www.kraslava.lv

Krāslavā dzīvo īpaši cilvēki - viņi ir talantīgi, mērķtiecīgi, strādīgi, augstu vērtē savas tradīcijas, lepojas ar panākumiem un sasniegumiem.
Tie ir cilvēki, kas spēj tiekties uz labāku un augstāku dzīves kvalitātes līmeni. Tas neatvieglo pašvaldības darbu, taču tas nozīmē, ka iedzīvotāji
ir apliecinājuši, ka nav vienaldzīgi pret savu pilsētu, savu tagadni un nākotni.
Savukārt mēs darām visu iespējamo, lai Krāslava būtu pievilcīga cilvēkiem, jaunām idejām, investīcijām un biznesam.
Krāslava pastāvēs, kamēr šeit rīkos kāzas, ģimenēs dzims bērni, kamēr mēs kopā strādāsim ikdienā un priecāsimies svētkos. Lai pilsētas svētki
vienmēr ir spilgtas un neatkārtojamas svinības visiem, lai tie dāvā interesantas tikšanās un labu garastāvokli! Saudzēsim savu pilsētu, vērtēsim
un pilnveidosim visu, ko sasniedzām, pateicoties savam darbam, zināšanām un mīlestībai pret dzimto novadu!
Gunārs Upenieks,
Krāslavas novada domes priekšsēdētājs

KRĀSLAVAS PILSĒTAS SVĒTKU PROGRAMMĀ
Laiks

Pasākums

Vieta

13. JŪLIJS
21.00

Jauniešu koncerts „Youth sound” Piedalās: deju Krāslavas pilsētas centrālajā laukumā
grupas „Stop time” un „Dance beat”, solistes Aiga Krute,
Viktorija Baranovska, Kristīne Voitova, Evija Vagale,
TV konkursa „Eurovision Latvia 2012”dalībniece Alisa
May & Chick & Shick Dance Show un rokgrupa „Stage
Divers”. Turpinājumā diskotēka līdz 01.00

14.JŪLIJS - DAUGAVAS FESTIVĀLS
7.00 – 11.00
9.00 – 13.00
11.00 – 13.00
No 10.00

Makšķerēšanas sacensības
Amatnieku tirdziņš
Pašdarbības kolektīvu koncerts
Piepūšamās atrakcijas bērniem un velokarti
Izjādes ar zirgiem
Mini futbola turnīrs

Pulcēšanās vieta un rezultātu uzmērīšana Vidzemes ielā,
apbalvošana plkst. 12.00 Vidzemes ielā
Ostas un M.Tirgus ielā
Krāslavas pilsētas centrālajā laukumā
Grāfu Plāteru ielā

Dalībnieku pulcēšanās vieta Krāslavas pils parka
stadionā (Grāfu Plāteru ielā) no plkst. 09.00
Ielu basketbola turnīrs „Daugavas bumba 2012”* Krāslavas pils parka sporta laukumā (Grāfu Plāteru ielā)
no plkst. 09.00
Sacensības ar kanoe laivām apkārt salai Daugavā.
No 11.00
Salu maratons*
Dalībnieku pulcēšanās vieta Ostas ielā no plkst. 10.00
Dalībnieku pulcēšanās vieta Krāslavas trasē (Pils iela) no
No 12.00
Autokrosa sacensības Krāslavas trasē
„Krāslavas kauss 2012” „Latgales kausa” III posms. plkst.10.00
Piedalās braucēji no Rīgas, Daugavpils, Ludzas,
Kārsavas, Krāslavas.
10 piedzīvojumu trasītes elementi:„Balansēšana”,
No 14.00
Piedzīvojumu trasīte*
„Ķekatas”, „Lakatiņš”, „Tarzāna nobrauciens”,
„Zirnekļu tīkls”, „Svari”, „Savaldi bumbiņas”,
„Lidojošie baloni”, „Purvs”, „Iekaro Daugavu”.
Dalībnieku pulcēšanās vieta Dīķu ielā no plkst. 13.00
19.00 – 23.00 Krāslavas Vēstures un mākslas muzejs aicina Pils ielā 8 (ieeja bezmaksas)
iepazīties ar ekspozīciju „Pieci airi” un gleznotāja
E.Pustovoitova gleznu reprodukciju izstādi
Krāslavas estrādē (Pils ielā)
20.00
Daugavas festivāla noslēgums
Sacensību uzvarētāju apbalvošana, Krāslavas novada
pašdarbības kolektīvu un vieskolektīvu no Lietuvas un
Baltkrievijas uzstāšanās
21.30
Grupas „Dakota” koncerts
Turpinājumā balle līdz rītausmai, spēlē „Ginc un Es”
23.00
Salūts!
*No 12.00 - 14.00 visiem sacensību dalībniekiem „lauku virtuve” pie Krāslavas kultūras nama (Rīgas ielā 26) Sacensību nolikumi
un pieteikuma formas mājas lapās – www.kraslava.lv un www.latgale.lv Papildus informācija: +371 22021290 (Inga).
Pasākumu organizē Latgales plānošanas reģions sadarbībā ar Krāslavas novada domi, īstenojot Latvijas, Lietuvas
un Baltkrievijas pārrobežu sadarbības programmas projektu Nr. LLB-1-098 “Tūrisma attīstības veicināšana
Latgales-Utenas-Vitebskas pārrobežu reģionos” (BELLA DVINA 2). ESI AKTĪVS UN PIEDALIES!

Krāslavas novada domes
RĪKOJUMS
Par Latvijas valsts
karoga pacelšanu
Pamatojoties uz Latvijas valsts
karoga likuma 7.panta trešo daļu
un par godu Krāslavas pilsētas
svētkiem, noteikt, ka Latvijas
valsts karogs paceļams 2012.gada
14.jūlijā Krāslavas pilsētas administratīvajā teritorijā pie visu veidu iestāžu, uzņēmumu un
organizāciju ēkām, kā arī dzīvojamajām mājām.

