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dažos teikumos

Z

emkopības ministre Laimdota Straujuma par augstiem sasniegumiem un nozīmīgu ieguldījumu nozares attīstībā apbalvoja
48 lauksaimniecības, mežsaimniecības, zivsaimniecības un pārtikas aprites darbiniekus.
Zemkopības ministre pasniedza Ministru kabineta Atzinības rakstus,
Zemkopības ministrijas medaļas „Par centību”, Zemkopības ministrijas
Atzinības rakstus un Zivju fonda Atzinības rakstus.
Zemkopības ministrijas Atzinības rakstu saņemis arī mūsu novadnieks, kooperatīvās sabiedrības „Izvalta” valdes priekšsēdētājs Valdis
Stivriņš.
Ar Zemkopības ministrijas Atzinības rakstu apbalvo par jaunu tehnoloģiju ieviešanu, radošu un organizatorisku ieguldījumu nozīmīgos
pasākumos un apzinīgi pildītiem amata pienākumiem.
novembrī, Latvijas dzimšanas dienas priekšvakarā, Latvijas
Republikas Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs Edmunds Sprūdžs pasniedza Atzinības rakstu Krāslavas novada
domes Attīstības nodaļas vadītājai Inārai Dzalbei par savas zemes mīlestību, pašaizliedzību un panākumiem, strādājot Latgales un tās cilvēku labā.

17.

21. novembrī Krāslavas novada pašvaldības vadītājs Gunārs Upenieks un Braslavas
izpildkomitejas priekšsēdētājs Sergejs Šmatovs parakstīja atjaunoto līgumu par divu
pašvaldību sadarbību.

Elvīras Škutānes foto

11.NOVEMBRĪ KRĀSLAVĀ NOTIKA PIEMIŅAS PASĀKUMI
Lāčplēša dienā Krāslavā notika piemiņas pasākumi. Krāslavieši piedalījās lāpu gājienā
un pasākumā pie pieminekļa „Māte Latgale raud”, kur notika piemiņas brīdis, un pie
memoriāla tika nolikti ziedi. Krāslavas kultūras namā notika Latvijas Tautas frontes 25.
gadadienai veltīts pasākums, kurā pulcējās Tautas frontes biedri un atbalstītāji, lai atcerētos tā laika notikumus.

Elvīras Škutānes foto

2 Kraslavas V

ESTIS

aktuālā informācija

PRECIZĒTI NOTEIKUMI
PAR MEŽA
INVENTARIZĀCIJU
UN MEŽA VALSTS
REĢISTRA
INFORMĀCIJAS APRITI
Ministru kabinets apstiprināja grozījumus noteikumos
„Meža inventarizācijas un Meža valsts reģistra informācijas aprites noteikumi”.
Grozījumi skar situācijas, kad koku ciršanai mežā nav
nepieciešams saņemt apliecinājumu no Valsts meža dienesta. Šajās situācijās, ko nosaka Meža likums, zemes
īpašnieks, pārvadājot vai pārdodot kokmateriālus, pēc
kontrolējošās iestādes pieprasījuma koksnes izcelsmi var
pierādīt, aizpildot mežā nocirstās koksnes izcelsmes apliecinājumu.

Grozījumi noteic pārskatā par meža ieaudzēšanu iesniedzamo informāciju - gadījumos, ja ieaudzēšana veikta meliorētās platībās, pārskatā
norāda valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi” izdoto tehnisko noteikumu numuru un izdošanas datumu.
Grozījumi skar arī situācijas, kurās mežaudzes vecuma noteikšanai
nepieciešami mežaudzes valdošās koku sugas koku mērījumi un kādās
situācijās ir pieļaujama vienas koku sugas izdalīšana vairākas reizes
meža inventarizācijai izmantojamos rādītājos.
Grozījumi Aizsargjoslu likumā noteic, ka, cērtot kokus elektrisko tīklu gaisvadu līniju aizsargjoslās ārpus elektrolīniju trasēm, meža īpašnieka vai tiesiskā valdītāja pienākums ir katru gadu pirms koku ciršanas
uzsākšanas paziņot par to Valsts meža dienestam. Šīs izmaiņas ierakstāmas arī noteikumos par meža inventarizāciju.

P/A „KRĀSLAVAS SLIMOKASE” INFORMĒ
P/a „Krāslavas Slimokase” piedāvā iedzīvotājiem veikt avansa maksājumus par veselības pakalpojumu minimumā ietilpstošās ārstnieciskās palīdzības pacienta daļu
(pacienta iemaksa).

Samaksa par medicīnas pakalpojumiem no 2014.
gada 1.janvāra tiek noteikta
EUR 21.34/ Ls 15.00 apmērā ceturksnī, kas sastāda EUR 85.36/Ls 60.00 gadā.
Iemaksas izdarāmas ne retāk kā reizi ceturksnī, tas
ir, līdz nākamā ceturkšņa sākumam – līdz 1.janvārim, 1.aprīlim, 1.jūlijam, 1.oktobrim.
Ja pacients samaksu par medicīnas pakalpojumiem
nav veicis savlaicīgi, noteiktajos termiņos, tad tiesības uz pilnīgi bezmaksas medicīnas pakalpojumiem
stājas spēkā pēc 10 dienām no nomaksas brīža.
Apmaksu par medicīnas pakalpojumiem iedzīvotāji var veikt jebkurā no šīm kredītiestādēm:
- „Latvijas pasts” –Krāslavas, Dagdas pilsētu un
lauku teritoriju pasta nodaļās;
- „SEB Banka” - Krāslavas ﬁliālē;
- SIA ”Krāslavas slimnīca” kasē;
- novada pagastu pārvaldes kasēs.
Slimokase pacientu iemaksu apmaksā:
- ambulatoru apmeklējumu pie ģimenes ārsta un
pie ārsta speciālista ārstniecības iestādē;
- diagnostiskos izmeklējumus;
- ģimenes ārsta mājas vizītes pacientiem vecākiem
par 80 gadiem;
- ārstēšanos stacionārā;
- pacienta izdevumus dienas stacionārā, kuri saņemti SIA „Krāslavas slimnīcā” un PI „Veselības
un sociālo pakalpojumu centrs Dagda”” ( viesnīcas

