominācijās par uzvarētāju kļuva Kristīne
Kitoka – „Gada ķīmiķe”, „Gada
ﬁziķe” un „Gada miegamice”. Par
„Gada miegamici” tika atzīts arī
Mārtiņš Geiba.
Trīs godalgas ieguva arī Evelīna
Puzo - „Gada matemātiķe”, „Gada
atzīme” un „Gada olimpiete”.
Balsošanas rezultātā nominācija
„Gada valodniece” bija piešķirta
Agitai Jaunmuktānei, „Skatuves
zvaigzne” – Andrim Ivanovam,
„Otiņu pavēlniece” – Ilvijai Smirnovai, „Gada adatiņa” – Guntai
Majierei, „Gada dejotāja” – Sintijai
Traﬁmovičai, „Skolas lakstīgala”
– Laurai Lenei, „Gada vienalga” Mārtiņš Geiba.
Nominācijā „Stila pika” uzvarēja
Evija Geka, „Gada caca” - Anna Lisenoka, „Gada džentelmenis” - Sergejs Kižlo, „Gada vāģis” – Kristaps
Peipiņš.
Lāsma Dudina un Renāte Šroma
saņēma balvu nominācijā „Gada
žurnālisti”, Diāna Pojuta ir „Gada
lasītāja”, Jānis Gavilovskis – „Gada piena dzērājs”,
Sandra Gendele – „Gada novadpētniece”.
Nominācijā „Gada balodīši” uzvarēja Sintija Traﬁmoviča un Kristaps Liepa.
Visvairāk balvu dažādās nominācijās šogad saņēma Ervīns Lipšāns – „Feiliņmeistars”, „Balamute”,
„Gada rozīnīte” un „Gada kojinieks”.
Skolēni neatstāja bez uzmanības arī skolotājus.
Balva nominācijā „Gada skolotājs” tika piešķirta Hanija, kuras laikā visus dalībniekus
sveica Latvijas Prezidents Andris
Bērziņš. Mūsu skolēni un skolotāji ieguva atzinības rakstus un
dāvanas.
Pētīt vēsturi - nozīmē apzināties
savu piederību valstij, mācīties izzināt pagātni, saistīt to ar tagadni
un izglītoties nākotnei.
Ludmila Kairāne,
Varavīksnes vidusskolas
vēstures skolotāja
Attēlā: Krāslavas Varavīksnes
vidusskolas un Krāslavas Valsts
ģimnāzijas skolēni un skolotāji
Melngalvju namā kopā ar Valsts
Prezidentu.