ESI AKTĪVS –
NĀC
UN PIEDALIES!
Krāslava – pilsēta Daugavas lokos. Tā ir vieta, kur Daugava savā
dabīgajā tecējumā met skaistus,
lielus lokus. Daugava ir Krāslavas
lepnums un vizītkarte.
Latgales plānošanas reģions sadarbībā ar Krāslavas novada domi
aicina visus uz Daugavas festivālu, kas tiks organizēts pašā vasaras
vidū – 14.jūlijā – Krāslavas pilsētas svētku ietvaros.
Šogad festivāls tiek 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.
Festivāla pirmajā rīkošanas reizē lielu atsaucību guva sporta aktivitātes. Arī šogad festivāla
organizatori aicina būt aktīviem un
piedalīties salu maratonā, piedzīvojumu trasītē un strītbola turnīrā.
Sacensības notiks starptautiskā līmenī, jo Krāslavā ieradīsies ne
vien Latvijas sportisti, bet arī sportisti no Baltkrievijas un Lietuvas.
Makšķernieki aicināti piedalīties
makšķernieku sacensībās.
Svētku gaisotni pilsētas laukumā nodrošinās Latvijas, Lietuvas
un Baltkrievijas kolektīvi. Tiks organizēts amatnieku tirdziņš, bet
pašus mazākos priecēs piepūšamās atrakcijas. Svētku izskaņā –
zaļumballe.
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KRĀSLAVAS NOVADU APMEKLĒJA
BALTKRIEVIJAS REPUBLIKAS VĒSTNIEKS
22. jūnijā Krāslavas novadu darba vizītē apmeklēja Baltkrievijas
Republikas vēstnieks Latvijā
Aleksandrs Gerasimenko. Braucienā viņu pavadīja Baltkrievijas
Republikas Ģenerālkonsuls Daugavpilī Viktors Geisiks.
Viesi apsprieda ar novada domes vadību aktuālos jautājumus,
tikās ar pilsētas baltkrievu diasporas pārstāvjiem, apmeklēja alus
darītavu „Krāslavas avots”, Piedrujas robežapsardzības nodaļu un
Piedrujas pagasta pārvaldi, kā arī
apskatīja vietu, kurā tiek plānota
loģistikas centra celtniecība.
Tikšanās laikā ar vēstnieku
Krāslavas baltkrievi uzdeva jautājumu par atļauju izsniegšanu vienkāršotai Baltkrievijas robežas
šķērsošanai, jo šī procedūra pašlaik ir diezgan sarežģīta. Ģenerālkonsuls paziņoja, ka tuvākajā laikā
notiks konsultācijas ar Latvijas
pusi un kopīgi tiks izstrādāta sistēma, kas būs ērtāka iedzīvotājiem.
Sakarā ar to, ka Krāslava ietilpst
vienkāršotās robežas šķērsošanas
zonā, Aleksandrs Gerasimenko un
novada domes priekšsēdētājs Gunārs Upenieks apsprieda variantus,
kā
var
pilnveidot
Latvijas-Baltkrievijas
robežas
šķērsošanas nosacījumus, tad viņi
devās uz Piedrujas robežapsardzības nodaļu, kur Anatolijs Vecelis,
nodaļas priekšnieks, parādīja Baltkrievijas vēstniecības pārstāvjiem
vietu, kur varētu organizēt robežas
šķērsošanas punktu, kā arī pastāstīja viesiem par robežas kontroles
un apsardzības metodēm, par robežsargu ikdienas darbu, kontrabandistu viltībām un atjautību.
Vizītes programmas nākamais
punkts bija vietas apskate, kur tiek
plānota loģistikas centra celtniecība. Šī projekta realizācija Krāslavas novada pašvaldībai ir viens no
galvenajiem uzdevumiem. Pirms
dažiem gadiem, kad Gunārs Upenieks pildīja Saeimas deputāta pienākumus, viņš aktualizēja šo
jautājumu tikšanās laikā ar Baltkrievijas Republikas vēstnieku.

Šis temats tika apspriests Latvijas-Baltkrievijas starpvaldību komisijas sēdē Minskā. Tagad
Aleksandram Gerasimenko bija
iespēja personīgi apskatīt plānotās
celtniecības vietu. Kā uzsvēra
vēstnieks, loģistikas centra izveidošana ir interesants un perspektīvs
projekts gan
Eiropas
Savienības, gan Baltkrievijas uzņēmējiem.
Ģenerālkonsulam
Viktoram
Geisikam par šo jautājumu arī ir
pozitīvs viedoklis.
„Pašlaik robežas šķērsošanas
laikā pārvadātājiem rodas daudzas

AKTĪVĀKIE KRĀSLAVAS NOVADA
IEDZĪVOTĀJI DARBOSIES
11 PROJEKTOS
Šī gada projektu konkursam „Iedzīvotāji veido savu vidi 2012”,
ko ceturto reizi organizē Krāslavas novada dome, tika iesniegti 11
projekti, tai skaitā 6 projekti no novada pagastu ciemiem (Piedrujas, Skaistas, Aulejas, Kombuļiem, Varnavičiem un Indras) un 5
projekti no Krāslavas pilsētas.
Projektu vērtēšanas komisija, šī gada 27.jūnijā, izvērtējot iesniegtos projektus, nolēma nedaudz samazināt budžetu katram no
projektiem, lai visas idejas varētu tikt īstenotas. Kopējais piešķirtais finansējuma apjoms 3978 Ls, projekti tiks īstenoti līdz šī gada
oktobrim.
2012.gada finansējums tiek piešķirts šādiem „mazajiem” projektiem (projektu iesniegšanas secībā):
„Skaists sporta laukums”, Piedrujas iedzīvotāju grupa „Daugavieši”;
„Skaistai jābūt skaistai!”, biedrība „Skaistas atbalsta centrs”;
„Krāslavas Svētā kņaza Aleksandra Ņevska pareizticīgo baznīcas teritorijas labiekārtošana „Par prieku mazajiem un lielajiem””, iedzīvotāju grupa „Savai baznīcai un cilvēkiem!”;
„Gaiteņu kosmētiskais remonts ģimenes atbalsta centra „Atvērtība” un Krāslavas BSRC „Mūsmājas” krīzes centra klientu un
darbinieku vajadzībām”, Ģimenes atbalsta centrs „Atvērtība” sadarbībā ar Latgales mācību centra apdares darbu speciālistiem;
„„Jauniešu mājas” iemītnieku dzīves kvalitātes pilnveidošana”,
Krāslavas BSRC „Jauniešu mājas” jaunieši un audzinātāji;
„Par sakoptu Auleju”, iedzīvotāju grupa „Par sakoptu Auleju”;
„Peldvieta Kombuļu pussaliņā”, iedzīvotāju grupa „ Mēs –
Kombuļiem;
„Atpūtas vieta „Auseklis””, Varnaviču iedzīvotāju grupa „Lauku romantika”;
„Sakopta skola sakoptā vidē”, Krāslavas pamatskola;
„Indra - Rožu ciems”, Indras - Rožu ciema idejas atbalstītāji;
„Sabiedrībā pazīstamu personu fotoportretu izstādes organizēšana”, Foto klubs „Zibsnis”.
Lūgums projektu vadītājiem kontaktēties ar programmas koordinatori par līguma slēgšanas procedūrām.
Novēlam visām projektu komandām veiksmi projektu ieviešanā!
Ināra Dzalbe,
programmas koordinatore Krāslavas novada domē

problēmas, veidojas rindas,” atzīmēja V. Geisiks. „Loģistikas centra būvniecība veicinātu Muitas
Savienības un Eiropas Savienības
darbības attīstību. Mums ir jāreklamē šis projekts, lai informētu un
ieinteresētu Baltkrievijas Republikas autopārvadātājus.”
Vizītes noslēgumā vēstnieks uzsvēra, ka visi viņa darba vizītes
mērķi ir sasniegti. Konkrēti
priekšlikumi par jautājumiem, kas
bija apspriesti Krāslavā, tiks virzīti
izskatīšanai starpvaldības komisijas sēdē.
Elvīra Škutāne, autores foto