pakalpojumi, ēdināšana un medikamentu nodrošinājums);
- līdzdalības maksājumu par veiktajām ķirurģiskajām operācijām stacionārā līdz
EUR 42.68/ Ls 30,00;
- ﬁzikālās terapijas pakalpojumus ambulatorajiem
pacientiem un asins ņemšanu ar slēgtu sistēmu vienā,
divos vai trijos stobriņos SIA „Krāslavas slimnīca”
un PI „Veselības un sociālo pakalpojumu centrs „Dagda”” .
Vēršoties pēc medicīnas pakalpojumiem Krāslavas, Dagdas un Aglonas novadu ārstniecības iestādēs, obligāti jāuzrāda pacienta grāmatiņa.
Lai saņemtu apmaksu pacientam, kurš ārstējas
valsts vai citu teritoriju ārstniecības iestādēs, saņēmējam ir jāiesniedz Slimokasē čeki vai kvītis par
naudas līdzekļu izlietošanu, izraksts no stacionāra un
jāuzrāda pacienta iemaksas grāmatiņa, personību apliecinošs dokuments.
Ja iepriekšējā gadā nomaksa veikta pilnā apmērā,
pacients atmaksu par ārstēšanu saņem 100% apmērā,
pretējā gadījumā – 50 %.
Slimokase neapmaksā:
- maksas medicīnas pakalpojumus, servisa pakalpojumus.
Pacienta iemaksas grāmatiņas nozaudēšanas gadījumā tiek izsniegta kopija
(maksa EUR 0.71/Ls 0.50).
No samaksas par medicīnas pakalpojumiem atbrīvotas personas, saskaņā ar LR Ministru kabineta noteikumiem, kā arī kara invalīdi un dalībnieki.
Sīkāka informācija pa tālr. 65622828, 65622835.

VALSTS POLICIJA UN PĀRTIKAS TIRGOTĀJI
UZSĀK KAMPAŅU ATSTAROTĀJU POPULARIZĒŠANAI –
„AIZEJ LĪDZ MĀJĀM DROŠI!”
Reaģējot uz satraucošo situāciju uz Latvijas ceļiem,
Valsts policija (VP) kopā ar Latvijas Pārtikas tirgotāju asociāciju (LPTA) uzsāk satiksmes drošības kampaņu „Aizej
līdz mājām droši!”. Uzsākot sadarbību, veikalu tīkli „Rimi”,
„Maxima” un „Narvesen” Valsts policijai dāvina 20 tūkstošus atstarotāju un 503 tirdzniecības vietās Latvijā gan
gājējiem, gan autovadītājiem atgādinās par atstarotāju
lietošanas nepieciešamību.

“Mūsu asociācijas biedri – „Maxima”, „Rimi” un „Narvesen” – ir
pārstāvēti visos novados un visās Latvijas pilsētās. Šie veikalu tīkli ir
ikdienas sabiedrotais vairumam Latvijas iedzīvotāju, un ik dienu tajos iepērkas vairāk nekā 700 tūkstoši cilvēku. Tāpēc, redzot biedējošo
statistiku un traģiskos ceļu satiksmes negadījumus uz Latvijas ceļiem,
esam nolēmuši līdzdarboties,” stāsta LPTA izpilddirektors Noris Krūzītis.
Policija arī turpmāk regulāri diennakts tumšajā laikā dosies reidos
gan pilsētās, gan ārpus tām, apsekojot situāciju neapgaismotajos ceļa
posmos. Gājējiem, kuri šādās vietās tiks sastapti bez atstarotājiem, policijas darbinieki atgādinās par to lietošanas svarīgumu, kā arī sastādīs
brīdinājuma vai pārkāpuma protokolu. Tāpat šie gājēji saņems LPTA
dāvinātos atstarotājus.
Lielāko mazumtirdzniecības tīklu atbalstu sabiedrības uzrunāšanā
policija vērtē ļoti atzinīgi. „Ar neredzamo gājēju problēmu cīnāmies
daudzus gadus – bijušas kampaņas, individuāla prevencija, aktivitātes
un pasākumi. Taču, lai aizsniegtu un uzrunātu cilvēkus, nepieciešami
aizvien jauni risinājumi,” atzīst VP Galvenās kārtības policijas pārvaldes priekšnieks Artis Velšs.
Šā gada rudens uz Latvijas ceļiem bijis īpaši traģisks - tumšajos mēnešos avārijās bojā gājuši 37 cilvēki, no tiem vairāk kā puse jeb 20
cilvēki bijuši gājēji. Lielākā daļa no šiem negadījumiem notikuši diennakts tumšajā laikā – pēc pulksten 16:00, kad vairums cilvēku dodas
mājās no ikdienas gaitām un gan automašīnu, gan cilvēku plūsma ir
intensīva. „Tāpēc pārtikas tirgotāju iesaistīšanās situācijas uzlabošanā
ir ļoti pozitīvi vērtējama, jo cilvēki pirms došanās mājās apmeklē veikalus. Un tur viņiem atgādināsim – ar atstarotāju līdz mājām var tikt
droši,” stāsta A. Velšs.
Lai vairotu atbildīgu attieksmi un drošību uz Latvijas ceļiem, VP aicina arī citus Latvijas uzņēmējus iesaistīties satiksmes drošības kampaņā
„Aizej līdz mājām droši!”.
Galvenie iemesli ceļu satiksmes negadījumiem ar bojā gājušajiem ir