rijam Misjunam, bet nominācijā „Gada skolotāja” –
Irēnai Papsujevičai.
Nepiespiesta atmosfēra, atraktīvi vadītāji Sintija
Traﬁmoviča un Egīls Japiņš, atsaucīga publika balvu
pasniegšanas ceremonijā un interesanti koncerta numuri – viss ietekmēja to, ka pasākums pagāja vienā
elpas vilcienā.
Elvīra Škutāne,
autores foto
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izglītība
Šis stāsts būs par KATRU no mums, par KATRU BĒRNU mūsu Krāslavas
pamatskolā, jo mēs neviens negribētu būt tikai statistiski nozīmīgs lielums sekmju reitingā. Jau vairākus gadus Krāslavas pamatskola aktīvi
darbojas projekta „Draudzīga skola” ietvaros. Šobrīd mēs ar lepnumu
varam teikt- mēs esam SKOLA VISIEM un ikvienam.
Ja bērnam ir dota iespēja pašrealizēties,
sevi pozitīvi novērtēt, viņā rodas pārliecība
par saviem spēkiem, viņš būs gatavs ikreiz
uzsākt ko jaunu, viegli kontaktēsies ar saviem vienaudžiem, atradīs jaunus draugus,
gūs jaunus sasniegumus. Ja bērns sevi vērtē negatīvi, šaubās par savām spējām prasmēm, jūtas nedrošs, ja netiek atbalstīts un
iedrošināts, bērns noslēdzas sevī, jūtas vientuļi, zūd jebkāda veida iniciatīva darboties
un pilnveidoties. Svarīgi, lai ikdienas steigā
ikviens bērns jūtas nozīmīgs, atbalstīts un
pieņemts tāds, kāds ir, jo katra skolēna sasniegumus lielā mērā nosaka viņa pašnovērtējums un pārliecināta rīcība. Tieši šo apsvērumu dēļ skolā nu jau ceturto gadu darbojas
bērnu pašiniciatīvas klubs „Spicais”. Ne jau
katrs bērns var un spēj izcelties ar spīdošām
zināšanām mācībās, sasniegumiem sportā
vai kultūras dzīvē, taču tas nemazina bērna
vērtību. Kluba ietvaros ir iespēja ikvienam
bērnam pašrealizēties, gūt atzinību, apzināties savu unikalitāti. Šī mērķa sasniegšanai
skolā trīs gadu gaitā tika veidota alternatīva goda plāksnei „Skolas spico talantu galerija”, kur piedalījās vairāk kā 150 bērnu,
organizēti ikgada skolas spico talantu šovi,
kurā bērni par prieku skolas biedriem, sev
un vecākiem pirmo reizi kāpa uz skatuves.
Esam pateicīgi LSK Krāslavas, Dagdas un
Aglonas novada komitejai un Norvēģijas
Sarkanā Krusta biedrībai par iespēju realizēt
projektu „Tikai kopā sapņi kļūst krāsaini”. Šī
projekta ietvaros skolā tika organizēta draudzības pēcpusdiena ar Aleksandrovas sp.int.
sk. audzēkņiem, radošā darbnīca vecākiem
ar bērniem, notika vairāki koncerti, kuros
bērni guva savu pirmo, bet ļoti nozīmīgo
skatuves pieredzi – koncertuzvedums LSK
organizētajā pasākumā kopā ar Aleksandrovas sp.int.sk., labdarības Ziemassvētku koncerts Krāslavas SD maznodrošināto ģimeņu
bērniem, prezentācijas koncerts Norvēģijas
delegācijai, koncerts vecākiem „Pasaka, pasaciņa…”. Šajā mācību gadā kluba „Spicais”
darbības ietvaros bērni veidoja vienreizējus
sapņu ķērājus, kā rezultāts tam bija unikāla
sapņu ķērāju izstāde. Šie darbi guva atzinību
Krāslavas novada vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas konkursā „Kur saulīte rotājās”.
Katru dienu skolas psihologa vadībā notiek
psiholoģijas nodarbības gan individuāli, gan
bērnu grupām, kur nepiespiestā atmosfērā
tiek sniegta iespēja ikvienam bērnam, kuram
dažādu iemeslu dēļ nav bijis iespējas aktīvi
piedalīties un sevi parādīt mācību, kultūras
un sporta dzīvē, pašatklāties, celt savu pašcieņu un demonstrēt savas prasmes, intereses un talantu.
Cilvēkam jāaug brīvam, patstāvīgam un
atbildīgam par sevi, saviem darbiem un
prasmēm, spējām, kas nav pretrunā ar normām. Nākotnē būs nepieciešami emancipēti
Krāslavas Valsts ģimnāzija uzņem proģimnāzijas 7. klasēs skolēnus, kas ir beiguši 6. klasi. Vecāku iesniegums un skolēna
liecība ir jāiesniedz Krāslavas Valsts
ģimnāzijas kancelejā līdz 2013. gada 18.
jūnijam. Skola nodrošina visus 7. klašu
skolēnus ar mācību grāmatām. Uzziņas
pa tālruni: 65622095, 65622096.
*
*
*
Krāslavas Valsts ģimnāzija uzņem
9. klašu absolventus ģimnāzijas 10. klasēs. Nepieciešamie dokumenti jāiesniedz
Krāslavas Valsts ģimnāzijas kancelejā
līdz 2013. gada 18. jūnijam. Ieskaitīšana 10. klasē 19. jūnijā.

