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MAZO KRĀSLAVIEŠU SVĒTKI

Tik daudz bērnu ratiņu, laimīgu vecāku un mazuļu Krāslavā vienuviet var redzēt tikai 1.jūnijā. Maija beigās bija daudz lietainu un aukstu dienu, bet pirmā vasaras diena – tik silta un saulaina. Brīnišķīgs laiks noteikti vairoja svētku noskaņu visiem, kas atnāca uz pilsētas centrālo
laukumu.
Tradīcija dāvināt mazuļiem, kas piedzima gada laikā, sudraba karotes ar pilsētas simboliku
kļuva populāra krāslaviešu vidū. Šogad aicinājumu piedalīties svētkos saņēma 86 ģimenes.
Jaunos vecākus sveica Krāslavas dzimtsarakstu nodaļas vadītāja Ināra Teiviša, piemiņas dāvanas viņiem pasniedza Krāslavas novada domes priekšsēdētājs Gunārs Upenieks un novada domes deputāte Viktorija Vengreviča. Pilsētas skolu jaunāko klašu skolēni un pirmsskolas
izglītības iestāžu audzēkņi sagatavoja svētku koncertu. Kad noskanēja visas dziesmas un beidzās dejas, bērnu zīmējumi uz asfalta vēl kādu laiku atgādināja par pagājušajiem svētkiem.
Cerēsim, ka mazo krāslaviešu vecākiem šī diena paliks atmiņā uz ilgāku laiku.

Elvīra Škutāne, autores foto

„Priestera uzdevums ir
atvērt cilvēkiem sirdis”
5.jūnijā Piedrujas Sv. Jaunavas
Marijas Romas katoļu baznīcā
dievlūdzēji un apkārtējo draudžu
priesteri pulcējās, lai dzīves
75.jubilejā godinātu prāvestu
Marianu Daļecki. Pateicības Sv.
Mises galvenie celebranti bija
Viņa Ekselence Rēzeknes- Aglonas diecēzes bīskaps Jānis Bulis,
jubilārs Marians Daļeckis un viņa brālis prāvests Oļģerts Daļeckis.
Sprediķī bīskaps J.Bulis uzsvēra prāvesta M.Daļecka uzticīgo kalpošanu Dievam un atgādināja, ka priestera uzdevums ir atvērt cilvēkiem sirdis, lai viņi pieņemtu patiesību par Dievu, mūžīgo dzīvi, šķīstītavu un elli.
„Par šo patiesību priesteri ir gatavi atdot savu dzīvību - un viens no viņiem ir jūsu priesteris
Marians Daļeckis,” teica bīskaps J.Bulis.
Bīskaps novēlēja draudzei arī turpmāk ticēt prāvesta M.Daļecka sludinātajam vārdam, „tāpēc, ka tas nav viņa vārds, bet tas ir Dieva vārds un sasniedz jūsu sirdis”.
Prāvests M.Daļeckis dzimis 1937. gada 27.maijā Kombuļu pagastā, pēc mācībām Rīgas garīgajā seminārā 1976. gada 30. maijā bīskaps Julijans Vaivods viņu iesvētīja priestera kārtā.
Visu savu priesterības mūžu Marians Daļeckis ir kalpojis Krāslavas rajona draudzēs.
Ilgus gadus par savu priesteri viņu sauc Piedrujas katoļticīgie.
Svētku reizē prāvestu Marianu Daļecki sveica Krāslavas pašvaldības un Piedrujas pagasta
vadība, kā arī draudzes locekļi.
Inga Kavinska, Elvīras Škutānes foto

PAR ČEMPIONU
VAR KĻŪT IKVIENS
Projektu konkursam „Jauniešu iniciatīvas Krāslavas novadā”, ko finansēja
Krāslavas novada dome, tika iesniegti
24 projekti. Projektā varēja piedalīties
jaunieši (individuāli), kā arī jauniešu
grupas (13-25 gad.). Izskatot jauniešu
idejas, vērtēšanas komisija izvēlējās 11
projektus, kuriem arī tika piešķirts finansējums 200 latu apmērā.
Pirmie savu ideju īstenoja jaunieši no
Rīgas Valsts tehnikuma Krāslavas teritoriālās struktūrvienības. Viņu projekta
nosaukums – „Par veselīgu dzīvesveidu
ar ielu vingrošanu”.
Pēdējos gados šis sporta veids iekaro
arvien lielāku popularitāti jauniešu vidū. Ielu vingrotāji apgalvo, ka trenēties var
jebkurā vietā, ja nav stieņa un brusu - uz
zemes, uz stabiem un žogiem. Galvenais uzstādīt mērķi un pakāpeniski to īstenot.
Ielu vingrošanas īpatnība ir saistīta ar to,
ka netiek izmantoti nekādi anaboliskie līdzekļi, visa metodika balstās uz cilvēka fizioloģijas principiem.
Šī sporta veida aktīvisti Sergejs Ložkins,
Maksims Pučkins un Elvis Šemelis uz stieņiem un brusām trenējas vairāk nekā divus
gadus, 5 reizes nedēļā, piecas stundas dienā. Viņu mērķis ir veselīgs dzīves veids un
sava ķermeņa pilnveidošana.
Pateicoties projektam un visu Krāslavas
turnikmeņu palīdzībai, puiši uzstādīja stadionā blakus Krāslavas
Varavīksnes vidusskolai
jaunus stieņus, kā arī nokrāsoja visus pārējos.
Darbs tika izpildīts 4
dienu laikā.
Par to, kā radusies ideja uzrakstīt projektu, pastāstīja Sergejs Ložkins:
„Mūsu laukumā trenējas
ne tikai vecāko klašu
skolēni un tehnikuma
audzēkņi, atnāk arī pusaudži. Lai viņiem būtu

mazāk problēmu treniņu laikā, mēs nolēmām ierīkot papildus stieņus, kas atrodas
zemāk”.
Krāslavā jau ir desmitiem ielu vingrošanas piekritēju. Tie ir jaunieši ne tikai no
tehnikuma, šeit trenējas arī Krāslavas
Valsts ģimnāzijas un Krāslavas pamatskolas audzēkņi. Ielu vingrotāji no mūsu pilsētas veiksmīgi piedalās republikas
mēroga sacensībās.
Koncertā, kas notika pilsētas centrālajā
laukumā 4.maija svētkos, jaunieši kļuva
par skatītāju favorītiem. Viņu priekšnesums bija fascinējošs. Ielu vingrotāju numurs tiks iekļauts arī Krāslavas pilsētas
svētku koncerta programmā.
Elvīra Škutāne, autora foto

„TU ESI
MŪSU LEPNUMS”
Maija beigās Krāslavas kultūras namā notika pasākums „Tu esi mūsu lepnums”. Savus skolēnus - olimpiāžu, konkursu un sporta sacensību uzvarētājus - godināja Krāslavas pamatskola.
Piemiņas dāvanas no skolas direktores Vijas Koncevičas rokām saņēma olimpiāžu uzvarētāji valodu, dabaszinību un tehnoloģiju,
matemātikas, lietišķās informātikas, mākslas, mūzikas jomā.
Pasākuma norises laikā tika sveikti konkursu uzvarētāji dažādās disciplīnās, kā arī
skolas labākie sportisti. Atzinība tika izteikta pedagogiem, pateicoties kuriem skolēni varēja
sagatavoties un veiksmīgi parādīt savas zināšanas olimpiādēs. Priecāties un lepoties par saviem bērniem šajos svētkos varēja arī viņu vecāki. Pasākumu turpināja svētku koncerts, kuru
sagatavoja Krāslavas pamatskolas skolotāji un audzēkņi.