Aicinām jauniešus
piedalīties
projektu konkursā
Krāslavas novada pašvaldība izsludina
projektu pieteikumu konkursu „Jauniešu
biznesa ideju konkurss komercdarbības
uzsākšanai Krāslavas novadā”.
Projektu konkursa mērķis – motivēt
jauniešus sava biznesa veidošanai, inovatīva produkta/pakalpojuma radīšanai,
veicinot jaunu komersantu vai saimnieciskās darbības veicēju veidošanos novadā.
Projektu iesniedzēji – jaunieši vai
jauniešu grupa vecumā no 18 līdz 30 gadiem, kas iepriekš nav veikuši komercdarbību vai saimniecisko darbību un
nav īpašnieki jau esošam uzņēmumam.
Projekta prasības – nodibināt un reģistrēt komercreģistrā komersantu, uzsākt
komercdarbību vai reģistrēt un uzsākt
saimniecisko darbību Krāslavas novadā.
Projektu pieteikumu pieņemšana notiek no 2012.gada 2.jūlija līdz 2012.gada
31.augustam.
Konkursa pieteikumu var iesniegt personīgi vai nosūtīt pa pastu Krāslavas novada pašvaldībai, Rīgas iela 51,
Krāslava, LV-5601.
Kontaktpersona: Krāslavas novada domes uzņēmējdarbības atbalsta projekta
koordinatore Agita Kruglova, tālr.
65620032, 25608633, e-pasts: agitakruglova@inbox.lv.
Ar projektu konkursa nolikumu var iepazīties:
1. interneta mājas lapā www.kraslava.lv;
2. Krāslavas novada domē (Rīgas ielā
51, Krāslavā) pie sekretāres – lietvedes
3.kabinetā vai Krāslavas novada domes
Attīstības nodaļā (Skolas ielā 7, Krāslavā);
3. jums tuvākajā pagasta pārvaldē.

APSTIPRINĀTS
KRĀSLAVAS NOVADA
ĢERBONIS
Krāslavas novada dome saņēma Latvijas Republikas Kultūras
ministrijas lēmumu (27.06.12.) ,
kurā tiek paziņots, ka Krāslavas
novada ģerbonis ir apstiprināts
un reģistrēts LR ģerboņu reģistrā.
Krāslavas novada ģerbonis ir
veidots kā heraldiskais vairogs,
kas sadalīts divās daļās. Pirmajā
daļā ir attēlotas piecas zelta joslas, kas mijas ar melnajām joslām. Otrajā daļā – bīskapa zelta
zizlis uz sarkana fona.
Krāslavas novada ģerbonis ir
novada domes grafiskās identitātes pamatelements.
Purpura krāsa tika izvēlēta, balstoties uz leģendu par Polockas varjagu
kņazu Ragnvaldi (920-978) (no baltkrievu:Рагвалод) un viņa meitu. Leģenda vēsta, ka Krāslavā uz dzīvi apmetusies viņa meita Ragneda (varjagu: Ragnhilda). Pēc tam, kad Novgorodas varjagu kņazs Vladimirs 978.
gadā ar varu paņēma viņu par sievu un Polockā noslepkavoja viņas tēvu
un divus brāļus, viņa bija spiesta pārcelties dzīvot pie sava vīra uz Kijevu, kur pēc kristīšanas viņa saņēmusi jaunu vārdu - Gorislava. Pēc tam,
kad Ragneda atriebības jūtu uzplūdos mēģināja nodurt savu vīru, viņa
kopā ar dēlu Izjaslavu tika izsūtīta atpakaļ uz Polockas zemi. Kņaza sievas dzīvesvieta esot atradusies tagadējā Krāslavas Teātra kalnā. No Gorislavas vārda varētu būt cēlies tagadējais Krāslavas vārds (sākotnēji
Gorislava).
Liela daļa Krāslavas vēstures saistāma ar bīskapiem, priesteriem un
mācītājiem. Arī mūsdienās saglabājusies diezgan liela baznīcas ietekme
uz novada sabiedrisko dzīvi. Zelta krāsa ģerbonī simbolizē kristīgo ticību, pārticību.
Scepteris (zizlis) ir senākais varas simbols. Vēl agrāk kristietībā - Labā Gana atribūts, kas mūs nekad nepamet nelaimē un izglābj.1755. gadā
Krāslavā cēla baznīcu kā Mogiļevas arhidiecēzes arhibīskapa mītni.
Scepteris heraldikā nozīmē - taisnīgums.
Krāslava kļuva par miestu 1729.gadā, kad Krāslavas muižu iegādājās
Jans Ludvigs Plāters. Šī grāfu Plāteru dzimta praktiski divus gadsimtus
noteica tās saimniecisko, kultūras un garīgo dzīvi.
No Grāfu Broel-Plāteru dzimtas ģerboņa aizgūtas Krāslavas novada
ģerbonim 5 zelta joslas uz melnā fona, raksturojot ar to piecus starus, kas
iet cauri tumsai un nes gaismu, cerību utt.
Krāslavas pilsētas ģerbonī sudraba laivai ir 5 airi, kas simbolizē pamattautības, kas dzīvojušas šajā apvidū: latvieši, poļi, baltkrievi, krievi,
ebreji. Vai nu arī esošās un darbojušās tajā laikā reliģiskās konfesijas:
katoļu, pareizticīgo, luterāņu, vecticībnieku un Mozus ticību.