pe- V.Andžānam, sk. A.Teiviša, III pakāpe
– I.Smirnovai, sk. Z.Beinaroviča. Latgales
reģionā A.Daņiļevičai II pakāpe. Koru skatē skolas kori ieguva II pakāpes diplomus,
sk.I.Aprupe. Projektā „Mammadaba” darbo-

KRĀSLAVAS PAMATSKOLA –
SKOLA VISIEM UN IKVIENAM

Pēdējais zvans 9. klašu skolēniem.
un pašpārliecināti cilvēki. Tādi, kuriem būtu
savi uzskati un spriedumi, tādi, kuri būti
spējīgi novērtēt savas slēptākās prasmes un
uzņemties atbildību par tām. Lai ļautu izpausties pēc iespējas vairāk bērniem un viņi
varētu saņemt godam nopelnītu atzinību,
skolā regulāri tiek organizētas Labdarības
akcijas, Sporta un Tūrisma dienas, Advente
un izstādes – rudens, Ziemassvētku, Lieldienu.
Lai skolēnos radītu padziļinātu interesi un
vēlmi mācīties, skolā regulāri notiek mācību
priekšmetu nedēļas. Tā ir kārtējā iespēja bērniem pašizpausties, apzināties savas spējas,
tikt novērtētam. Lai sekmētu skolēnu un vecāku sadarbību ar atbalsta personālu- logopēdu un psihologu- skolā tradicionāli ar dažāda veida aktivitātēm, pasākumiem notiek
psiholoģijas un logopēdijas nedēļa.
Skolas vidē ir ļoti svarīgi sekmēt katra
skolēna personības pašattīstību. Svarīgākie
šī procesa rosinātājfaktori ir bērna pašcieņa,
pašapziņa un pašvērtējums, kas sekmē bērna
iniciatīvu darboties un attīstīties, tāpēc skolā
bērniem tiek sniegtas visdažādākās iespējas
izpausties un gūt sava ieguldītā darba novērtējumu. Literāro uzvedumu skatē teātra pulciņš „Avotiņš” ieguva I pakāpi novadā un
III pakāpi Latgales reģionā, sk. L.Mačuļska.
Starptautiskās bērnu mākslas izstādes „LIDICE- 2013” laureāta D. Babrovska darbs
ceļos uz Čehiju, sk. O.Truskovska. Vokālās dziedāšanas konkursā „Balsis” II pakāpes diplomi mūsu ansambļiem, kurus vada
- sk. I.Aprupe, sk. V.Geka un sk. I.Krute.
Skatuves runas novada konkursā I pakāpe
A.Daņiļevičai, sk. L.Mačuļska, II pakā-

Piesakoties uzņemšanai 10. klasē, jāiesniedz šādi dokumenti:
- skolas direktoram adresēts vecāku
(aizbildņu) vai skolēna personisks iesniegums;
- pases vai dzimšanas apliecības kopija;
- apliecība par pamatizglītību, sekmju
izraksts;
- skolēna medicīniskā karte 026/u;
- izraksts no ambulatorā slimnieka
medicīniskās kartes 027/u par iepriekš
izdarītām proﬁlaktiskām vakcinācijām.
Uzziņas pa tālruni: 65622095,
65622096.