Krāslavas Varavīksnes vidusskola turpina 5-6-gadīgo bērnu uzņemšanu
pirmsskolas izglītības mazākumtautību programmas grupiņās
Ar bērniem strādā augsti kvalificēti pasniedzēji ar 2010./2011. gadā apstiprināto jaunu
programmu ar IKT izmantošanu. Vietu skaits ierobežots.
Iesniegumi tiek pieņemti: N.Rancāna iela 4, Krāslava, darba dienās no plkst.8.00 līdz
16.00. Tālrunis uzziņām: 26125227, 65681468.
Elvīra Škutāne, autores foto
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Uzsākts jauns
projekts jauniešu
profesionālās
konkurētspējas
sekmēšanai

1. jūnijā Krāslavas novadā noritēja
Latvijas
-Lietuvas pārrobežu sadarbības
programmas projekta „Latvijas un
Lietuvas profesionālās izglītības
iestāžu un uzņēmumu sadarbības
platformas attīstība” (projekta saīsinātais nosaukums „Educate for
business”) pirmā darba grupas sanāksme, kā arī projekta atklāšana.
Projekta mērķa sasniegšanai,
proti, jaunās paaudzes darbaspēka
konkurētspējas un ražīguma sekmēšanai Latvijas - Lietuvas pierobežā,
apvienojušās
sešas
institūcijas - biedrība „Eiroreģions „Ezeru zeme””, Viduslatgales
un Austrumlatgales profesionālās
vidusskolas, Alantas tehnoloģiju
un biznesa skola, Utenas rajona
pašvaldība un Krāslavas novada
pašvaldība.
Divu gadu laikā projekta partneri izveidos profesionālās izglītības iestāžu un uzņēmumu
sadarbības platformu, ieviešot kopīgas aktivitātes: starptautiskās
prakses, pasniedzēju pieredzes
apmaiņu, labāko studentu konsultēšanu ar mērķi uzsākt uzņēmējdarbību, kā arī uzlabojot skolu
mācību programmas un materiāli
tehnisko bāzi.
Kopējais projekta budžets ir
gandrīz 800 000 eiro, no tiem
Krāslavas novada domes budžets,
kas paredzēts aktivitātēm un investīcijām (datorvadāmās robot
rokas – manipulatora, programmatūras iegādei) Rīgas Valsts tehnikuma Krāslavas teritoriālajā
struktūrvienībā ir 155 494 eiro
(ERAF 85%, pašvaldības budžets
10%, valsts budžets 5%).
Krāslavas novada domei un Rīgas Valsts tehnikuma Krāslavas
teritoriālajai struktūrvienībai ir izveidojusies ilggadēja sadarbība,
ar mērķi sekmēt jaunās paaudzes
konkurētspēju, kā arī uz skolas bāzes attīstīt Latgales kokapstrādes
centru.
Informāciju sagatavoja
Gunta Čižika,
projekta koordinatore
Krāslavas novadā

PROJEKTU ZIŅAS
ENERĢIJAS ALTERNATĪVAS

Krāslavas novadā turpina īstenot Baltijas jūras reģiona programmas projektā „Enerģijas alternatīvas – ilgtspējīgas enerģijas stratēģijas kā iespēja reģionālajai attīstība”
(PEA), kur kā pilotaktivitāte 2011. gada rudenī tika īstenota Sociālā dienesta ēkas siltināšanā ar vietējiem materiāliem – kaņepēm.
Šobrīd, kad apkures sezona ir beigusies, tiek salīdzināts enerģijas ietaupījums pēc
Sociālā dienesta siltināšanas darbiem, lai novērtētu un salīdzinātu iegūtos rezultātus ar
prognozētajiem. Enerģijas ietaupījums laikā no decembra līdz aprīlim ir 37,3%, janvārī un martā pārsniedzot pat 45% salīdzinājumā ar iepriekšējo apkures periodu, kas
ļauj atzinīgi novērtēt paveikto darbu.
Krāslavas novada domes darbinieki kopā ar projekta partneriem no Rīgas Tehniskās universitātes ir izstrādājuši Krāslavas novada enerģijas stratēģiju. Šobrīd aktīvi
tiek izstrādāts arī nepieciešamais rīcības plāns enerģijas stratēģijas ieviešanai, ko izstrādājuši projekta partneri no Rīgas Tehniskās universitātes kopā ar Krāslavas novada domi.
Vairāk informācijas par projektu: http://www.peaproject.eu
Līga Upeniece,
projekta koordinatores Krāslavas novadā asistente

Septītais pēc kārtas…
Kopš 2009.gada Krāslavas novada teritorijā ar
Eiropas Savienības atbalstu tiek īstenoti ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstības
projekti vietās ar iedzīvotāju skaitu līdz
2000.
Līdz šim brīdim projektu īstenošana
noslēgusies Aulejas, Kombuļu, Izvaltas,
Kaplavas, Ezerkalna un Skaistas ciemos,
kur ir veikta ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu rekonstrukcija un paplašināšana,
izveidoti jauni ūdensapgādes urbumu,
notekūdeņu attīrīšanas iekārtas, iegādāti
ģeneratori.
Turpinot iesākto darbu, 2012.-2013.gadu laikā tiks uzsākts darbs pie ūdenssaimniecības infrastruktūras sakārtošanas
Krāslavas novada Kalniešu ciemā.
Vienošanās par projekta īstenošanu un
finansējuma piešķiršanu starp Kalniešu
pagasta pārvaldi un Centrālo finanšu un
līgumu aģentūru tika noslēgta š.g.
21.maijā. Saskaņā ar plānoto Kalniešu
ciemā tiks veikta esošo ūdensapgādes tīklu rekonstrukcija (3106 m) un jaunu tīklu
būvniecība (392 m), kā arī rezerves urbuma tamponāža.
Projekta īstenošanas rezultātā 93% ciema iedzīvotāju tiks nodrošināti centralizētie dzeramā ūdens pakalpojumi, līdz
12% samazināsies ūdens zudumi un uzlabosies dzeramā ūdens kvalitāte.
Projekta kopējās izmaksas ir LVL
341 239.17, t.sk. LVL 237 748.60 ir Eiropas Reģionālā attīstības fonda līdzfinansējums, LVL 41 955.64 Kalniešu pagasta
pārvaldes finansējums un LVL 61 534.93
– pārvaldes finansējums projekta neattiecināmo izmaksu segšanai (PVN).
IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ!
Andris Rukmans

Izvaltas ciema ielu rekonstrukcija
Krāslavas novada domes projekta ietvaros ir uzsākta Izvaltas ciema ielu rekonstrukcija. Ar Eiropas Lauksaimniecības
fonda lauku attīstībai (ELFLA) finansējumu un Krāslavas
novada domes līdzfinansējumu tiek rekonstruētas Izvaltas
ciema Dārzu iela 222m garumā un Liepu iela 300m garumā.
Notiek grāvju tīrīšana un rakšana, caurteku tīrīšana un uzstādīšana, ceļa pamatnes izbūve, jauna asfalta seguma izbūve, lūku pārsedzes nomaiņa un līmeņošana, kā arī ceļa zīmju
uzstādīšana.
Kopējās projekta īstenošanas izmaksas sastāda LVL 60
762,60 bez PVN. Rekonstrukcijas darbus veic SIA „Ošu-