IZSTRĀDĀTA
UN APSTIPRINĀTA
KRĀSLAVAS NOVADA
ATTĪSTĪBAS PROGRAMMA
2012.gada 21.jūnijā Krāslavas novada domes sēdē, deputātiem vienbalsīgi balsojot, tika apstiprināts vidēja termiņa plānošanas dokuments Krāslavas novada attīstības programma 2012. – 2018. gadam.
Krāslavas novada attīstības programma ir pirmais vienotais Krāslavas
novada plānošanas dokuments pēc administratīvi teritoriālās reformas
īstenošanas, kurā noteiktas un apkopotas rīcības pašvaldības prioritāšu
īstenošanai, identificēti finanšu resursi un izpildītāji. Dokuments ir pamats pašvaldības rīcību un investīciju mērķtiecīgai plānošanai, valsts atbalsta plānošanai vietējā līmenī, kā arī vietējo un ārvalstu investīciju
piesaistei.
Lai nodrošinātu visaptverošu novada pašvaldības līdzšinējās darbības
analīzi un noteiktu prioritātes turpmākajā darbībā, programmas projekta
izstrādes procesā iesaistījās aktīvākie novada iedzīvotāji, kuri, piedaloties aptaujā un sabiedriskajā apspriešanā, pauda savu viedokli un priekšlikumus pašvaldības darba pilnveidošanai un novada attīstībai, tādējādi
dodot vērtīgu pienesumu novada attīstības programmas projekta sagatavošanā.
Attīstības programmas izstrādi nodrošināja pašvaldības darba grupa
Attīstības nodaļas vadītājas Ināras Dzalbes vadībā. Savu redzējumu
turpmākai attīstībai pauda dažādu jomu eksperti un uzņēmēji tematiskajās darba grupās par lauku teritoriju, vides un tūrisma ilgtspējīgu attīstību, veselības aizsardzību un sociālo aprūpi, ekonomiku un
uzņēmējdarbību, kultūru un sportu, savukārt Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas, Latgales plānošanas reģiona, Daugavpils
reģionālās vides pārvaldes, Veselības inspekcijas, Vides pārraudzības
valsts biroja un Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas speciālisti sniedza konsultācijas programmas izstrādes procesā.
Attīstības dokumenta un novada pašvaldības mērķis - lai Krāslavas
novads būtu garīgi bagātu, radošu, izglītotu, viesmīlīgu un savu novadu
mīlošu cilvēku novads ar ģimeniskām vērtībām, novads, kur gribas dzīvot un atgriezties.
Krāslavas novada attīstības programma interesentiem pieejama Krāslavas novada domē (Rīgas ielā 51, Krāslavā), domes Attīstības nodaļā
(Skolas ielā 7, Krāslavā), kā arī pašvaldības mājas lapā www.kraslava.lv.
Gunta Čižika,
Krāslavas novada domes
Attīstības nodaļas
telpiskās plānošanas un projektu speciāliste
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KĀ MAINĪT PILSĒTAS VEIDOLU
PAŠU ROKĀM?
Par Krāslavas novada
ilgtspējīgās attīstības stratēģijas
publisko apspriešanu
Saskaņā ar 21.06.2012. Krāslavas novada domes lēmumu (sēdes protokols Nr.10, 2.§) publiskajai apspriešanai nodota Krāslavas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2013. – 2037.
gadam 1.redakcija.
Ilgtspējīgas attīstības stratēģijā noteikts Krāslavas novada
pašvaldības ilgtermiņa attīstības redzējums, mērķi, prioritātes
un telpiskās attīstības perspektīva.
Publiskās apspriešanas termiņš noteikts no 23.07.2012. līdz
03.09.2012. Publiskās apspriešanas sanāksmes notiks:
Krāslavas novada domē, Rīgas ielā 51, Krāslavā –
20.08.2012., plkst.11.00;
Aulejas pagasta pārvaldē, Roberta Pudnika ielā 8, Aulejā,
Aulejas pagastā – 21.08.2012., plkst.9.00;
Indras pagasta pārvaldē, Pasta ielā 2, Indrā, Indras pagastā –
22.08.2012. gada, plkst.12.00;
Izvaltas pagasta pārvaldē, Saules ielā 3, Izvaltā, Izvaltas pagastā – 21.08.2012., plkst. 15.00;
Kalniešu pagasta pārvaldē, „Daugavas”, Kalniešos, Kalniešu
pagastā- 23.08.2012., plkst.9.00;
Kaplavas pagasta pārvaldē, Kaplavas ielā 3, Kaplavā, Kaplavas pagastā – 20.08.2012., plkst.14.00;
Kombuļu pagasta pārvaldē, Skolas ielā 4, Kombuļos, Kombuļu pagastā – 21.08.2012., plkst.11.00;
Krāslavas pagasta pārvaldē, Ezerkalnā, Krāslavas pagastā –
20.08.2012., plkst.16.00;
Piedrujas pagasta pārvaldē, Piedrujā, Piedrujas pagastā –
22.08.2012., plkst.9.30;
Robežnieku pagasta pārvaldē, Jaunatnes ielā 6, Robežniekos,
Robežnieku pagastā – 22.08.2012., plkst.14.30;
Skaistas pagasta pārvaldē, Miera ielā 17, Skaistā, Skaistas pagastā – 23.08.2012., plkst.11.00;
Ūdrīšu pagasta pārvaldē, Dārza ielā 2, Augstkalnē, Ūdrīšu pagastā – 21.08.2012., plkst.13.00.
Ar novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 1. redakciju publiskās apspriešanas laikā varēs iepazīsties Krāslavas novada
pašvaldības Attīstības nodaļā (Skolas ielā 7, Krāslavā), pagastu
pārvaldēs, kā arī pašvaldības mājas lapā internetā www.kraslava.lv.
Priekšlikumus lūdzam iesniegt rakstveidā līdz 03.09.2012.,
tos adresējot Krāslavas novada domei, Rīgas ielā 51, Krāslavā,
Krāslavas novadā, LV-5601, kā arī katrā pagasta pārvaldē, norādot kontaktinformāciju (vārdu, uzvārdu, adresi, tālruni un
e-pastu).