Elvīras Škutānes foto
jas 7.a kl., sk. S.Skride.
Esam lepni, ka mūsu skolā mācās ļoti talantīgi bērni, kuri guva atzinības vērtus sasniegumus novada olimpiādēs.
Matemātikas olimpiāde 5. klasēm
1. vieta – Daniels Dukaļskis (5.b)
3. vieta – Artis Krikovs (5.b)
3. vieta - Jurģis Viļums (5.b)
Skolotāja Vija Leikuma
2. vieta – Elza Vagale (5.a)
Skolotāja Ligita Pelnika
Matemātikas olimpiāde 6. klasēm
1. vieta - Pauls Nartišs (6.c)
Skolotājs Gunārs Japiņš
Matemātikas olimpiāde 7. klasēm
3. vieta – Rūta Maksimova (7.a)
3. vieta – Ēriks Silovs (7.a)
Skolotāja Ligita Pelnika
Matemātikas olimpiāde 9. klasei
2. vieta - Aiva Staņēviča (9.a)
Skolotāja Ligita Pelnika
Latviešu valodas olimpiāde
2. vieta – Aiva Staņēviča (9.a)
Skolotāja Inta Japiņa
Angļu valodas olimpiāde 6. klasēm
1.vieta- Pauls Nartišs (6.c)
Atzinība – Viktorija Neverovska (6.a)
Skolotāja Vija Marhileviča, Lāsma Dzirkale
Kombinētā olimpiāde 2. klasēm
Atzinība- Aigars Staņēvičs- (2.a)
Skolotāja Zigrīda Beinaroviča
Mājturības olimpiāde
3. vieta- Aiva Staņēviča (9.a)
3.vieta – Dominika Podjava (6.c)
Skolotāja Vija Rabkeviča
Angļu val. olimpiāde 7.-8.klasēm
1.vieta- Eduards Beinarovičs (8.a)

3.vieta – Dāvids Babrovskis (8.a)
Skolotāja Ņina Gulbinska
Kombinētā olimpiāde 3. klasēm
1. vieta- Laura Kurpenika (3.b)
2. vieta – Evelīna Sitnika (3.b)
Skolotāja Anita Teiviša
Atzinība - Karīna Parazenko
Skolotāja Ināra Krute
Matemātika 4. klasēm
2. vieta - Rihards Karabeško (4.b)
2. vieta - Rihards Timma (4.b)
3. vieta – Eva Marhileviča (4.b)
Atzinība- Gabriela Cimmermane (4.b)
Skolotāja Inta Beikule
Vizuālās mākslas olimpiāde
1.vieta- Elza Vagale (5.c)
1.vieta- Lāsma Kumpiņa (3.b)
2. vieta- Loreta- Marija Lisenoka (9.a)
2. vieta- Dāvids Babrovskis (8.a)
2. vieta- Jolanta Markeviča (7.a)
2. vieta -Jana Bargana- (5.b)
3. vieta- Dominika Podjava- (6.c)
3.vieta – Ernests Matjušonoks (4.b)
Atzinība – Anna Monska (3.a)
Skolotāja Olita Truskovska
2.vieta – Viesturs Nartišs (1.a)
Skolotāja Ināra Mukāne
Atzinība – Lauris Cvetkovs (1.c)
Skolotāja Dace Samsonoviča
Informātikas olimpiāde
1. vieta – Arīna Galilejeva (7.b)
1. vieta – Astrīda Daņiļeviča (7.b)
2. vieta – Armands Rabkevičs (7.a)
Skolotāja Jeļena Japiņa
Bioloģijas olimpiāde
3. vieta- Aiva Staņēviča (9.a)
Skolotāja Ināra Grāve
Mēs lepojamies ar skolēniem, kuru vidējā
atzīme augstāka par 9 - Aivu Staņēviču (9.a),
Daigu Vagali (9.a), Elzu Vagali (5.a), Viktoriju Neverovsku (6.a), Paulu Nartišu (6.c) un
Armandu Rimšānu (6.c).
Šajā mācību gadā skolas prioritāte bija veselīgs dzīves veids. Prieks, ka ļoti daudziem
skolas skolēniem sports ir neatņemama dzīves sastāvdaļa. Pateicamies par izciliem rezultātiem šajā mācību gadā: A.Rimšānam,
J.Viļumam, E.Avgucevičam, D.Soskovai,
R.Timmam, D.Timmai, E.Matjušonokam,
A.Gončaronokam, A.Bebrišai, Ē.Silovam,
R.Andžānam, K.Križanovskai, R.Škutānam,
O.Vanagam, L.Reutei, S.Jegorčenko. Lepojamies ar mūsu sporta skolotājiem N.Raudivi
un L.Rukmani.
Tikai sadarbojoties skolai un ģimenei,
bērns var justies drošs un pārliecināts par
sevi, saviem sasniegumiem un savu nākotni.
Esam gandarīti, ka Krāslavas pamatskolas
bērnu vecāki ir ļoti aktīvi un pretimnākoši.
Lai vecākus iedrošinātu un radītu vēl lielāku
interesi par skolas dzīvi, Krāslavas pamatskolā tradicionāli notiek vecāku dienas, vecāku darbnīcas, vecāki tiek aicināti uz klašu
un skolas pasākumiem. Vecāki vienmēr ir
gaidīti skolā kā mīļi ciemiņi. Paldies jums,
dārgie vecāki, par atsaucību un sadarbību!
Velta Daņiļeviča,
Krāslavas pamatskolas psiholoģe