Uzsākta pārrobežu
sadarbības projekta
īstenošana
Krāslavas novada dome ir
iesaistījusies pārrobežu sadarbības projekta ELRI-109
„Transporta sistēmas potenciāla pastiprināšana Igaunijas-Latvijas-Krievijas starptautiskas nozīmes
transporta koridoros” (ESTLATRUS
TRAFFIC) īstenošanā.
Projekta vispārējais mērķis ir sekmēt
pierobežu teritoriju atbilstību satiksmes
drošības pasākumiem, uzlabojot satiksmes drošību, ielu un ceļu infrastruktūru
un īstenojot kopējus satiksmes drošības
pasākumus.
Projekta vadošais partneris ir Eiroreģiona „Ezeru zeme” Latvijas birojs. Projektā ir iesaistīti 6 partneri Latvijā –
Kārsavas, Krāslavas, Preiļu, Ludzas un
Viļānu novada domes, Rēzeknes pilsētas
dome, 5 partneri Krievijā – nevalstiskā
organizācija „Lake Peipsi Project”, Pleskavas, Krasnogorodskoye, Pytalovo un
Pechory rajonu administrācijas, un 2 partneri Igaunijā – Voru un Tartu pilsētu
pašvaldības.
Š.g. 23.-24.maijā Pleskavā notika
pirmā projekta Vadības komitejas sanāksmē, kuras laikā starp projekta partneriem tika parakstīts projekta finanšu
līgums.
Projekta
kopējas
budžets
ir
1 876 570.00 EUR. Krāslavas novada pašvaldības projekta budžets ir 147 862.00
EUR. Projekta investīciju daļā Krāslavas
pilsētā tiek plānota Dīķu ielas rekonstrukcija. Projektā plānotas aktivitātes turpināsies līdz 2014.gada aprīlim.
Andris Rukmans

kalns”, būvuzraudzības pakalpojumu nodrošina VAS „Latvijas Valsts ceļi”, ielu tehniskos projektus izstrādāja un autoruzraudzības pakalpojumu nodrošina SIA „L4 ceļu
projekti”.
Lauku attīstības programmas pasākuma „Pamatpakalpojumi ekonomikai un iedzīvotājiem” projektā ELFLA finansējums veido 90% no kopējām projekta attiecināmajām
izmaksām, Krāslavas novada dome sedz atlikušos 10% un
pievienotās vērtības nodokli.
Pasākuma „Pamatpakalpojumi ekonomikai un iedzīvotājiem” mērķis ir atbalstīt vietējo pašvaldību investīcijas publiskās infrastruktūras kvalitātes uzlabošanai lauku
teritorijās, lai veicinātu apdzīvotības saglabāšanos.
Aina Dzalbe,
projekta vadītāja

POLICIJA INFORMĒ
Krāslavas novada pašvaldības policijas
atskaite par paveikto darbu maijā
Sastādīti 7 administratīvo pārkāpumu protokoli, no tiem 1 par bērna aprūpes
pienākumu nepildīšanu, 1 par dzīvnieku infekcijas slimību profilakses un
apkarošanas prasību pārkāpšanu, 1 par iekšējās kārtības noteikumu
neievērošanu,1 par ielu un citu sabiedrisko vietu piegružošanu ar sadzīves vai
cita veida atkritumiem, 1 par būves neuzturēšanu tādā kārtībā, lai tā
neapdraudētu personu drošību, 1 par alkoholisko dzērienu vai citu apreibinošo
vielu lietošana sabiedriskās vietās un atrašanās sabiedriskās vietās reibuma
stāvoklī, 1 nepilngadīgās personas ielaišanu izklaides rakstura vietās.
Saņemti 21 rakstiski iesniegumi un atstrādāti 82 izsaukumi. Tika veikta 16
profilaktiska saruna un izteikti mutiski brīdinājumi.
Tika veikti 4 nakts reidi (no piektdienas uz sestdienu). Nodrošināta
sabiedriskās kārtības ievērošana šādos pasākumos:
Latvijas Republikas Neatkarības deklarācijas pasludināšanas dienai veltīto
pasākumu laikā, sapulces laikā, kas tika veltīta uzvarai Otrajā pasaules karā,
„Muzeju nakts” pasākuma laikā, Piedrujas Saietu nama atklāšanas laikā.
Krāslavas novada pašvaldības policijas darbinieki veica 13 profilaktiskos
reidus pa Krāslavas novada ezeriem sakarā ar zivju resursu un kontroles
pasākumiem.

Krāslavas iecirkņa valsts
policija par paveikto maijā
Krāslavas iecirkņa valsts policijas
amatpersonas šī gada maijā sastādīja
280 administratīvo pārkāpumu protokolus, no tiem 4 protokolus pēc Latvijas
Administratīvo pārkāpumu kodeksa
167.panta (sīkais huligānisms), 21 protokolu pēc Latvijas Administratīvo pārkāpumu
kodeksa
171.panta
(alkoholisko dzērienu un citu apreibinošo vielu lietošana sabiedriskās vietās
un atrašanās sabiedriskās vietās reibuma stāvoklī). Uzsāktas 3 administratīvās lietvedības par akcizēto preču
nelikumīgu apriti.
Ceļu policijas jomā sastādīti 245 administratīvo pārkāpumu protokoli, mēneša laikā reģistrēti 7 ceļu satiksmes
negadījumi bez cietušajiem.