Par Krāslavas novada
teritorijas plānojuma
un Vides pārskata
sabiedrisko apspriešanu
Saskaņā ar 21.06.2012 Krāslavas novada domes lēmumu (sēdes protokols Nr.10, 3.§) sabiedriskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai nodota Krāslavas novada teritorijas plānojuma
2013.–2023. gadam 1.redakcija un Vides pārskata projekts.
Sabiedriskās apspriešanas termiņš noteikts no 23.07.2012.
līdz 03.09.2012. Sabiedriskās apspriešanas sanāksmes notiks:
Krāslavas novada domē, Rīgas ielā 51, Krāslavā –
20.08.2012., plkst.11.00;
Aulejas pagasta pārvaldē, Roberta Pudnika ielā 8, Aulejā,
Aulejas pagastā – 21.08.2012., plkst.9.00;
Indras pagasta pārvaldē, Pasta ielā 2, Indrā, Indras pagastā –
22.08.2012. gada, plkst.12.00;
Izvaltas pagasta pārvaldē, Saules ielā 3, Izvaltā, Izvaltas pagastā – 21.08.2012., plkst. 15.00;
Kalniešu pagasta pārvaldē, „Daugavas”, Kalniešos, Kalniešu
pagastā- 23.08.2012., plkst.9.00;
Kaplavas pagasta pārvaldē, Kaplavas ielā 3, Kaplavā, Kaplavas pagastā – 20.08.2012., plkst.14.00;
Kombuļu pagasta pārvaldē, Skolas ielā 4, Kombuļos, Kombuļu pagastā – 21.08.2012., plkst.11.00;
Krāslavas pagasta pārvaldē, Ezerkalnā, Krāslavas pagastā –
20.08.2012., plkst.16.00;
Piedrujas pagasta pārvaldē, Piedrujā, Piedrujas pagastā –
22.08.2012., plkst.9.30;
Robežnieku pagasta pārvaldē, Jaunatnes ielā 6, Robežniekos,
Robežnieku pagastā – 22.08.2012., plkst.14.30;
Skaistas pagasta pārvaldē, Miera ielā 17, Skaistā, Skaistas pagastā – 23.08.2012., plkst.11.00;
Ūdrīšu pagasta pārvaldē, Dārza ielā 2, Augstkalnē, Ūdrīšu pagastā – 21.08.2012., plkst.13.00.
Ar dokumentiem sabiedriskās apspriešanas laikā varēs iepazīsties Krāslavas novada pašvaldības Attīstības nodaļā (Skolas
ielā 7, Krāslavā), pagastu pārvalžu ēkās to darba laikā, kā arī
pašvaldības mājas lapā internetā www.kraslava.lv.
Priekšlikumus lūdzam iesniegt rakstveidā līdz 03.09.2012.,
tos adresējot Krāslavas novada domei, Rīgas ielā 51, Krāslavā,
Krāslavas novadā, LV-5601, kā arī katrā pagasta pārvaldē, norādot kontaktinformāciju (vārdu, uzvārdu, adresi, tālruni un
e-pastu).
Krāslavas novada teritorijas plānojums un Vides pārskats tiek
izstrādāts Eiropas Sociālā fonda līdzfinansētā projekta
1DP/1.5.3.2.0/10/APIA/VRAA/059/034 „Krāslavas novada
pašvaldības attīstības plānošanas kapacitātes paaugstināšana,
izstrādājot jaunu Krāslavas novada teritorijas plānojumu” ietvaros.

Mūsu pilsētas iedzīvotāji noteikti atceras, ka pirms trim gadiem tika atjaunota Zirga ezera pludmale. Krāslavieša Maksima Pugajeva
ideja sakārtot šo peldvietu bija atbalstīta projektu konkursa „Iedzīvotāji veido savu vidi” ietvaros. Tad jauniešu grupa „NO STRESS” rekonstruēja abas laipas un niršanas tornīti.
Jauniešu pūliņi un darbs nebija veltīgi, gan makšķernieki, gan atpūtnieki aktīvi izmantoja atjaunotos objektus. Ar laiku laipas zaudēja savu sākotnējo izskatu, un Maksims Pugajevs nolēma rīkoties.
„Es uzrakstīju projektu, un Krāslavas novada dome atbalstīja manu ideju, laipu atjaunošanai tika piešķirts 200 latu,” pastāstīja Maksims. „Vienam man būtu grūti tikt galā, tāpēc es organizēju jauniešu
grupu - devītās klases absolventus. Mēs attīrījām laipas no netīrumiem un smiltīm un nokrāsojām tās. Tagad vēl plānojam uzbūvēt tualeti.”
Ikvienam cilvēkam - jaunam vai vecam – ir patīkami dzīvot skaistā
un sakoptā vietā. Ja vieta ir labiekārtota pašu rokām - dzīvot tajā ir
vēl patīkamāk.
Elvīra Škutāne,
autores foto

„YOUTH FOR NATURE” JAUNIEŠI
PĒTA PILSĒTAS UN DABAS PARKUS
Jauniešu projekta
„YOUTH
FOR
NATURE” 12 dalībnieki no 8.06.
līdz 10.06. piedalījās pirmajā parku plānošanas darba
grupā, kuras laikā apmeklēja parkus
Viļņā un Siguldā, apskatot un izpētot
tos plašāk, kā arī aktīvi piedalījās
parku plānošanas seminārā, kuru vadīja ainavu arhitekte Iveta Grīviņa.
Jaunieši radoši izpaudās ainavu arhitektu lomās un veidoja savas pirmās
skices. Šīs darba grupas turpinājums
sekos oktobrī, kad jaunieši piedalī-

sies savu pašvaldību atpūtas vietu
plānošanā pilsētas un dabas parkos
kopā ar ainavu arhitektiem un plānošanas speciālistiem. Parku plānošanas darba grupas rezultātā tiks
izveidota tehniskā dokumentācija atpūtas vietām - Krāslavas Grāfa Plātera parkam, Bruņinieku laukumam
Daugavpils novadā un Vyzuonaitis
parkam Utenā.
Projekta dalībnieki - vidusskolēni
no trim pašvaldībām – Krāslavas,
Daugavpils un Utenas.
Krāslavas novadu pārstāvēja un aktīvi darbojās Kristīne Gornika (Krās-

lavas Valsts ģimnāzija), Linda Pizāne, Inga Kudina (Krāslavas Varavīksnes vidusskola).
Projektu līdzfinansē Latvijas-Lietuvas pārrobežu sadarbības programma, Krāslavas novada dome,
Daugavpils novada dome un Utenas
pašvaldības administrācija projekta
LLIV-321 „Jauniešu vietējā patriotisma rosināšana saskarsmē ar dabu
aizsargājamajās dabas teritorijās
Augšdaugavā Latvijā un Aukštaitijā
Lietuvā ” ietvaros.
Juta Bubina,
projekta vadītāja