2. jūnijā Priedaines katoļu baznīcā Pirmo Svēto Komūniju saņēma 22 bērni.
Elvīras Škutānes foto
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sports
Ģimnāzijas vieglatlētes mājās atveda kausu

Procesija pa Priedaines ielām.

Elvīras Škutānes foto

Domes pateicības saņēma VUGD darbinieki

Sakarā ar Latvijas ugunsdzēsības
148.gadadienu Krāslavas novada
domes Pateicības par priekšzīmīgu dienesta pienākumu pildīšanu
saņēma 9 VUGD Latgales reģiona
brigādes Krāslavas daļas darbinieki - VUGD Latgales reģiona brigādes Krāslavas daļas inspektors,
virsleitnants Andris Jakovelis, vada
komandiera vietnieks, seržants
Aleksandrs Ajučenoks, vada komandiera vietnieks, kaprālis Antis
Jakovelis, nodaļas komandieris,
seržants Vadims Krivenko, nodaļas
komandieris, kaprālis Oļegs Bogdanovičs, ugunsdzēsējs glābējs,
kaprālis Dmitrijs Dimbovskis, ugunsdzēsējs glābējs, kaprālis Valērijs Karvelis, Dagdas posteņa vecākais inspektors, virsleitnants Arvīds Žvirblis, Dagdas posteņa vada komandiera vietnieks, virsniekvietnieks Gunārs
Ciganovičs.
Ingas Kavinskas foto

PIRMĀS PALĪDZĪBAS
SACENSĪBAS KRĀSLAVĀ
Šī gadā 10.maijā Krāslavā notika pirmās palīdzības sniegšanas sacensības
skolēniem, to organizēja
Latvijas Sarkanā Krusta
Krāslavas-Dagdas-Aglonas
novadu komiteja.

Sacensībās piedalījās Krāslavas, Dagdas, Aglonas novadu
skolu komandas (pamatskolas
un vidusskolas vecuma grupas).
Sacensību mērķis bija padziļināt
skolēnu priekšstatu par pirmās palīdzības būtību un tās savlaicīgas
sniegšanas nozīmi. Piedaloties sacensībās, skolēni pilnveidoja savas zināšanas un prasmes pirmās
palīdzības sniegšanā, papildināja
zināšanas par Starptautiskā Sarkanā Krusts idejām un pamatprincipiem.
Sacensību gaitā bija redzams,
ka skolēni ļoti cītīgi tām bija gatavojušies.
Sacensībās piedalījās 10 komandas. Sacensības notika ļoti
pietuvinātas reālajām situācijām,
kā statisti piedalījās Krāslavas pamatskolas 7.klases skolēni, viņu
darbība un rīcība bija neparedzamas. Sacensības notika ārpus skolas telpām, ārā, tāpēc situācijas,

kurās nokļuva jaunie mediķi, bija
diezgan reālas – epilepsijas lēkmē
nokritis cilvēks, jaunietis, kam nocirsts pirksts, cilvēks, kam ir bites
dzēliens galvā, cilvēks, kam čūska
iekodusi rokā un citas situācijas.
Šajā gadā apgūtā viela bija ar izmaiņām un jauninājumiem, tāpēc
neiztika arī bez strīdiem un nesaskaņām. Bet viss tika atrisināts.
Sacensībās piedalījās arī divas
jaunsargu grupas, kas ieguva 2.