KAPLAVAS
ROBEŽPĀREJAS
PUNKTS INFORMĒ
Saskaņā ar Latvijas Republikas un Baltkrievijas Republikas valdības vienošanos par Latvijas Republikas un Baltkrievijas Republikas pierobežas teritoriju iedzīvotāju
savstarpējo braucienu vienkāršošanu robežpārejas punktu
„Kaplava” ir tiesības šķērsot pierobežas teritorijas iedzīvotāji, kuriem ir izsniegtas vietējās pierobežas satiksmes atļaujas.
Robežpārejas punkta „Kaplava” darba laiks brīvdienās
un valsts svētku dienās, ziemas periodā (no 1.novembra
līdz 31.martam) no plkst.09:00 līdz 17:00, vasaras periodā
(no 1.aprīļa līdz 31.oktobrim) no plkst.09:00 līdz 19:00.
Latvijas Republikas un Baltkrievijas Republikas robežu
caur robežpārejas punktu „Kaplava” atļauts šķērsot pierobežas teritoriju iedzīvotājiem, kuri pārvietojas uz otras
puses pierobežas teritorijām, kājām vai transporta līdzekļos, kuru svars nepārsniedz 3,5 tonnas un kas atrodas personīgajā lietošanā, bez precēm, kuras jādeklarē.
Iebraucot Latvijā no Baltkrievijas, preces, ko ceļotājs ieved personīgajā bagāžā, neapliek ar muitas nodokli un pievienotās vērtības nodokli, ja to kopējā vērtība vienai
personai nepārsniedz:
- 210 latu – ja ceļojat pa sauszemi;
- 300 latu – ja ceļojat ar gaisa transportu vai jūras
transportu;
bērni līdz 15 gadiem, neatkarīgi no ieceļošanas veida,
drīkst ievest preces personiskai lietošanai, ja to vērtība nepārsniedz 200 latu.
Personīgā bagāža - jaunas, nelietotas preces, kas ir paredzētas tikai ceļotāja vai viņa ģimenes personiskajai lietošanai vai dāvanām, ja šādu preču veids un daudzums
neliecina par to, ka tās ieved komerciāliem nolūkiem.
Kopējā vērtībā neiekļauj:
tās personīgās bagāžas vērtību, ko ceļotājs ieved uz laiku
vai ieved atpakaļ pēc pagaidu izvešanas;
ceļotāja personiskajām vajadzībām nepieciešamo zāļu
vērtību;
tabakas izstrādājumus, alkoholiskos dzērienus un degvielu, ko ceļotājs ieved personīgajā bagāžā, ievērojot likuma „Par akcīzes nodokli” 21.panta ceturtajā daļā noteiktos
daudzuma ierobežojumus.
Ar 2012.gada 1.janvāri ne biežāk kā vienu reizi septiņās dienās bez nodokļu nomaksas savam patēriņam
drīkstat ievest:
Tabakas izstrādājumus:
- 40 cigaretes vai
- 20 cigarillas (cigāri, kas katrs sver ne vairāk par 3 gramiem), vai
- 10 cigārus, vai
- 50 gramus smēķējamās tabakas, vai
tabakas izstrādājumus jebkurā kombinācijā, ja procentu
daļa, ko izmanto individuāli noteiktajiem daudzumiem,
kopā nepārsniedz 100 procentus.
Alkoholiskos dzērienus:
- 1 litru destilētu dzērienu un alkohola, ja alkohola saturs
pārsniedz 22%; nedenaturētu etilspirtu ar spirta tilpumkoncentrāciju 80% un vairāk vai
- 2 litrus destilētu dzērienu, alkohola un aperitīvu uz vīna
vai alkohola bāzes, kuru alkohola saturs nepārsniedz 22%;
dzirkstošo vīnu, deserta (liķiera) vīnu;
- iepriekš minētos alkoholiskos dzērienus jebkurā kombinācijā, ja procentu daļa, ko izmanto individuāli noteiktajiem daudzumiem, kopā nepārsniedz 100 procentus;
- 4 litrus nedzirkstošo (negāzēto) vīnu;
- 16 litrus alus.
Personām, kas jaunākas par 18 gadiem, atbrīvojumi no
nodokļu maksājumiem tabakas un alkoholisko izstrādājumu ievešanai netiek piešķirti.
Naftas produktus (degvielu):
- transportlīdzekļa degvielas standarttvertnē;
- degvielas pārvietojamās tvertnēs - ne vairāk kā 10 litrus
vienam transportlīdzeklim.
Bezalkoholiskos dzērienus un kafiju, ievērojot preču
pārvietošanai noteiktos preču vērtības ierobežojumus. Ievedot no Baltkrievijas bezalkoholiskos dzērienus un kafiju, jāievēro arī noteiktie pārtikas preču ievešanas
daudzuma ierobežojumi – personīgajā bagāžā nekomerciālos nolūkos drīkst ievest pārtikas preces, kas nesatur
dzīvnieku izcelsmes produktus, ja to kopējais svars nepārsniedz 10 kg.
Nedrīkst ievest:
Gaļu, gaļas produktus (speķi, svaigu vai apstrādātu gaļu,
t.sk. putnu gaļu, dzīvnieku taukus, dažāda veida desas, gaļas konservus, ar gaļu pildītus vai to saturošus mīklas izstrādājumus, makaronus, mērces, zupas u.c.)
Pienu, piena produktus (pienu, jogurtu, krējumu, biezpienu, kefīru, sieru, sviestu, iebiezināto pienu, saldējumu
u.c.)
Lolojuma dzīvnieku barību, kuras sastāvā ir gaļa vai
piens.
Informāciju par precēm, ko drīkst ievest Latvijas Republikā, var sameklēt VID mājas lapā www.vid.gov.lv.
Ēriks Sitniks,
Valsts robežsardzes Daugavpils pārvaldes
Kaplavas robežapsardzības nodaļas priekšnieks,
majors
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ANDREJS JAKUBOVSKIS :

„Ļoti ceru, ka Krāslavā ir jaunieši, kas vēlas spēlēt teātri”
Skolu teātru vadītāju seminārā, kas notika aprīļa beigās, tika izteikta interesanta
ideja - izveidot Krāslavā jauniešu teātri. Šī doma radās Krāslavas Varavīksnes vidusskolas skolotājam Andrejam Jakubovskim un Krāslavas Bērnu un jauniešu centra
kolektīvam.
Būt vai nebūt? Tāds ir jautājums. Bet atbildēt uz to mēs lūdzām Andreju Jakubovski.
- Mūsu pilsētā lielākā daļa pašdarbības kolektīvu darbojas uz dažādu skolu bāzes. Ir kolektīvi, kuros ir bērni no dažādām mācību
iestādēm. Šajā virzienā veiksmīgi strādā Krāslavas Mūzikas skola, kultūras nams. Taču
jauniešu teātra, kurā spēlētu dažādu skolu pārstāvji, mums nav. Krāslavas jaunieši kontaktējas un draudzējas savā starpā. Ja šo
draudzību mēs varēsim saistīt arī ar viņu radošajām aktivitātēm, tad tas būs tikai ieguvums
mūsu pilsētai.
Krāslavā ir labi priekšnoteikumi teātra darbībai - ir iespēja uzstāties uz lielas skatuves
kultūras namā un piedalīties daudzos konkursos. Es plānoju, ka tas būs amatieru teātris
Bērnu un jauniešu centra paspārnē.
Eksperimentālā programma nākamajam
mācību gadam jau ir sagatavota, tajā ir iekļauti
arī pilsētas un novada mēroga pasākumi, kuros mēs varētu piedalīties. Nākamajā gadā
mēs atzīmēsim Krāslavas 90. gadu jubileju.
Uzskatu, ka jauniešu teātris varētu dažādot
mūsu pilsētas svētkus un piešķirt tiem īpašas,
izteiksmīgas krāsas.
- Ar ko jūs sāksiet?
- Es izlasīju lugu, ko gribētu iestudēt. Autors Aleksandrs Volodins ir mans mīļākais
dramaturgs. Pēc manām domām, tā ir ļoti interesanta, aktuāla un filozofiska, bet tajā pašā
laikā visiem saprotama.
Darbība notiek akmens laikmetā. Divas dažādas ciltis dzīvo blakus un nevar atrast kopīgu valodu. Viena cilts iesūta izlūku - jaunu
meiteni. Viņas uzdevums ir iegūt informāciju
par to, kas ir tīkls. Kaimiņu ciltī ir tīkli, ar ko