(analizējot šī gada 9 mēnešus):
- nobraukums no ceļa nepareiza transportlīdzekļa kustības ātruma izvēles, vadības kontroles zaudēšanas rezultātā;
- iebraukšana pretējās kustības joslā nepārliecinoties par apdzīšanas
manevra drošību, novēršoties no transportlīdzekļa vadības;
- uzbraukšana gājējam, kurš pārvietojas pa brauktuvi tumšā diennakts
laikā bez atstarotāja, alkohola reibumā;
- transportlīdzekļa vadīšana alkohola reibuma stāvoklī;
- izbraukšana uz galvenā ceļa, nedodot ceļu transportlīdzeklim, kuram ir priekšroka.
2013.gada 9 mēneši (salīdzinājumā ar 2012.g. 9 mēnešiem )
Daugavpils Rēzekne Preiļi Krāslava Ludza Balvi Kopā
CSN
746
289
93
95
186 74
1483
KOPĀ
241
103 98
159 83
1271
587
289
57
22
14
25
22
280
59
35
9
25
26
273
241
93
77
25
15
27
21
347
79
40
10
42
33
348
103
95
5
1
1
2
8
23
4
3
7
4
2
29
Šeit nav pieskaitīti cietušie un bojā gājušie cilvēki novembrī!
AKTUĀLIE DATI
Pirmajās vienpadsmit novembra dienās uz Latvijas ceļiem avārijās
bojā gājuši 18 cilvēki (par 11 cilvēkiem vairāk nekā pērn šādā laika
periodā)
Deviņi cilvēki jeb puse no bojāgājušajiem bijuši gājēji (pērn – trīs
cilvēki).
Gandrīz visas šīs traģiskās avārijas notikušas diennakts tumšajā laikā
(pēc 16:00)
Šogad oktobrī un novembrī (līdz 11. novembrim ieskaitot) bojā gājuši
37 cilvēki (pērn šādā periodā – 24). No šiem 37 vairāk kā puse jeb 20
– gājēji.
Ik gadu vairāk nekā trešā daļa no ceļu satiksmes negadījumos bojāgājušajiem cilvēkiem ir gājēji. Pērn 63% no šādiem letāliem negadījumiem notikuši krēslā vai tumsā.
ŠOGAD KOPĀ (līdz 11. novembrim) valstī avārijās bojā gājuši 157
cilvēki (pērn tādā pašā periodā – 149).
Ik gadu vairāk nekā trešā daļa no ceļu satiksmes negadījumos bojāgājušajiem cilvēkiem ir gājēji. Pērn 63% no šādiem letāliem negadījumiem notikuši krēslā vai tumsā.

ADMINISTRATĪVĀ
KOMISIJA ZIŅO
2013.gada 5.novembrī notika
administratīvās komisijas kārtējā
sēde, kurā tika izskatīti 2 administratīvo pārkāpumu protokoli:
- T.R., dzim.1976.g., par bērnu
aprūpes pienākumu nepildīšanu
tika uzlikts naudas sods 50,00 Ls
apmērā;
- I.B., dzim.1993.g., par suņa
turēšanas prasību pārkāpšanu tika
izteikts brīdinājums.
Trīs administratīvo pārkāpumu
lietas tiek pārceltas izskatīšanai uz
nākamo sēdi, kas notiks 2013.gada
3.decembrī plkst.13:00 Krāslavas
novada domes 17.kabinetā (Rīgas
ielā 51, Krāslavā).

Iekšlietu ministrija, atsaucoties
uz iedzīvotāju vēlmi ziedot līdzekļus 21.novembrī Zolitūdes lielveikalā notikušās traģēdijas upuriem
– iekšlietu nozares darbiniekiem,
informē par iespēju ziedojumus
pārskaitīt uz Latvijas Iekšlietu
darbinieku arodbiedrības (LIDA)
ziedojumu kontu Swedbankā:
LV20HABA0551030396547; reģ.
Nr. 50008164341.
Ziedojuma mērķī jānorāda: Zolitūdes traģēdija; personas vārds
un uzvārds, kurai šis ziedojums ir
domāts. Ja nezināt personas vārdu, kurai vēlaties ziedot, tad mērķī
norādiet: Zolitūdes traģēdijas upuriem, iekšlietu nozares darbiniekiem.
LIDA Rekvizīti: reģ. Nr.
50008164341. Juridiskā adrese:
Gaujas ielā 15-6, Vangaži, Inčukalna nov., LV-2136. Faktiskā adrese: Gaujas ielā 18/18, Vangaži,
Inčukalna nov., LV-2136.
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projekti

MĒS TO PAVEICĀM!

NĀCIS KLAJĀ
DOMES KALENDĀRS
2014.GADAM

Tieši tā var teikt 14 „mazo” projektu aktīvisti, kas šogad
īstenoja projektu konkursa „Iedzīvotāji veido savu vidi
2013” iniciatīvas Krāslavas novadā.
Kārtējo reizi pierādot, ka arī
ar samērā nelielu ﬁnansējumu,
darbojoties kopā, var paveikt lielus darbus. Projektu brīvprātīgie
čakli strādāja gan Krāslavā, gan
novada lauku teritorijā - Izvaltā,
Augstkalnē, Indrā, Kaplavā, Robežniekos, Kombuļos un Piedrujā.
Kopējais piešķirtais Krāslavas novada domes ﬁnansējums – 4278,6
lati. Kopumā darbos iesaistījās
vismaz 135 cilvēki.
Projektu ietvaros ir labiekārtotas teritorijas Piedrujas un Kaplavas centros, izgatavoti soliņi
Kombuļu pussalai, ierīkots Ceriņu
skvērs Krāslavā un labiekārtots
skvērs pie Krāslavas katoļu baznīcas, uzbūvētas vai renovētas nelielas estrādes Indrā un pirmsskolas izglītības iestādē „Pienenīte”,
ierīkota kapliča Izvaltā, uzlabotas
telpas Robežnieku pamatskolā un
Krāslavas bērnu sociālās rehabilitācijas centrā „Mūsmājas”.
Ar īpašu aktivitāti šogad izcēlās Augstkalnes aktīvisti, gan norobežojot dīķi pie paša ceļa, gan
labiekārtojot teritoriju pie sādžas

krusta.
Divi Krāslavā īstenotie projekti atšķīrās no citiem – piemēram,
Krāslavas mākslinieku iniciatīva
par akmeņu apgleznošanu iepriecināja ne vienu vien krāslavieti un
pilsētas viesi, savukārt Krāslavas
muzejam iegādātās ķiveres un
lukturīši noderēs, rīkojot nakts
ekskursijas arī nākotnē.