JAUTĀJUMS REDAKCIJAI
- Kāpēc Krāslavā tika pārtraukta Sirds veselības kabineta darbība?
Atbild Oskars Šneiders (LR Veselības ministrijas Komunikācijas nodaļa):
-Sirds veselības kabinetu (SVK) finansēšana tika pārtraukta ar 2012.gada
1.janvāri, lai novērstu funkciju dublēšanos, ko veic ģimenes ārstu otrā māsa
un SVK. Tādēļ tika nolemts stiprināt otrās māsas lomu ģimenes ārsta praksē,
likvidējot SVK institūciju un 18 atbrīvojušās māsas, kas līdz šim ir strādājušas patstāvīgi SVK, piesaistīt konkrētām ģimenes ārstu praksēm (atsevišķas
māsas paralēli darbam SVK jau bija strādājušas arī ģimenes ārstu prak sēs).
Analizējot SVK darbību, tika secināts, ka savstarpējā sadarbība starp SVK
un ģimenes ārstiem nebija nodrošināta. Indikāciju gadījumā SVK māsa ieteica apmeklētājam vērsties pie ģimenes ārsta, tomēr nav zināms, cik apmeklētāju klausīja šādam ieteikumam, jo atgriezeniskā saite nebija nodrošināta.
Apmeklētības līmenis SVK bija dažāds – atsevišķos SVK gadā bija 500-800
apmeklētāju, savukārt citos SVK apmeklētāju skaits nesasniedza pat 200 gadā.
Tādēļ, ņemot vērā to, ka arvien vairāk ģimenes ārstu prak sēs tiek iesaistītas
otrās māsas, kuru sniegtie pakalpojumi ir līdzīgi SVK, turklāt ģimenes ārsta
praksē pacientam tiek nodrošināta plašāka medicīniskā aprūpe, tika nolemts
turpmāk nedublēt šīs funkcijas.

Par atbalsta punkta likvidēšanu
Ar 2012.gada 1.jūliju tiek likvidēts Latgales reģiona pārvaldes Krāslavas iecirkņa atbalsta punkts. Līdz ar to nebūs pieejami šādi tālruņa numuri: 65603400
un 65603402.
Informācijas sniegšanai vai policijas izsaukšanai turpmāk lūdzam zvanīt un
tālruņa numuru 110. Zvans tiks saņemts Latgales reģiona pārvaldes dežūrdaļā un
atbildīgās amatpersonas informāciju nodos Krāslavas iecirkņa norīkojumam,
kurš turpmāk strādās diennakts režīmā.
Ar iesniegumu policijas iecirkņa lietvedības grupā varēs vērsties darbdienās
no plkst. 8.00 līdz 16.30, pusdienu pārtraukums no plkst. 12.00 līdz 12.30. Iecirkņa norīkojums, izbraucot uz notikuma vietu, arī pieņems iesniegumus.

VEIKS ROBEŽNIEKU
SAIETU NAMA
SILTINĀŠANU
Šī gada jūnijā ir noslēgts līgums
par Robežnieku saietu nama siltināšanu. Būvdarbi tiek veikti Krāslavas novada domes projekta
„Krāslavas novada Robežnieku
saietu nama siltināšana un siltumtrases nomaiņa” ietvaros, kuru finansē Eiropas lauksaimniecības
fonds lauku attīstībai (ELFLA).
Darbu laikā tiks veikta jumta un
fasādes siltināšana, logu un ārdurvju nomaiņa, kā arī iekšdarbi sienām, griestiem un trepēm.
Siltināšanas darbus veic SIA
„VANPRO”, būvuzraudzības pakalpojumus nodrošina A.Mileika.
Siltināšanas darbu kopējās izmaksas ir 39 778,61 Ls, ELFLA
finansējums veidoja 90% no attiecināmajām izmaksām, Krāslavas
novada dome sedza atlikušos 10%
un pievienotās vērtības nodokli.
Šī projekta ietvaros 2011.gadā
tika veikta arī siltumtrases nomaiņa Robežnieku ciemā no centrālās
katlu mājas uz divām daudzdzīvokļu mājām un saietu namu.
Aina Dzalbe,
projekta vadītāja

AULEJĀ REKONSTRUĒTA
PAGASTA BIBLIOTĒKA
Noslēdzies Krāslavas novada domes projekts „Krāslavas novada Aulejas pagasta bibliotēkas vienkāršotā rekonstrukcija”. Projekta ietvaros ar Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) finansējumu un Krāslavas
novada domes līdzfinansējumu tika veikts bibliotēkas telpu un kāpņu telpas remonts.
Kopējās projekta īstenošanas izmaksas sastāda LVL 8 582,53 ar PVN. Rekonstrukcijas darbus veica SIA „Vita V”,
būvuzraudzības pakalpojumu nodrošināja Aivars Mileika.
Lauku attīstības programmas pasākuma „Pamatpakalpojumi ekonomikai un iedzīvotājiem” projektā ELFLA finansējums veidoja 90% no kopējām projekta attiecināmajām izmaksām, Krāslavas novada dome sedza 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