noķer daudz zivju un, protams, līdz ar to labāk
dzīvo.
Kad meitene nonāk svešā ciltī, viņa saprot,
ka konflikti ir bezjēdzīgi. Izrādās, ka abu cilšu
pārstāvji vienādi jūt, vienādi pārdzīvo, viņiem
ir vienādi priekšstati par labo un slikto, abas
ciltis vienādi mīl sauli un savus bērnus.
Meitene iemīlas, bet saprot, ka ir jāizpilda
uzdevums, ko saņēma no savas cilts. Viņu
moka šaubas – varbūt būs labāk, ja šo tīklu viņi tomēr izgudros paši?
Luga beidzas ar to, ka...
- Bet varbūt visu nestāstīsim? Lai skatītāji atnāk uz izrādi un paši uzzina, kādas ir
beigas.
- Jā, domāju, ka krāslavieši jau noilgojušies
pēc teātra. Kādreiz pie mums ar viesizrādēm
brauca dažādi teātra kolektīvi, pašlaik ļoti reti
atbrauc Daugavpils teātris, kas diemžēl ne
vienmēr atved savas labākās lugas, tāpēc ka
tas ir dārgi. No vienas puses tas ir slikti, bet no
citas – iespējams, tieši tas liek mums virzīties
uz priekšu un izdomāt kaut ko pašiem.
- Kādā valodā būs izrāde?
- Man jau ir pieredze, kas saistīta ar izrādes
iestudēšanu divās valodās. To es gribētu izmantot, strādājot ar šīs lugas materiālu. Lai
viena cilts runā krieviski, bet otra – latviski!
Domāju, ka tas būs interesanti gan tiem, kas
spēlēs, gan tiem, kas skatīsies. Tas ir nopietns
darbs, jo tiem jauniešiem, kas atnāks, būs dažāda skatuves pieredze. Lai izrādei būtu atbilstošs līmenis, būs vajadzīgs laiks. Ja mēs
sāksim strādāt septembrī, tad prezentēt lugu
varēsim pēc 4-5 mēnešiem.

Katrs sākums nav viegls, bet ja mēs sāksim,
tad obligāti visu izdarīsim līdz galam. Ļoti ceru,
ka Krāslavā ir jaunieši, kas vēlas spēlēt teātri.
- Jauniešus no kādām skolām jūs gaidāt?
- Mūsu pilsētā ir 4 skolas. No Krāslavas pamatskolas un gr. Plāteru Poļu pamatskolas
mēs gaidām 9. klašu skolēnus. Lielas cerības
liekam uz Krāslavas Valsts ģimnāzijas, Krāslavas Varavīksnes vidusskolas un Rīgas
Valsts tehnikuma Krāslavas teritoriālās struktūrvienības audzēkņiem.
Pašlaik man ir svarīgi zināt, vai šī ideja gūs
atbalstu no pašu vidusskolēnu puses. Tāpēc es
gribētu, lai viņi uzrakstītu vēstuli uz manu
e-pastu.
Es līdz šim laikam neko nestāstīju jauniešiem no Varavīksnes vidusskolas. Lai viņi iz-

lasa „Krāslavas Vēstis” un, ja ir vēlēšanās,
uzraksta man! Gribu, lai noteikumi visiem būtu vienādi.
- Tātad...
- Tātad, ja jūs gribat dažādot, pilnveidot un
padarīt savu dzīvi krāsaināku, ja gribat justies
pārliecinātāki, attīstīt savas prasmes un spējas
un sagādāt prieku pilsētniekiem, rakstiet uz
manu e-pastu (jakubovskis69@inbox.lv) tikai
vienu frāzi: „Es vēlos spēlēt teātri”.
- Esmu pārliecināta, ka jums viss izdosies, bet mēs ar nepacietību gaidīsim pirmizrādi.
Elvīra Škutāne,
foto no A. Jakubovska
personiskā arhīva

„Roks sludina brīvību un neatkarību”
Rokenrols... Tu to neizvēlies. Tas atrod tevi, saplosa gabalos, un tu attopies tikai tad, kad
esi jau pārdevis tam savu dvēseli. Tieši tā ir noticis arī ar Oļģertu, Kristapu, Jāni un Tomu.
Kad jautāju puišiem par moto vai dzīves devīzi, atbildes neatšķīrās – puišiem šis jautājums
vienmēr paliks neatbildēts, jo viņi uzskata, ka labākā sistēma tomēr ir bezsistēma, tāpēc viņiem grūti spraust sevi rāmjos vai morālos principos, pēc kuriem vēlāk it kā būtu jāvadās.
Oļģerts: Disciplīna? Manuprāt, disciplīnai jā- Kur studē, ar kādām sekmēm?
Jānis: Man ir algots darbs Rīgā, esmu Valsts būt sportā. Tu nevari pavēlēt iedvesmai nākt tad,
amatpersona. Esmu pabeidzis Rēzeknes robež- kad tev ir brīvs laiks, lai spēlētu ģitāru. Disciplīnai sakarā ar strādāšanu pie materiāla arī ir savas
sardzes koledžu.
Toms: Studēju Daugavpils Universitātē vēs- īpatnības, ja mums gribas vienkārši spēlēt rokenrolu, tad mēs to darām. Ārdāmies, līdz no tā kas
turi.
Oļģerts: Iegūstu augstāko tehnisko izglītību dzimst. Sava veida dziesmu sintēze. Lielākais
RTU. No labākajiem neesmu, no sliktākajiem disciplīnas mīlētājs ir Jānis, kas ir pašsaprotami,
atceroties viņa profesiju.
arī ne (smejas).
Jānis: Jā, un lielākais kavētājs arī
Kristaps: Pašlaik studēju RTU, taču sakarā ar
nepārdomātu tālākizglītības izvēli vēlos mainīt esmu es (smejas).
- Kādā konkursā gribētu piedamācību iestādi. Šī gada laikā man bija iespēja
pārliecināties, ka mana izvēle neatbilst tam, ar līties, attieksme pret Eirovīziju –
patīk vai nepatīk, kādēļ?
ko es vēlētos saistīt savu nākotnes profesiju.
Toms: Nezinu, vai mēs gribētu
- „Stage divers” - nosaukuma tulkojums,
nirējs cauri pakāpēm, vai ar to domāta izaug- piedalīties kādā konkursā. Mūs vaisme, izlaižot noteiktus attīstības posmus? Vai rāk interesē uzstāšanās dažādās
jūs ticat, ka grupas vārds ietekmēs tās likte- rok-kafejnīcās un rokmūzikas festivālos, kur būtu cilvēki, kas varētu
ni?
Kristaps: Mūzikas stils, šovs un izpildījums ir novērtēt mūsu mūziku. Mūsu prioriveiksmīgas muzikālās karjeras pamats, tomēr tāte ir prieka un muzikālās baudas
pareizi izvēlēts grupas nosaukums kombinācijā sagādāšana citiem cilvēkiem un mūar logo, saukli un grupas stilu ir efektīgs veids, su grupas atbalstītājiem un faniem.
Oļģerts: Runājot par Eirovīziju,
kā motivēt klausītāju mūs iegaumēt un atcerēmēs esam „neformāts”. Attieksme
ties.
Jānis: Nosaukums „Stage Divers”” tika izdo- paredzama. Tehnoloģiski pārsālīts
māts visnotaļ spontāni. Vairākkārt mēs savā „roltons”, kuru gribas reizi 10 gados,
starpā spriedām par grupas nosaukuma maiņu, un pēc apēšanas ir slikti. Protams, iztomēr esam palikuši pie vecā nosaukuma, jo tā- mantojot tās iespējas, ko pašlaik piedus mūs pazīst mūsu fani, nosaukums atbilst mū- dāvā skaņu studijas, var tikt pie
absolūti neticamām kvalitātēm, taču
zikai, kuru mēs spēlējam, un tam ir sava ideja.
- Mazliet par vēsturi, cik ilgi muzicējat ko- mākslai tas nav devis neko. Drīzāk
pā, jūsu attieksme pret disciplīnu, mēģināju- atņēmis. Cilvēki tērē nedēļām laika, lai dabūtu
ideālu mazās bungas skaņu. Un, protams, jāpiemu kavēšanu?
Jānis: Par grupas dzimšanas dienu tiek min arī pieejamība, dziesmu var uzrakstīt, pat
uzskatīts 2010. gada 28. augusts. Tā ir diena, nepārzinot nevienu no instrumentiem.
Cilvēki ir noilgojušies pēc dzīva skanējuma.
kad tika uzrakstīta pirmā kompozīcija „Dont
Say Goodbye” – tā sacīt, sava veida atskaites Sabiedrībai sāk apnikt ceļš, pa kuru pašlaik soļo
„it kā mūzika”.
punkts.
- Sapnis - attiecībā uz mūzikas skatuves paToms: Mani uzaicināja spēlēt grupā ritma ģitāru 2011. gada maijā, kad iepriekšējam bun- nākumiem.
Jānis: Liela skatuve, gaismas efekti, spēcīgs
dziniekam nācās atstāt grupu un viņa vietā
bungas sāka spēlēt toreizējais ritma ģitārists - „distortion”, šovs, rokenrols, meitenes...o, jāāāā
Oļģerts. Nu jau vesels rokenrola piedzīvojumu (smejas).
Kristaps: Bet ja nopietni, tad turpināsim atun citu traku lietu pilns gads ir pagājis kopš manas atnākšanas, pa šo laiku ir uzrakstītas 8 pil- tīstīties, mācīties, spēlēt, mēģināt un radīt. Mēs
neesam kaut kāda savienība ar savu piecgades
nas dziesmas un vairākas dziesmu skices.
Jānis: Sanāk, ka aiz muguras jau apmēram 2 plānu. Mums neviens nemaksā, mēs neesam ne
no viena atkarīgi, mēs spēlējam to, ko mēs grigadi.
bam un kad mēs gribam, un neviens mūs par to