Paldies visiem, kas līdzdarbojās
projektos, bet īpašs iedrošinājums
tiem projektu vadītājiem, kuri
šādu projektu rakstīšanā un īstenošanā iesaistījās pirmoreiz!

Nodoms piedalīties īsfilmu konkursā „Be part of it (European Cooperation)” radās laikā, kad mēs strādājām pie dokumentālās filmas „Krāslava
laiku lokos” veidošanas. Filma par Krāslavu bija pirmais projekts, kuru
mēs īstenojām triju cilvēku sastāvā – Tatiana Azamatova, Raimonds Lazda (SAA „Pieci airi”) un Bruno Aščuks (Studija Centrums, SIA) - filmu producents, kura profesionālās zināšanas un komandas draudzīgā saliedētība bija nozīmīgi priekšnosacījumi šo abu projektu realizācijai.
Par iespēju piedalīties īsﬁlmu konkursā
„Be part of it (European Cooperation)” un
par konkursa noteikumiem mēs uzzinājām
ar interneta palīdzību. Pēc konkursa organizētāju prasībām ﬁlmā bija jāatspoguļo paredzamais sociāli kulturālais un ekonomiskais izdevīgums kādam no 20 projektiem ar
divu vai vairāku valstu līdzdalību. Desmit
minūšu garā ﬁlmā bija jābūt informācijai
par konkrēto projektu, un tajā pašā laikā ﬁlmas sižets bija jārealizē ar māksliniecisku
tēlu palīdzību.
Iepazīstoties ar visiem projektiem, kuru
sarakstu saņēmām no Apvienotā tehniskā
sekretariāta Latvijas (Daugavpils) ﬁliāles
informācijas speciālistes Lolitas Čepurnajas, izvēlējāmies BELLA CUISINE projektu. Šis projekts ir orientēts uz divu reģionu
– Latgales un Vitebskas apgabala - tradicionālo ēdienu un to recepšu saglabāšanu, un ir
tikai daļa no daudz plašāka Culinary Heritage projekta, kurā piedalās vairāki Eiropas
un kaimiņvalstu reģioni. Uzrakstījām pieteikumu konkursam un atbilstoši prasībām
īsumā izklāstījām ﬁlmas koncepciju. Jau
no paša sākuma radās scenārija ideja, kurā
ēdiens ir veids, ar kura palīdzību no paaudzes paaudzē tiek nodots nemateriālais, garīgais mantojums. Filmas sižeta pamatā ir
mātes un meitas saruna virtuvē, gatavojot
ēdienu pirms viesu atbraukšanas.
Ar konkursa „Be part of it (European
Cooperation)” organizētāju palīdzību mēs
saņēmām braucienam uz Baltkrieviju nepieciešamos dokumentus – vīzas un akreditācijas apliecības. Sadarbībā ar Krāslavas
tūrisma informācijas centru Tatjanas Ko-

začukas personā mēs izstrādājām brauciena maršrutu un saskaņojām to ar projekta
koordinatoriem Baltkrievijā. Pateicoties
abu pušu saskaņotajai darbībai, mēs divu
dienu laikā nobraucām 300 kilometrus no

Ināra Dzalbe,
Krāslavas novada domes
Attīstības nodaļas vadītāja

Pēc ﬁlmēšanas Latvijā un Baltkrievijā
uzņemtais materiāls bija jāapvieno kopēja
desmit minūšu sižetā par kulināro mantojumu Culinary Heritage projektu šajos
reģionos. Sekoja visatbildīgākais brīdis,
jo uzņemt aktieru spēli, vienlaicīgi veicot
skaņas ierakstu āra apstākļos, nav vienkārši. Turklāt jāņem vērā, ka galvenajās lomās
bija jāﬁlmējas divām neprofesionālām aktrisēm, kuras savā starpā pat nebija pazīstamas.
Mātes lomā mēs piedāvājām ﬁlmēties
Intai Lipšānei, Krāslavas novada tūrisma
informācijas centra speciālistei. Esam ļoti

FILMA
„KOPĀ JAUTRĀK” NO IDEJAS
LĪDZ REZULTĀTAM
Verhņedvinskas līdz Lepeļai, apmeklējām
septiņas lauku mājas un visur tikām uzņemti un cienāti kā mīļi, gaidīti viesi. Tie ir neaizmirstami mirkļi! Cilvēki mums stāstīja
par pakalpojumiem, kurus viņi sniedz, par
saviem nākotnes plāniem, cerībām un gaidām. Esam ļoti pateicīgi visiem tiem, kuri
ar savu sirsnīgo un dāsno attieksmi palīdzēja mums īstenot ﬁlmas uzņemšanas plānus
un dāvāja mums daudz siltu atmiņu.
Atgriežoties no Baltkrievijas, turpinājām ﬁlmēšanu Latgales reģionā. Mēs veicām „kulināro” ceļojumu uz Aglonu, kur
ciemojāmies, ﬁlmējām un garšīgi paēdām
viesu mājā „Upenīte”. Bet, ﬁlmējot viesnīcā „Piedruja”, mūs pārsteidza saimnieču izveicība un prasme, gatavojot pildītu līdaku
un parādot augstu meistarību tradicionālās
Latgales virtuves ēdienu gatavošanā.

pateicīgi, ka viņa bija atsaucīga un piekrita
mūsu piedāvājumam. Lielākas grūtības bija
ar scenārijā paredzētās meitenes lomas izpildītājas izvēli. Zinājām vienīgi to, ka šajā
lomā vēlētos redzēt meiteni ar rudiem matiem un, protams, ar aktrises dotībām. Pateicoties Krāslavas tradicionālajam „Rudo
saietam”, izdevās atrast sešgadīgu Ulriku,
kuru viennozīmīgi atzinām par atbilstošu
lomai. Pasākuma laikā uzrunājām meitenes
mammu, un mums par lielu prieku viņa piekrita mūsu piedāvājumam, un norunātajā
laikā abas ar meitu atbrauca no Daugavpils
uz Krāslavu ﬁlmēties. Filmēšanās laikā galvenās lomu izpildītājas sadraudzējās un radoši sadarbojās, papildinot mūsu uzrakstīto
scenāriju ar jaunām, veiksmīgām idejām.
Esam ļoti pateicīgi abām aktrisēm par viņu
ieguldījumu un ceram, ka līdzdalība šajā
darbā deva viņām jaunus, spilgtus iespaidus