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

un 4.vietu. Domāju, ka komandu
sniegums bija ļoti labs. Sacensību organizatori bija sarūpējuši arī
saldās balvas un mīkstās rotaļlietas.
Esmu priecīgs, ka Krāslavā notiek šādas sacensības, kurās, manuprāt, tiek apgūtas ikvienam cilvēkam nepieciešamās zināšanas.
Dzintars Patmalnieks,
jaunsargu instruktors
Redaktore - Elvīra Škutāne
Tālr.65681765, 28368537
e-pasts: vestis@kraslava.lv

Krāslavas Valsts ģimnāzijas skolēni, izcīnot pirmo vietu Krāslavas un
Dagdas novadu skolēnu spēlēs vieglatlētikā vidusskolu grupā (1994.1996.g.dz. jaunietes un jaunieši atsevišķi), ieguva tiesības pārstāvēt
mūsu novadus Latgales reģiona skolēnu sporta spēlēs „Vidusskolu
kauss”. Sacensībās norisinājās restaurētājā stadionā Daugavpils novadā,
Višķos. Tajās piedalījās septiņas labākas komandas no Latgales reģiona.
Sacensības sākās ar 4 x 100m stafešu skrējieniem. Meiteņu komanda
(Jana Žoludova, Sabīne Leonoviča, Kristīne Liepiņa, Alīna Japiņa) izcīnīja 2.vietu – 55.4 sek., zaudējot Kārsavas vidusskolai 0,6 sek. un pārspējot
Rēzeknes vidusskolas komandu par 0,2 sek. Ģimnāzisti –jaunieši ( Pāvels
Podjava, Aldis Krumpāns, Dāvids Kovaļevskis, Kaspars Miglāns) uzlaboja savu iepriekšējo rezultātu un ierindojās 5.vietā – 48.3 sek.
Atsevišķās disciplīnās vairāk veicās meitenēm. Divas medaļas izcīnīja Anna Lisenoka – 2.vieta lodes grūšanā (3 kg) – 10.08 m un 3.vieta
šķēpa mešanā (600 gr.) – 25.12 m. 2.vieta šķēpa mešanā Kristīnei Liepiņai – 29.61 m. 3.vieta Sabīnei Leonovičai (100 m – 13.3 sek.). Pārējās
disciplīnās ( tāllēkšanā, augstlēkšanā, 400 m) visas meitenes ierindojās
ceturtajā vai piektajā vietā, rezultātā - 2.vieta kopvērtējumā! Lielo kausu meitenes ar lepnumu atveda uz savu mīļo skolu.
Jauniešiem labākos rezultātus uzradīja basketbola nodaļas audzēknis
Kaspars Miglāns, kurš izcīnīja 3.vietu tāllēkšanā – 5.78 m un 5.vietu
100 m – 11.6 sek. Tuvu trijniekam bija arī Aldis Krumpāns – 4.vieta
šķēpa mešanā – 33.39 m un 5.vieta lodes grūšanā (5 kg) – 12.31m. Jauniešiem sestā vieta kopvērtējumā.
Inese Umbraško, Sporta skolas dir.vietniece