nevar nosodīt, laikam tieši tas ir tas fakts, kas attur mūs no profesionālās mūzikas- BRĪVĪBA!
Mēs necenšamies iekļūt „TOP listā”, nevēlamies
būt „mainstream”. Roks pats par sevi sludina
brīvību un neatkarību un, ņemot vērā mūsdienu
šovbiznesu, kārtīgam hārdrokam tur nav vietas!
Oļģerts: Pašā augša gan negribas būt, jo no
augšas ir tikai viens ceļš - uz leju. Spēlēt labu rokenrolu – tas ir mans sapnis un reizē arī realitāte.
Kādu jūs gribētu redzēt Krāslavu pēc desmit gadiem, kas ir labs un ievērojams Krāslavā jau tagad?
Jānis: Priecē pārvērtības, kas notiek ar
Krāslavu. Plaukst Pils parks un pilsēta ap to.
Prieks apzināties, ka nākam no Krāslavas.

Oļģerts: Grūti spriest. Viss mainās, taču šī ir
tā vieta, pie kuras esmu pieradis. Pie tādas, kāda
tā ir. Tāpēc arī pēc 10 gadiem gribas atgriezties
savās mājās
Toms: Ja runājam par mūziku.. es nedomāju,
ka Krāslavā daudz cilvēku saprot šāda veida
mūziku, mēs esam diezgan pazīstami mūsu pilsētā, bet ne līdz galam izprasti.
- Vai gribētu meitenes „bekvokālistes”?
Toms: Atkarībā no dziesmas, jo ne visās ir
nepieciešams bekvokāls. Protams, sieviešu
klātbūtne vienmēr ir svarīga, ja jūs saprotat, par
ko es runāju.
- Kāda ir fanu, līdzjutēju loma grupas muzikālajā dzīvē?
Toms: Mums vienmēr ir svarīgi uzklausīt
mūsu fanu domas par dziesmām, uzstāšanos,

mēs uzturam draudzīgu atmosfēru ar mūsu faniem.
- Attieksme pret torrentiem
un pirātismu.
Oļģerts: Protams, tas ir ērti un
viegli. Līdz ko neesi otrpus. Torenti noveda mūziku pie tā, ka
māksliniekiem jāpelna ar dzīvo
uzstāšanos, bet iepriekš tie bija
tieši skaņu ieraksti, kas sastādīja
lielāko ienesumu. Tāpēc dodiet
gan rakstniekiem, gan mūziķiem
viņu maizi! Un turēt rokās oriģinālplati vienmēr ir patīkamāk,
nekā novilkt pusfabrikātu internetā.
- Kad un kur nākamā uzstāšanās?
Jānis: Tuvākie, manuprāt, ir Krāslavas pilsētas svētki. Tiksimies.
Kristaps: Kopumā šī būs karsta vasara,
esam ielūgti uz „Sutas Balss” 10 gadu jubileju,
vairākiem festivāliem Lietuvā, un arī tepat, mājās. Kā arī turpinām darbu pie pirmā albuma.
- Var kādam vēlaties pateikt paldies?
Paldies mēs vēlamies pateikt visiem tiem, kas
atbalstīja grupu visas tās eksistences garumā draugiem, faniem, mūsu vecākiem, it īpaši Valērijam Stivriņam, Stanislavam Dukaļskim,
Alisei un Veronikai, Aivaram, Guntim Japiņam, Krāslavas KN un visiem tiem, kurus aizmirsām pieminēt, tomēr esam pateicīgi.
Eduards Danovskis
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SPORTS
Basketbolistiem
sezona beigusies

Procesija pa Priedaines ielām.
Elvīras Škutānes foto

SV. DONĀTA ATLAIDU DIEVKALPOJUMI
no 28. jūnija līdz 1. jūlijam
Visu svēto litānija (latviski) pie lielā altara
9:30 – Sv. Mise (latviski) sv. Donāta kapelā
11:30 – Sv. Mise (poliski)
Vissv. Sakramenta adorācija līdz
plkst. 18:00.
17:45 – Bīskapa sagaidīšana
18:00 – Sv. Mise (poliski), celebrē V. E.
bīskaps J. Bulis. Litānija Vissv. Jēzus Sirds
godam (poliski). Euharistiskā procesija (baznīcā) ar apstāšanos kapelā, litānija sv. Donāta
godam
1. jūlijs (svētdiena)
8:00 – Sv. Mise (krieviski). Euharistiskā
procesija. Visu svēto litānija (latviski) pie lielā altāra
9:30 – Sv. Mise (poliski) sv. Donāta kapelā
11:45 – Bīskapa sagaidīšana
12:00 – Sv. Mi se (latvis ki), ce leb rē V. E.
bīs kaps J. Bu lis. Ie stip rinā šana. Eu ha ris tiskā pro cesija (ārā) ar apstāšanos kapelā,
litā nija sv. Do nā ta go dam, himna „Te Deum”.