Krāslavas novada dome laidusi klajā kalendāru 2014.gadam –
„Krāslavas mākslinieki”. Šogad
tas tapis sadarbībā ar Krāslavas
Vēstures un mākslas muzeju. Kalendārā redzami vietējo mākslinieku - Valentīna Zlidņa, Marinas
Procevskas, Nadīnas Lavreckas,
Ivana Bičkova, Fēliksa Edvīna
Lukaševiča, Romualda Kasinska, Lilijas Tamas, Andreja Gorgoca, Vjačeslava Aprupa, Daigas
Lapsas, Eduarda Pustovoitova un
Maijas Šuļgas darbi.
Inga Kavinska

un vērtīgu pieredzi.
Īpašu pateicību vēlamies izteikt arī Romualdam Raginim par to, ka viņš piekrita
piedalīties ﬁlmā. Pateicoties viņa profesionālismam, ﬁlmas muzikālais noformējums
ieguva stilistisku savdabību. Liela loma
ﬁlmas estētiski vizuālajā noformējumā bija
draudzīgi piedāvātajiem Maijas Šulgas un
Valda Pauliņa mākslinieciskajiem izstrādājumiem, par ko esam viņiem ļoti pateicīgi.
Uzﬁlmētais materiāls vēl nav gatava ﬁlma. Jāizvēlas, jāatlasa un jāsamontē kadri tā, lai darbība ﬁlmā būtu interesanta un
aizraujoša. Šos darbus pilnībā veica Bruno
Aščuks, kurš šajā darbā ieguldīja ne mazums spēku, pacietības un profesionālas
zināšanas. Pēc vairākām saspringta darba
dienām ﬁlma bija gatava, un atlika vien sagudrot nosaukumu, par kuru kļuva kādā no
epizodēm pateiktie galvenās varones vārdi:
„Kopā jautrāk!”
Saskaņā ar konkursa nolikumu 16.septembrī ﬁlma tika nosūtīta konkursa organizatoru vērtēšanai, un jau pēc pāris stundām
izvietota interneta resursos: http://www.
youtube.com/watch?v=8svpxO8YNPk,
kur jebkurš, kas vēlas, var to noskatīties
arī pašlaik. Gribam pateikties visiem, kas
ﬁlmu noskatījās un pauda savu attieksmi,
nobalsojot par to norādītajā saitē. Pēc nedēļas, 21.septembrī, konkursa ﬁlmu festivālā Viļņā mūsu ﬁlma ieguva otro vietu, bet
mazā aktrise Ulrika ieguva speciālbalvu kā
konkursa labākā aktrise, ko mēs uzskatām
par pelnītu viņas talanta atzinību.
Dalība šajā konkursā deva mums vērtīgu
pieredzi un iespēju ﬁlmēšanas gaitā iepazīties ar daudziem interesantiem, jaukiem
cilvēkiem, kuri pieliek pūles, lai saglabātu
abu pierobežas reģionu kulināro mantojumu. Iegūto pieredzi plānojam izmantot savos nākamajos projektos, kuri, iespējams,
arī būs saistīti ar kino.
SAA „Pieci airi”
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DMITRIJS SILOVS
Jau bērnībā Dmitrijs bija sportiski aktīvs zēns un viņam ļoti patika futbols. Taču uzsākot treniņus
Krāslavas Sporta skolā pie trenerēm Innas Radevičas un Marinas
Šlapinas, par viņa disciplīnu kļuva
vieglatlētika. 2013.gadā pasaules
paralimpiskajā vieglatlētikas čempionātā Francijā Dima kļuva par
pasaules vicečempionu šķēpa mešanā. Patlaban viņa mērķis ir startēt
paralimpiskajās spēlēs Brazīlijā un
uzvarēt šķēpa mešanas sacensībās.
Jaunajiem sportistiem Dmitrijs iesaka nekad neatteikties no saviem
mērķiem un mīlēt to, ko dari.
RITA ANDREJEVA
No savas skolotājas Terēzijas
Brokas pārņēmusi lielisku diriģēšanas prasmi un izveidojusi
Krāslavā sieviešu kori „Nova” un
sieviešu ansambli „Noktirne”. Šogad ansamblis „Noktirne” svinēs
savas pastāvēšanas 20 gadu jubileju. Abi Ritas vadītie kolektīvi
veiksmīgi startē visdažādākajos
konkursos, arī garīgās mūzikas,
un priecē klausītājus koncertos
Krāslavā un aiz tās robežām. Koris „Nova” piedalījies jau trijos
Vispārējos latviešu Dziesmu svētkos. Rita Andrejeva ir arī mūzikas
skolotāja Varavīksnes vidusskolā
un vada tur vairākus bērnu kolektīvus.
JĀNIS TIMMA
Basketbolā Jānis ir kopš mazotnes, jo viņa pirmais treneris bija
tētis - Krāslavas Sporta skolas basketbola treneris Raitis Timma.
2013.gadā Jānis BK „Ventspils”
komandas sastāvā izcīnīja 2.vietu
Latvijas basketbola čempionātā,
kā arī 1.vietu Baltijas čempionātā,
kur tika atzīts par ﬁnāla vērtīgāko
spēlētāju un kļuva par trešo Latvijas basketbola vēsturē Nacionālajā basketbola asociācijā (NBA)
draftēto latvieti, kuru 60.kārtā
izvēlējās Memﬁsas klubs „Grizzlies”.
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GADA NOVADNIEKS 2013