4
LAIKS BĒRNU
ATPŪTAI UN ATTĪSTĪBAI
Klāt vasara! Prieka laiks bērniem un uztraukuma laiks pieaugušajiem.
Vecākiem jādomā par to, kā organizēt savam bērnam atpūtu pieaugušo
uzraudzībā.
Vasara ir aktīvās darbības laiks, kad bērni grib izmēģināt kaut ko
jaunu un noticēt saviem spēkiem, apgūt apkārtējās pasaules likumus.
Katra diena, katra stunda ir apbrīnojama un neatkārtojama. Vasarā bērni
kļūst gudrāki, izaug, kļūst pieaugušāki. Ir tikai jāpalīdz viņiem lietderīgi
pavadīt brīvo laiku, jāaizrauj ar viņu attīstībai noderīgām nodarbībām.
4. jūnijā uzsāka savu darbību vasaras radošās darbnīcas Varavīksnes
vidusskolā. Katra diena bija piesātināta ar patīkamām emocijām, neparastiem notikumiem, tika rīkoti dažādi pasākumi, notikumi un tikšanās.
Pedagogi centās izmantot visas iespējas un organizēja bērnu saskarsmi
gan ar vienaudžiem, gan ar pieaugušajiem. Skolas pedagoģiskais kolektīvs, plānojot radošo darbnīcu aktivitātes, pārdomāja visas iespējas bērnu personības un potenciāla atklāšanai, kā arī īstenoja bērnu vēlmes un
vajadzības. Skolotāji ņēma vēra bērnu intereses, pievērsa uzmanību viņu
garastāvoklim, uzklausīja katra bērna viedokli. Mūsu skolā ir daudz dažādu metodisko materiālu, kas palīdz organizēt izglītojošas un radošas
aktivitātes vasaras brīvlaikā.
Bērni vasaras laukumiņā labprāt kontaktējās, attīstīja savas saskarsmes spējas un ātri aizmirsa par nogurumu, kas bija sakrājies mācību gada laikā.
Radošo darbnīcu dalībnieki aktīvi iesaistījās spēlēs, stafetēs, konkursos. Iespēja nokļūt sporta un rotaļu pasaulē, parādīt savas radošās un intelektuālās prasmes nevienu no bērniem neatstāja vienaldzīgu.
Interesantas nodarbības vizuālās mākslas un mājturības skolotāju
meistarklasēs notika nepiespiestā atmosfērā un ar spēļu elementiem.
Skolotājas centās atklāt bērnu talantus, palīdzēt realizēt viņu sapņus.
Mūzikas un deju skolotājas ar jautrām dziesmām, spēlēm un dejām izklaidēja bērnus un uzlaboja viņu garastāvokli uz visu atlikušo dienu.
Bērni dziedāja populāras un visiem pazīstamas dziesmas, katrs jutās
drošs un pārliecināts, mūzika un skaistas melodijas vienoja visus, jo tas
ir viens no visveiksmīgākajiem komunikācijas veidiem.
Paaugstināt pašvērtējumu un aktivizēt darbību palīdzēja sarunas un
spēles, ko piedāvāja skolas psiholoģe. Daudziem bērniem tas deva iespēju atrast jaunus draugus, kam ir līdzīgas intereses.
Sporta skolotājas mācīja bērnus priecāties par sajūtām, ko sniedz kustības treniņu laikā. Pedagogi organizēja interesantas stafetes ar dažāda
sporta inventāra izmantošanu.
Bērniem patīk viss noslēpumainais, viņi vēlas iepazīt pasauli dažādos
veidos un uzdod daudz jautājumu par apkārtējās vides priekšmetiem un
parādībām. Ķīmijas, bioloģijas un ģeogrāfijas skolotājas palīdzēja atraisīt bērnu zinātkāri un jaunradi. Nodarbību laikā viņi veica daudzveidīgus eksperimentus, kas veicināja bērnu intelektuālo un radošo spēju
attīstību.
Skolas bibliotēkā bērni iepazinās ar jaunāko bērnu literatūru, piedalījās literārajos konkursos, par ko saņēma saldas balvas.
Mūsu bērni jau labi zina, kas ir teātris. Teātris - tas vienmēr ir jautri un
aizraujoši. Bērni, pateicoties skolas teātra režisoram, padziļināja savas
zināšanas par teātra mākslu.
Vasarā ne vienmēr ir siltas un saulainas dienas, taču sākumklašu skolotāji dažādos laika apstākļos atrada iespēju nodrošināt bērniem jautru,
interesantu un lietderīgu brīvā laika pavadīšanu.
Vasaras radošās darbnīcas, apkopojot savas darbības rezultātus, uzaicināja ciemos mātes kultūru pārstāvjus. Mīklas, rotaļas un spēles, pasakas prezentēja latviešu, baltkrievu un krievu kultūras. Bērni dziedāja,
dancoja, un bija redzams, ka divu nedēļu laikā viņi kļuva par draudzīgu,
dzīvespriecīgu un saliedētu kolektīvu.
Gribam izteikt lielu pateicību fabrikas „Nemo” vadībai un ēdnīcas kolektīvam par pusdienām, kas vienmēr bija svaigas, kvalitatīvas un ļoti
garšīgas.
Anketas, ko aizpildīja bērni, liecina par to, ka atpūta viņiem ļoti patika. Bērni ir pateicīgi pedagogiem par viņu darbu.
Varavīksnes vidusskolas pedagoģiskais kolektīvs cer, ka bērnu nodarbības vasaras radošajās darbnīcās atstāja ilgi paliekošu atmiņā iespaidu.
Gaidīsim jūs arī nākamajā vasarā!
Daina Strupiša,
vasaras radošo darbnīcu vadītāja, sākumklašu skolotāja

„AKMEŅI KLIEDZ”
4. jūlijā, ebreju tautas genocīda upuru piemiņas dienā, Krāslavas Vēstures un mākslas muzejā notika Grigorija Gontmahera grāmatas
„Akmeņi kliedz” prezentācija.
Pēc autora vārdiem, tas nav ne zinātnisks darbs,
ne pētījums par traģiskajiem notikumiem Krāslavā.
Šī grāmata ir atgādinājums par fašistu un viņu vietējo atbalstītāju zvērībām un aicinājums atcerēties

MŪSU SENIORI VEIKSMĪGI UZSTĀJĀS RĒZEKNĒ
Jūnija sākumā Rēzeknē notika
Latgales senioru XI dziesmu un
deju svētki, kuros piedalījās kori,
vokālie ansambļi, deju kolektīvi,
folkloras kopas, mazākumtautību
biedrību ansambļi. Krāslavu šajos
svētkos pārstāvēja novada pensionāru biedrības kolektīvi.
Par šo pasākumu pastāstīja ansambļa „Ivuška” dalībniece Regīna Seiliša:
„Šogad koncertā piedalījās vairāk nekā 1200 dalībnieku no 18
Latgales novadiem. Tajā uzstājās
mūsu kolektīvi – „Senči”, „Ivuška”, „Kutok”, „Mežrozīte” un
„Rudzutaka”.
Visus dalībniekus patīkami pārsteidza tas, kā bija organizēti svētki - sākot no mēģinājumiem un
beidzot ar koncerta gaitu. Ne visos
festivālos var redzēt tik lielu kori,
uz skatuves bija ap 250 dziedātāju.
Koncerta programma bija ļoti
daudzveidīga, ikviens skatītājs varēja atrast kaut ko interesantu tieši
sev.
Svētku ietvaros visiem kolektīvu vadītājiem tika pasniegtas pateicības. Svinīgs pasākums notika
blakus piemineklim „Vienoti Latvijai”, kur dalībniekus un skatītājus uzrunāja Rēzeknes pilsētas
domes priekšsēdētājs Aleksandrs
Bartaševičs. Īpašu iespaidu uz
krāslaviešiem atstāja pūtēju orķes-

LNA Daugavpils zonālais valsts arhīvs paziņo, ka tika atjaunota apmeklētāju pieņemšana, konsultāciju sniegšana dokumentu un arhīva pārvaldības jautājumos
pēc adreses Krāslava, Skolas iela 9, 1.stāvā, 18. kabinetā - pirmdien un piektdien:
8.30-16.00 (pusdienas pārtraukums: 12.00-13.00), trešdien: 13.00-17.00.
Kontakttālruņi: 65623593, 22374932.

BIEDRĪBA „STARIŅŠ”
SVEIC JŪLIJĀ DZIMUŠOS:
jubilejā – Anatoliju Genovefu Plivču,
Annu Pauliņu;
dzimšanas dienā – Līviju Cimoško, Nadeždu Bistrovu, Sabīni Spiridovsku, Līviju
Kormiļcevu, Jeļenu Paškeviču, Pēteri Šustu.
Šī diena lai Jums skaistāka par citām,
Šī diena tikai reizi gadā aust.
Lai spēka pietiek katram dienas rītam!
Lai katrs rīts kā skaisti ziedi plaukst!