28. jūnijs (ceturtdiena)
18:00 – Sv. Mise (poliski)
Litānija Vissv. Jēzus Sirds godam (poliski). Euharistiskā procesija
29. jūnijs (piektdiena)
Apustuļu Pētera un Pāvila svētki
8:00 – Sv. Mise (krieviski). Euharistiskā procesija. Visu svēto litānija (poliski) pie lielā altāra
9:30 – Sv. Mise (poliski)
11:30 – Sv. Mise (latviski)
Vissv. Sakramenta adorācija līdz
plkst. 18:00
18:00 – Sv. Mise (latviski)
Litānija Vissv. Jēzus Sirds godam (latviski). Euharistiskā procesija. Viļņas sv.Kristofera kamerorķestra (diriģents Donatus
Katkus) koncerts. Pēc Sv.Mises tiks prezentēts projekts „Lietuvas karaļa Mindauga un
karalienes Martas skulptūru izveidošana un
izvietošana Aglonas bazilikas dārzā”
30. jūnijs (sestdiena)
8:00 – Sv. Mise (krieviski). Euharistiskā
procesija

KAPUSVĒTKI
KAPSĒTĀS
Priedaines kapos - 23.jūnijā plkst. 11.00,
Janķišķu kapos - 30.jūnijā plkst. 11.00,
Ragulišķu kapos - 30.jūnijā plkst. 13.00,
Lielašu kapos - 1.jūlijā plkst. 12.00,
Varnaviču kapos - 7.jūlijā plkst. 12.00,
Salienas kapos - 14.jūlijā plkst. 12.00,
Bakšu kapos - 14.jūlijā plkst. 14.00,
Jaunbornes kapos - 28.jūlijā plkst. 12.00,
Putranišķu kapos - 28.jūlijā plkst. 15.00,
Cibuļovkas kapos- 4.augustā plkst. 10.00,
Elernes kapos - 5.augustā plkst. 14.00.

Profesionālās izglītības
kompetences centrs
Rīgas Valsts tehnikums
Krāslavas teritoriālā struktūrvienība
uzsāk audzēkņu uzņemšanu 2012./2013. mācību gadam kokapstrādes tehniķa specialitātē ar
iespēju apgūt datorvadāmo darba galdu un programmēšanu.
Dokumentu pieņemšana notiek Krāslavas Varavīksnes vidusskolas telpās, N.Rancāna 4,
Krāslavā, darbdienās no 8.00-12.00
Kontaktpersona: J.Moisejenkova, tālr.:
26302442, e-pasts: rvtkraslava@inbox.lv

IEDZĪVOTĀJU IEVĒRĪBAI!
PA „Krāslavas Slimokase” atgādina, ka pacienta iemaksu par 2012.gada III ceturksni, kas
sastāda Ls 15.00, jānomaksā līdz 30.06.2012.g. (ieskaitot). Nomaksājot pēc norādītā termiņa,
pacienta iemaksas grāmatiņa stāsies spēkā pēc 10 dienām, skaitot no pēdējā nomaksas datuma.

22.jūnijā plkst. 21.00
Krāslavas estrādē
Jāņu ielīgošanas pasākums
„Visa zeme atskanēja
Jāņu bērnu dziesmiņām”.
Zaļumballē spēlēs
Inga un Normunds
Ekskavatora pakalpojumi, rokam
dīķus, tīrām grāvjus. Visu veidu zemes
darbi. Vairāk informācijas - pa
tālr.28602801.
SIA „Govs centrs” pērk teļus (12 -40
dien. vec.). T.26609182.
Izdevējs – Krāslavas novada dome
Redakcija: Rīgas ielā 51,
redakcijas apliecība Nr.1185.

SLUDINĀJUMI
òVeic remonta un celtniecības darbus.
Т.26756386, 27553432.
òTīrām mežus, pļavas, pļaujam zālājus ar
trimmeri un zāles pļāvēju. T.28699815.
òPārdod 3-istabu dzīvokli (2. stāvs, ZG),
vasarnīcu (14,8 āri) „Saulainajā ielejā”. Viss
bez parādiem. Т.25989039, 29732150.
òMaina privatizētu 2- istabu dzīvokli
Krāslavā, Baznīcas ielā 6 (3. stāvs, maza
kvadratūra, tāpēc ir zemi komunālie maksājumi, bez parādiem, labi kaimiņi, tīra kāpņu
telpa utt.) pret privatizētu 3- istabu dzīvokli
Krāslavā (pirmo un piekto stāvu nepiedāvāt).
Vai pārdod. T. 29716369.
òPārdod BMW318 (universāls), 1996.g.
Т.28479066.
òPērk mežus ar zemi, cirsmas, var izstrādātus mežus. Samaksa uzreiz. T.26346688.