Latvijas valsts proklamēšanas gadadienas priekšvakarā Krāslavas kultūras namā svinīgā un emocionālā gaisotnē notika pasākums „Latvija esam mēs”.
Koncerta sākumā Krāslavas novada pašvaldības vadītājs Gunārs Upenieks apsveica
klātesošos svētkos, novēlēja ticību un veselību ikvienai ģimenei un pateicās novada
iedzīvotājiem par atbalstu pašvaldību vēlēšanu laikā, kas notika šī gada vasarā: „Kad
daudz kas jau ir paveikts, izrādās, ka jāizdara vēl vairāk. Var uzvarēt vēlēšanās vienu
reizi, otru, taču virzīties uz priekšu, attīstīties un panākt izaugsmi ir daudz grūtāk.”
Uzrunājot mūsu novada iedzīvotājus, domes priekšsēdētājs atcerējās par Valsts prezidenta vārdiem, kas bija saistīti ar iespaidiem pēc mūsu uzņēmumu un zemnieku saimniecību apmeklējuma: „Trakajiem pieder pasaule.”
„Tādi droši vien mēs arī esam - neskatoties ne uz ko, dzīvojam vistālākajā un skaistākajā Latvijas novadā!” secināja Gunārs Upenieks.
Šie „trakie” (labā nozīmē) arī kļuva par apbalvošanas ceremonijas galvenajiem varoņiem. Šogad nominācijā „Gada novadnieks” godināja cilvēkus, kas veltīja visu savu dzīvi
iemīļotajai lietai un ieguva panākumus, pateicoties savam prātam, darbam un talantam.
Krāslavas novada domes Goda rakstu un Gada novadnieka piemiņas nozīmīti nominantiem pasniedza domes priekšsēdētājs Gunārs Upenieks un domes izpilddirektors Jānis Geiba.
JĀZEPS POGUMIRSKIS
„Medicīna ir mans dzīves aicinājums,” saka ģimenes ārsts Jāzeps
Pogumirskis. Beidzis Daugavpils
Pedagoģisko institūtu un devies uz
Poliju, lai studētu medicīnu. Tur
iegūts arī doktora grāds. Strādājot
Polijā, satikta dzīvesbiedre Anna.
Lai arī darba apstākļi un nākotnes

izredzes Polijā bija labāki, tomēr
Jāzeps izvēlējās atgriezties dzimtenē. Kādu laiku strādājis Daugavpilī, un nu jau divus gadus viņš ir
ģimenes ārsts Indrā, vietā, no kurienes cēlusies Pogumirsku dzimta. Pie daktera Pogumirska brauc
pacienti arī no Krāslavas, Daugavpils un citām vietām Latvijā. Viņa

ģimenes ārsta praksē ir pāri par
700 pacientiem no Indras, Piedrujas un Robežnieku pagastiem. Visi
ir apmierināti ar savu dakteri, kurš
ir augsti kvaliﬁcēts, uzmanīgs, iejūtīgs, un kura dzīves jēga ir palīdzēt cilvēkiem.
AIVARS EINIKS
Aivara Einika māju nosaukums

ir „Veiksmes”, te viņš saimnieko
sava vectēva dzimtas mājās, kuras
ir kļuvušas par īstu rotu Kombuļu
pagastā. Ja pasakās ir ziedu fejas, tad Kombuļos ir „puķu karalis”, kurš ar saviem izaudzētajiem
puķu stādiem ir pazīstams tālu
aiz novada robežām. Puķu stādu
daudzveidība un apjoms ļauj saimniecībai veiksmīgi attīstīties bez
ES projektiem. Aivara izaudzētie
ziedi krāšņo pašvaldību un skolu
puķu dobes, māju pagalmus, baznīcu dārzus un kapsētas. Aivara
mājās notiek arī semināri, kuros
interesenti var mācīties, kā veidot
un kopt skaistu lauku ainavu. Paša
spēkiem ir uzbūvētas vairākas lielas un modernas siltumnīcas stādu
un tomātu audzēšanai. Aivars ir
gādīgs ģimenes tēvs, Kombuļu pagasta iedzīvotāji viņu raksturo kā
sabiedrisku, izpalīdzīgu, sirsnīgu
un atsaucīgu.
VALDA TIMULE
Dejotprieks, draudzīga noskaņa,
radošas dzirksts meklējumi, dejas soļos ieausts latviskums – tas
viss raksturo vairāku novada deju
kolektīvu vadītāju Valdu Timuli.
Viņas vadītie kolektīvi ar panākumiem ir piedalījušies neskaitāmos
koncertos, konkursos, festivālos,
kā arī Vispārējos latviešu Dziesmu
un Deju svētkos. Ar ļoti labiem rezultātiem dejotāji startē novada un
valsts mēroga skatēs. Pateicoties
augstajam vērtējumam, deju kolektīviem „Raita” un „Rakari” tika
iegūta iespēja piedalīties XV Deju
svētku lieluzvedumā. Kā ļoti lielu
un būtisku notikumu Krāslavā jāmin deju festivālu „Latvju bērni
danci veda”, kurā Valda kā virsvadītāja veiksmīgi atrada kopēju
valodu ar 235 deju kolektīviem un
135 kolektīvu vadītājiem. Kolēģi
teic, ka Valdai piemīt liela atbildības sajūta, apbrīnojama enerģija
un prasme ieaudzināt saviem dejotājiem lielisku stāju un uzstāšanās
prieku.

SENIORU BALLĒ VALDĪJA SVINĪGA, SIRSNĪGA UN JAUTRA ATMOSFĒRA!

Svētku koncerta programmā piedalījās pašdarbības kolektīvi „Retro”, „Senči”, „Strumeņ”, „Kutok”, „Mežrozīte” un „Ivuška” (attēlā).

Mūsu valsts proklamēšanas gadadienā - 18.novembrī - jubilejā sveica arī Lidiju Stepiņu, Edmundu Gekišu, Annu Kiščenko un
Mariju Kolodnicku

Jaunu dalībnieku „vervēšana” deju kolektīvam „Senči”.

Krāslavas novada domes vārdā seniorus sveica deputāts Ēriks Zaikovskis.