SLUDINĀJUMI
òIepērk gailenes un mellenes
katru dienu no 8.00 līdz 14.00 aiz
veikala „Maxima”. Т.26971209.
òIepērk gailenes un mellenes
katru dienu no 14.00 līdz 22.00 bijušajā mežniecībā. Т.26840027.
òPārdod jaunus un lietotus bišu
stropus, rāmīšus un nukleusus.
Т.22459704.
òPārdod BMW318 (universāls), 1996.g. Т.28479066.
òPērk mežus ar zemi, cirsmas,
var izstrādātus mežus. Samaksa
uzreiz. T.26346688.

Ekskavatora pakalpojumi, rokam dīķus, tīrām grāvjus. Visu veidu zemes darbi.
Vairāk informācijas - pa tālr.28602801.
Izdevējs – Krāslavas novada dome
Redakcija: Rīgas ielā 51,
redakcijas apliecība Nr.1185.

par bojāgāju šajiem upu riem – Krāslavas ebrejiem,
viņu vārdiem. Ir jādara viss iespējamais, lai šī traģēdija vairs nekad neatkārto tos. Grāmata „Akmeņi
kliedz” ir ļoti svarīga Krāslavas vēsturei, taču šī
krājuma nozīme ir daudz plašāka, jo tā saturs ir
saistīts ar vispārcilvēciskajām kategorijām - atmiņa
un grēku nožēlošana.
„Tas ir materiālu krājums, kas vēsta par Krāslavas ebreju traģēdiju laika posmā no Otrā pasaules
kara sākuma līdz septembrim,” pastāstīja Grigo rijs
Gon tmahers. „Trīs mēnešu laikā tika iznīcināta pilsētas ebreju kop iena, kas bija pastāvējusi trīssimt
gadu. Ideja par krājuma izveidošanu radās pēc tikšanās ar viesiem no Vācijas, kas piedalījās „Dzīvības Maršā” un atbrau ca uz Krāslavu, lai lūgtu
piedošanu fašistu upuru radiem, aizlūgtu par viņu
mūžīgo mieru. Gestapoviešu un Waffen-SS vienības karavīru bērni un mazbērni motivēja savu rīcību ar to, ka viņi nevarēs dzīvot mierīgi, ja nebūs
atvainojušies, jo viņu senču noziegumi ir ļoti smagi.”
Grāmatas „Akmeņi kliedz” tirāža ir 1000 eksemplāru, tā nav paredzēta pārdošanai, bet tiks izplatīta pret ziedo jumiem. Savāktie līdzek ļi būs
izmantoti pieminekļa 1941. gadā nošautajiem ebrejiem restaurācijai.
Elvīra Škutāne,
autores foto

tra „Rēzekne” uzstāšanās, tā pavadījumā vēlāk tika organizēts gājiens pa pilsētas ielām.
„Katram novadam bija uzdots
„mājas darbs” - atvest līdzi simbolisko diegu kamolu, jo Rēzekne no
senajiem laikiem ir slavena ar
prasmīgiem meistariem,” turpināja
dalīties iespaidos Regīna Seiliša.
„Gribu uzsvērt, ka mūsu kamols
bija viens no visoriģinālākajiem.
Kad koncerta beigās uz skatuves
bija daudz dažāda izmēra krāsainu
kamolu, tas piešķīra svētkiem īpašu „rozīnīti””.

Krāslavas seniori jau daudzus
gadus aktīvi piedalās pasākumos
ne tikai mūsu novadā, viņi ir gaidīti viesi Latgales reģiona un republikas mēroga svētkos. Vecākās
paaudzes dzīvesprieks un enerģija
mūs ļoti priecē. Mums ir prieks, ka
viņi nesūdzas par sliktu veselību
un smagajiem laikiem. Prieks par
viņu prasmi būt elegantiem un
skaistiem. Prieks par viņu nevēlēšanos sēdēt četrās sienās, un vēlmi
braukt uz citām pilsētām, lai iepazītos ar jauniem cilvēkiem un iegūtu jaunus iespaidus.
Elvīra Škutāne

KRĀSLAVAS JAUNO SPORTISTU
VEIKSMĪGIE STARTI
Evelīna Petunova kārtējo reizi uzlabojusi
Krāslavas Sporta skolas rekordu diska mešanā, kura mešanas tehniku padziļināti viņa ir
apguvusi Murjāņu Sporta ģimnāzijā.
Tagad Evelīnas personiskais rekords 44.82 m. Taču pietrūka divi metri, lai izpildītu normatīvu Pasaules čempionātam U-20.
Šogad tas nav galvenais mērķis, jo meitene
ir tikai 17 gadus veca, turklāt diska mešanā
viņa trenējas 2 gadus. Evelīna ļoti cer šogad
uzkāpt goda pjedestālā Latvijas III Olimpiādē Liepājā, kur viņai vajadzēs startēt pieaugušo konkurencē.
3 kg lodes grūšanā Itālijā Evelīna uzstādīja
jaunu personīgo rekordu, kas reizē ir arī Latvijas rekords - 15.74 m.
16.-17.jūnijā Rīgas jaunatnes čempionātā
Evelīna uzvarēja divreiz - lodes grūšanā –
15.50 m un diska mešanā – 41.85 m.
„B” vecuma grupā sudraba medaļu ar 5.70
m tālu lēcienu izcīnīja Rolands Škutāns.
Viņam arī 4.vieta trīssoļlēkšanā -12.01 m.

Redaktore – Elvīra Škutāne
Tālr. 5681765, 28368537,

e-pasts:vestis@kraslava.lv

Šajā vecuma grupā Andris Bogdanovičs
izcīnīja 3.vietu vesera mešanā. Bronzas medaļa 3000 m skriešanā Žanim Burcevam.
„A” vecuma grupā bronzas medaļu mājās
atveda Ilvija Smirnova 100 metru barjerskriešanā un Mārcis Nipers 3000 km skriešanā.
1.jūnijā Valmierā, atlases sacensībās
starptautiskajām mačsacīkstēm Polijā, startēja mūsu jaunākās „C” grupas audzēkņi.
2000.g.dz. meitenēm 2.vietu 60 metru
barjerskriešanā (10.88 sek.) izcīnīja Agija
Bebriša, zaudējot tikai viesei no Igaunijas.
Alīna Ņikitina izcīnīja 3.vietu augstlēkšanā meitenēm – 1.30 m, zēniem – Anatolijs
Šavecs – 1.30m.
Inese Umbraško,
Krāslavas Sporta skolas
direktora vietniece

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