Krāslavas Sporta skolas basketbolistiem noslēgusies 2011./2012.gada sezona. Kā tad šogad mūsējiem ir veicies?
Jaunākās divas grupas startēja Dumle kausa izcīņā. U-10 vecuma grupā Krāslavas visjaunākie basketbolisti sacensībās piedalījās divas reizes, ziemā
izcīnīdami 12.vietu, bet pavasarī – jau 4.vietu. Sakarā ar to, ka U-11 vecuma grupas basketbolisti
pārstāv arī par vienu gadu vecāko komandu, viņi
Dumle kausa izcīņā piedalījās tikai vienu reizi, izcīnot 5.vietu.
U-12 vecuma krāslaviešu komanda, kurā pārsvarā spēlēja jaunāka vecuma basketbolisti, 35 komandu konkurencē izcīnīja 27.vietu. Ar Latvijas
Republikas Saeimas goda rakstiem par teicamām
sekmēm mācībās un labiem sasniegumiem sportā
tika apbalvoti divi šo grupu audzēkņi – Mareks
Mjadjuta un Armands Rimšāns.
Iepriecināja U-13 vecuma grupas basketbolisti,
kuri iekļuva pārspēlēs cīņai par iekļūšanu pirmajā
divīzijā. Rezultātā – 14.vieta, kas ir tikai viens solītis no tik kārotās 12.vietas.
U-14 un U-15 komandas nostartēja savu iespēju
robežās un otrās divīzijas austrumos izcīnīja attiecīgi 5. un 7.vietu. Arī šo komandu spēlē bija vērojams
zināms progress, kas dod cerības nākotnē uzrādīt
labākus rezultātus.
U-16 komanda, līdzīgi kā jaunākie kolēģi no
U-13, iekļuva pārspēlēs par tiesībām spēlēt pirmajā
divīzijā. Pirmajā pārspēlē sīvā cīņā tika uzvarēta otrās divīzijas rietumu čempionvienība – Talsu komanda. Lai iekļūtu pirmajā divpadsmitniekā,
pēdējā sezonas spēlē bija jāuzvar, taču „soliņš bija
par īsu” un nācās atzīt BS Rīga/Pārdaugava pārākumu. Galarezultātā krāslaviešiem ar Saldus komandu dalīta 13./14. vieta. Šinī pašā grupā, šogad,
aizstāvot BS Rīga/Jugla krāsas, trešo vietu
Swedbank Latvijas Jaunatnes basketbola līgā izcīnīja krāslavietis Aivars Stikuts. Aivars ir iekļauts
Latvijas U-16 izlases kandidātu sarakstā un tagad
gatavojas Eiropas čempionātam šinī vecuma grupā.
Vecākajā grupā, jeb U-19, Krāslavas Sporta skolas komanda, no divdesmit spēlēm uzvarēdama
četrpadsmit, ieguva 4.vietu otrās divīzijas austrumos.
No Krāslavas komandām tikai vienai ir izdevies
iekļūt pirmajā divīzijā, to 1996./1997.gada sezonā
spēja 1983.gadā dzimušie. Nākamais lielākais panākums bija 1992.gadā dzimušo komandas otrā
vieta Latvijas mini basketbola festivālā un šīs pašas
komandas „klauvēšana pie pirmās divīzijas durvīm” 2008.gadā. Nevar nepieminēt arī 1996.gadā
dzimušo komandas panākumu, kuri 2008.gadā, aizstāvot Krāslavas pamatskolas godu, izcīnīja trešo
vietu Latvijā starp vispārizglītojošajām skolām.
Diemžēl savas skolas goda aizstāvēšana turpmāk ir
zem jautājuma zīmes, jo izrādās turpmāk sacensībās, kurās piedalās vispārizglītojošo skolu komandas, sporta skolas audzēkņi par sasniegtajiem
panākumiem netiks apbalvoti. Turklāt, nav skaidrs,
kā tad būt ar tiem, kuri savas sportiskās iemaņas ir
ieguvuši sporta skolā, bet tagad ir izstājušies no tās?
Šajā sezonā divas komandas bija tuvu spēlēšanai
Latvijas elitē, kas izskaidrojams ar pēdējā laikā
augušo basketbola popularitāti Krāslavas un apkārtējos novados. Bērnu trūkums basketbola treniņos
nav jūtams, gluži otrādi – ar katru gadu viņu skaits
pieaug. Jau otro gadu nodarbības apmeklē un Krāslavas Sporta skolas godu sacensībās aizstāv ne tikai
mūsu novada bērni, bet arī jaunieši no Aglonas novada. Ir uzsāktas sarunas arī par Aulejas pagasta
bērnu piesaistīšanu basketbola nodarbībām, un divi
šā pagasta pārstāvji jau šovasar ir nolēmuši pārbaudīt savus spēkus basketbolistu treniņnometnē.
Basketbola kluba „Liepājas Lauvas” komandas
sastāvā šogad trešo vietu Latvijas basketbola līgas
turnīrā izcīnīja Jānis Timma, kurš arī bija viens no
šīs komandas balstiem. Jānis ir iekļauts Latvijas
U-20 izlases kandidātu sarakstā un ir uzsācis treniņus, lai sagatavotos Eiropas čempionātam, kurš šogad notiks Slovēnijā no 12. līdz 22.jūlijam.
14.jūlijā, Krāslavas pilsētas svētku ietvaros, Grāfu Plāteru pils parkā notiks strītbola turnīrs, kurā
dalību ņems Baltkrievijas, Lietuvas un pašmāju
basketbolisti.
Krāslavas Sporta skolas basketbolistiem sezona
beigusies, bet priekšā atkal jaunā sezona, jauns gatavošanās cikls.
Jau drīzumā gaidāmi treniņi un aktīva atpūta nometnēs, kuras šogad vecākajiem basketbolistiem
notiks no 20.jūnija līdz 30.jūnijam, bet jaunākajiem
– no 1.augusta līdz 11.augustam.
Raitis Timma

Redaktore – Elvīra Škutāne
Tālr. 5681765, 28368537,

e-pasts:vestis@kraslava.lv

Novada
atklāto
sacensību
vieglatlētikā
rezultāti
7.jūnijā Varavīksnes vidusskolas stadionā norisinājās tradicionālās Krāslavas novada atklātās
sacensības vieglatlētikas 3-cīņās.
Šogad sacensībās piedalījās
150 dalībnieku no Novopolockas, Jēkabpils, Daugavpils pilsētas, Daugavpils novada, Ludzas
pilsētas, Krāslavas un Dagdas
novada (Izvaltas un Andzeļu pagasti, Dagdas un Krāslavas pilsētas).
Krāslavas novada sacensību
godalgoto vietu ieguvēji:
„A”
vecuma
grupa
(1995.-1996 .dz.g.)
1.vieta - Aleksandrs Ļebedevs – tāllēkšanas 3-cīņa (Andzeļu pamatskola)
1.vieta - Raivis Mizāns – mešanas 3-cīņa (Dagdas vsk.)
2.vieta – Aldis Krumpāns –
mešanas 3-cīņa (Krāslavas
Valsts ģimnāzija)
3.vieta - Mārtiņš Kolita - tāllēkšanas 3-cīņa (Dagdas vidusskola)
„B”
vecuma
grupa
(1997.-1998.dz.g.)
1.vieta - Rolands Škutāns –
tāllēkšanas 3-cīņa (Krāslavas pamatskola)
1.vieta - Rolands Škutāns –
mešanas 3-cīņa (Krāslavas pamatskola)
2.vieta - Aigars Ļaksa - tāllēkšanas 3-cīņa (Varavīksnes vsk.)
2.vieta - Andris Bogdanovičs
- mešanas 3-cīņa (Krāslavas
Valsts ģimnāzija)
2.vieta - Olga Plutjakova –
tāllēkšanas 3-cīņa (Krāslavas Poļu pamatskola)
3.vieta - Olga Plutjakova –
mešanas 3-cīņa (Krāslavas Poļu
pamatskola)
„C”
vecuma
grupa
(1999.-2000.dz.g.)
1.vieta - Anatolijs Šavecs –
augstlēkšanas 3- cīņa (Varavīksnes vsk.)
1.vieta - Ēriks Silovs – mešanas 3-cīņa (Krāslavas pamatskola)
2.vieta - Alīna Ņikitina –
augstlēkšanas 3-cīņa (Varavīksnes vsk.)
3.vieta - Karīna Kincāne –
mešanas 3-cīņa (Izvaltas pamatskola)
3.vieta - Ēriks Silovs – tāllēkšanas 3-cīņa (Krāslavas pamatskola)
3.vieta - Maksimiliāns Beinarovičs - mešanas 3-cīņa (Krāslavas Poļu pamatskola)
„D” vecuma grupa (2001.dz.g.
un jaunāki)
1.vieta - Sabīne Hološina –
mešanas 3-cīņa (Varavīksnes
vsk.)
2.vietas - Daniela Timma –
mešanas 3-cīņa (Krāslavas pamatskola)
2.vieta - Matīss Pujiņš – mešanas 3-cīņa (Izvaltas pamatskola)
3.vieta - Rinalds Timma - mešanas 3-cīņa (Krāslavas pamatskola)
3.vieta - Aiga Vanaga – mešanas 3-cīņa (Izvaltas pamatskola)
Par sacensību rekordiem atsevišķos veidos 3 kausus aizveda
Daugavpils pilsētas, vienu Novopolockas un vienu Jēkabpils
pilsētas sportisti.
Inese Umbraško,
sporta skolas
direktora vietniece

Tulkotāja – Galina Mikulāne
Tirāža - 6000
Iespiests SIA «Latgales druka»