Svētku vakara vispatīkamākā daļa - dejas.
Elvīras Škutānes foto
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tūrisms

TŪRISMA ATTĪSTĪBA LATGALĒ UN KRĀSLAVAS NOVADĀ 2013.GADĀ
Krāslavas novada tūrisma statistika
Tuvojas 2013.gada noslēgums, un jau tradicionāli gribas izanalizēt,
Krāslavas
novada
TIC
apkopoja
tūristu skaitu līdz 2013.gada 1.novembrim. Telefoniskāds šis gads ir bijis Latgales un Krāslavas novada tūrisma uzņēmējiem,
kas
aptaujas
rezultātā
informāciju
par
nakšņojošo cilvēku skaitu tūristu mītnēs iesniedza
kādas ir tūrisma tendences, kādi ir parādījušies jaunumi un kādas aktivi24
Krāslavas
novada
naktsmītnes,
par
apmeklētāju skaitu arī iesniedza 5 amatnieki, tajā
tātes tūrisma attīstībā un popularizēšanā ir plānotas nākotnē.
Šoreiz gribam iepazīstināt ar 2013.gada Latgales reģiona un Krāslavas novada tūrisma
statistikas datiem. Katru gadu novembra sākumā visi Latgales tūrisma informācijas centri (TIC) prasa savas teritorijas tūrisma uzņēmējiem, tajā skaitā izmitināšanas iestādēm,
muzejiem, amatnieku darbnīcām, apskates saimniecībām, aktīvās atpūtas uzņēmumiem
statistikas datus par aizvadīto tūrisma sezonu, kā arī apkopo tūristu skaitu TIC-os, kultūrvēstures un sakrālajos objektos, kā arī dabas objektos, protams, ja statistiku šajos objektos
ir iespējams apkopot. Statistikas apkopošana ir ļoti būtisks aspekts tūrisma nozares plānošanā Latgales reģionā kopumā, jo svarīgi ir zināt, kādi ir aizvadītā gada skaitļi, kādas ir tās
valstis, no kurām tūristi brauc visvairāk, kādas ir tendences, izvēloties tūrisma galamērķi,
kā arī, vai veiktais mārketings reģionā notiek pareizajā virzienā un īstenotas mārketinga
aktivitātes tūrisma popularizēšanai dod savu „vajadzīgo un gaidīto” atdevi.
2013.gads arī nebija izņēmums, pateicoties Latgales TICu ciešai sadarbībai ar tūrisma
uzņēmumiem, ir apkopoti statistikas dati līdz 2013.gada 1.novembrim. Salīdzinot rādītājus ar iepriekšējo gadu, var secināt, ka pastāv laba tendence – vērojams pieaugums gandrīz
visās kategorijās, kas ir redzams tabulā.

Izmitināšanas iestādēs
Amatnieku darbnīcās
Muzejos, ekspozīcijās
Kultūrvēstures un sakrālajos
objektos
Apskates saimniecībās
Aktīvās atpūtas uzņēmumos
Dabas objektos
Tūrisma informācijas centros
KOPĀ

2012.gads

2013.gads
171 804
31443
241541
332653

Pieaugums
(skaitļos)
29 188
4081
83887
38026

Pieaugums
(%)
20,4
14,9
53,2
12,9

142 616
27362
157654
294627
14278
52176
118932
69192
876 837

80180
50102
136560
81681
1 125 964

65902
- 2074
17628
12489
149 127

461
-4
14,8
18,05
23,1

Var secināt, ka kopējais apkalpoto tūristu skaita pieaugums Latgalē, salīdzinot ar
2012.gadu, sastāda 23,1%. Nozīmīgākais pieaugums ir kategorijā „Muzejos un ekspozīcijās”. Neapšaubāmi tas ir saistīts ar jaunu un jau populāru tūrisma objektu Daugavpilī
– Daugavpils Marka Rotko mākslas centru, kas tika atklāts 2013. gada aprīlī un kuru
līdz 1.novembrim apmeklējuši 60 000 interesentu. Audzis arī apmeklētāju skaits kultūrvēsturiskajos objektos, ko veicinājusi jauno Rēzeknes pilsētas objektu „Gors” un „Zeimuļs” darbības uzsākšana 2013.gadā. Tabulā ir redzams, ka strauji pieauga apmeklētāju
skaits apskates saimniecībās – Rēzeknes speciālistu sniegtie dati liecina, ka Rēzeknes
novadā apskates saimniecības šajā sezonā bija ļoti populāri un pieprasīti tūrisma apskates objekti. Savukārt pieprasījums pēc aktīvās atpūtas piedāvājumiem Latgalē šogad ir
samazinājies par 4%.
Analizējot iegūtos datus par ārvalstu tūristiem, kas balstās galvenokārt uz Latgales TIC
apmeklētāju un tūristu mītņu ārvalstu klientu rādītājiem, var secināt, ka Latgalei augsti
prioritārs ārvalstu tirgus un līderis saglabājas Krievija (galvenokārt Sanktpēterburga un
Maskava), tad seko Lietuva, Polija, Vācija, Zviedrija, Baltkrievija, Igaunija, Francija,
Lielbritānija.
2013.gada laikā daži no Latgales TIC-iem veica tūristu anketēšanu ar mērķi noskaidrot
vidējā tūrista portretu, kas ceļo pa Latgali. Apkopojot veiktās anketēšanas rezultātus, var
secināt:
Vietēji tūristi no Latvijas (32%) uzzināja par atpūtas iespējām Latgalē internetā, 26%
uzzināja no draugiem un radiniekiem, 12% no TIC-iem un 11% izmantoja tūrisma materiālus (kartes, brošūras, ceļvežus). Ārvalstu tūristi, gatavojoties braucienam uz Latgali,
izmantoja internetu (31%). 23% atzina, ka ieguva informāciju no tūrisma materiāliem, vēl
23% norādīja citus variantus - atmiņas no bērnības, draugu un tuvinieku dzimtā puse ir
Latgale, kā arī neplānots brauciens - spontāns risinājums. Daži respondenti no Krievijas
pastāstīja, ka ir dzimuši Latgalē.
Lielākā daļa tūristu (61%) atzina, ka galvenais ceļojuma mērķis ir tūrisma objektu apskate. 15% respondentu norādīja, ka viņu mērķis ir radu un draugu apciemojums. 13%
brauca, lai atpūstos Zilo ezeru zemē pie ūdeņiem, 5% interesēja lauku tūrisms. 76% respondentu no ārvalstīm vēlas apciemot Latgali, lai apskatītu tūrisma objektus.
Vidēji Latvijas ceļotāji uzturas Latgalē 2 dienas. Aptaujā piedalījās arī tādi tūristi, kuri
norādīja, ka viņu uzturēšanas ilgums vidēji ir 10 dienas (viņu ceļošanas mērķis galvenokārt ir radu un draugu apciemojums). Arī tūristi no ārzemēm pa Latgali ceļo vidēji 2
dienas. Anketēšanas gaitā noskaidrojās, ka galvenokārt Krievijas tūristi ir tie, kas brauc
ciemos pie radiniekiem vai viņu mērķis ir atpūsties lauku vidē, un viņi Latgalē uzturas
vidēji 14 dienas.
19% tūristu no Latvijas nevarēja pateikt, cik naudas plāno tērēt diennakts laikā. Taču
vidēji viens cilvēks, ceļojot pa Latgali, tērē 27.66 Ls. Ārvalstu tūristi vidēji tērē 28.64
Ls diennakts laikā. Tālāk seko valstis, kuru iedzīvotāji visvairāk tērē, atpūšoties Latgalē:
Holande - 35.66 Ls, Krievija - 31.50 Ls, Vācija - 29.00 Ls, Lietuva - 13.33 Ls.
Latvijas ceļotāji neceļo vienatnē. 57% atbildēja, ka ceļo kopā ar ģimeni un radiem. 22%
norādīja, ka pavada laiku Latgalē draugu lokā un 13% ceļo organizētās tūristu grupās. Ārvalstnieki pārsvarā ceļo ar ģimeni un radiniekiem - 65%, 19% respondentu teica, ka ceļo
vienatnē, 13% - ar draugiem un tikai 3% tūristu grupās.
Gan Latvijas iedzīvotājiem, gan ārvalstu tūristiem iecienītākais pārvietošanās veids ceļojuma laikā ir personīgā automašīna (63%). Ārvalstu ceļotāji dod priekšroku automašīnai
(47%), 15% brauc ar velosipēdu un 14% - ar kemperi, 12% dod priekšroku vilcienu satiksmei, bet 9% - satiksmes autobusam.
Pamatojoties uz šīs aptaujas datiem un ņemot vērā, ka viens vietējais tūrists no Latvijas
tērē Latgalē 27,66 Ls, bet ārzemnieks 28,64 Ls, var secināt, ka 2013.gadā ieņēmumi no
tūrisma nozares Latgalē sastādīja aptuveni 4 800 000 Ls, kas ir par 2 000 000 Ls vairāk
nekā pagājušajā gadā.