Peldēšana
Šī gada 11. martā Lietuvā «AUKSINĖ ŽUVELĖ» (peldbaseinā) notika sacensības peldēšanā. Šajās sacīkstēs dažādās vecuma grupās piedalījās ap 100 peldētājiem no Lietuvas un Latvijas. Jaunākajā grupā 2005.
gadā dzimušo un jaun. vidū 50 m brīvā stila peldējumā personīgo rekordu ar rezultātu 0.46.26 uzstādīja krāslavietis Valērijs Čurgelis, iegūstot
1.vietu.
Šī gada 4. aprīlī 6. tradicionālajās sacensībās peldēšanā „Dautkom
kauss” kraulā uz krūtīm (25 m) piedalījās 26 zēni. Ar rezultātu 0.19.54
Valērijs atkal uzlaboja savu personīgo sniegumu par 2 sek. un ieguva
4.vietu 2004.g.dzim. zēnu konkurencē, tas ir 1.rezultāts 2005.g.dzim.
zēnu vidū. Savukārt peldējumā uz muguras šajā pat vecuma grupā, 24
zēnu konkurencē Valērijs ar rezultātu 0.22.05 izcīnīja 2.vietu, uzstādot
savu personīgo rekordu un uzlabojot iepriekšējo rezultātu par 3 sek., tas
ir 1.rezultāts 2005.g.dzim. zēnu vidū.
Šī gada 30.aprīlī Balvu, Jēkabpils, Rēzeknes un Valmieras sporta skolu peldēšanas nodaļas audzēkņi piedalījās Balvu sporta skolas atklātajās
sacensībās peldēšanā. Vecuma grupā 2004.gada un jaunākie 50 m brīvā
stila peldējumā ar rezultātu 0.45.17 un peldējumā uz muguras ar rezultātu 0.49.13 Valērijs atkal uzstādīja personīgos rekordus, iegūstot 4.vietu 2004.g.dzim. zēnu konkurencē, un tas ir 1. rezultāts 2005.g.dzim.
zēnu vidū.
Šī gada 11. maijā Rēzeknē notika pilsētas atklātais čempionāts peldēšanā. Sacensībās piedalījās vairāk nekā 150 peldētāju no Rēzeknes,
Daugavpils, Valmieras, Balviem un Jēkabpils. Maziem peldētājiem 100
m distance bija ļoti liels pārbaudījums.
Jebkurš sportists iegūst pieredzi, piedaloties sacensībās. Mazajiem
peldētājiem ne tikai jāpieliek visas iemaņas un pūles 100 metru distancē, bet pareizi jāizplāno spēks, lai pabeigtu distanci, un jābūt konkurētspējīgam peldētājam, iegūstot godalgoto vietu vai vismaz pietuvinoties
tai. Tas nebija vienkāršs pārbaudījums arī Valērijam. Uztraukums traucēja sakoncentrēties un paveikt visu distanci peldējumā uz krūtīm tā, kā
bija iecerēts. Veicot kūleni pēc 50 m peldējuma, Valērijs aizrijās, un tas
traucēja tālākai peldēšanai. Tomēr, pieliekot visus spēkus un nepieverot
uzmanību sāpēm vēderā un sliktajai dūšai, Valērijs ar rezultātu 1.47.07
iegūst 7.vietu 2004.g.dzim. zēnu konkurencē, un tas ir atkal 1. rezultāts
2005.g.dzim. zēnu vidū.
100 m peldējumā uz muguras 2004.g.dzim. zēnu konkurencē, kur jaunākie bija tikai 2 peldētāji, no tiem – Valērijs, kurš sīva un smagā konkurencē ar rezultātu 1:41,50 mācēja iegūt 2.vietu, atstājot aizmugurē
parējos 2004., 2005.g.dzimušos zēnus.

Augsti godājamais
Priedaines katoļu draudzes
prāvests Janušs Bulašs!
Sirsnīgi sveicam Jūs 15 gadu kalpošanas jubilejā!
Vēlam Jums stipru veselību, mieru un labestību! Lai Dievs vienmēr
Jūs svētī un dod mērķtiecību, laiku
un veselību!
Priedaines draudzes locekļi

9. jūnijā plkst. 9.00
Priedaines baznīcā
notiks Jelgavas diecēzes
bīskapa
Eduarda Pavlovska
vizitācija.
Dievkalpojuma laikā
bērni varēs saņemt
Svēto Komūniju.

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