skaitā V.Pauliņš, I.Vecelis, A.Maijers, audēju darbnīca „Indra” un „Amatu istaba”, 5 interesantas saimniecības, tajā skaitā mini zoodārzs „Akati”, z/s „Kurmīši”, z/s „Guntiņi”,
z/s „Smaidi” un saimniecība „Cīruļi”, Krāslavas Vēstures un mākslas muzejs, Krāslavas
Romas katoļu baznīca.
Salīdzinot radītājus ar iepriekšējo gadu, var secināt, ka pastāv pieaugums visās kategorijās, kas ir redzams tabulā.
Kategorija

Izmitināšanas
iestādēs
Amatnieku
darbnīcas
Muzejā
Baznīcā
„Interesantas
saimniecībās”
Aktīvā
atpūta
(laivu noma)
Tūrisma
informācijas
centrs
KOPĀ

2011.gads

2012.gads

Iestāžu skaits - 23
11249 – LV tūristi
1249 – ārzemnieki
Kopā: 12498
Darbn.skaits – 5
3610 – LV tūristi
273 – ārzemnieki
Kopā: 3883
3391 – LV tūristi
593 – ārzemnieki
Kopā: 3984
2362 – LV tūristi
783 – ārzemnieki
Kopā: 3145
Saimn. skaits: 5
707 – LV tūristi
189 – ārzemnieki
Kopā: 896
Statistika netika
veikta

Iestāžu skaits - 24
11604 – LV tūristi
2125 – ārzemnieki
Kopā: 13729
Darbn.skaits – 5
2991 – LV tūristi
202 – ārzemnieki
Kopā: 3193
3405 – LV tūristi
564 – ārzemnieki
Kopā: 3969
2695 – LV tūristi
756 – ārzemnieki
Kopā: 3451
Saimn. skaits: 5
2432 – LV tūristi
122 – ārzemnieki
Kopā: 2554
Statistika netika
veikta

248 – LV tūristi
57 – ārzemnieki
Kopā: 305
21567 – LV tūristi
3144 – ārzemnieki
KOPĀ: 24711

603 – LV tūristi
170 – ārzemnieki
Kopā: 773
23730 – LV tūristi
3939 – ārzemnieki
KOPĀ: 27669

2013.gads

Pieaugums
2013.gadā
salīdzinājumā ar 2012.
gadu
(skaitļos un %)
1269
Iestāžu skaits - 24
(+8,5%)
12754 – LV tūristi
2244 – ārzemnieki
Kopā: 14998
9 (+0,3%)
Darbn. skaits – 5
2544 – LV tūristi
659 – ārzemnieki
Kopā: 3203
4460 – LV tūristi
901
410 – ārzemnieki
(+18,5%)
Kopā: 4870
3178 – LV tūristi
733
1106 – ārzemnieki (+17,5%)
Kopā: 4284
158
Saimn. skaits: 5
(+6%)
2510 – LV tūristi
202 – ārzemnieki
Kopā: 2712
420 – LV tūristi
420
740 – LV tūristi
116 – ārzemnieki
Kopā: 856
26606 – LV tūristi
4737 – ārzemnieki
KOPĀ: 31343

83
(+9,7%)
2456 (+9,4%)
798 (+17%)
KOPĀ:
3674
(+11,7%)

Var secināt, ka 2013.gadā kopējais tūristu skaits Krāslavas novadā sastādīja 31343 apmeklētāju, kas ir par 11,7% vairāk nekā 2012.gadā. Krāslavas novada lielākais ceļotāju
īpatsvars, līdzīgi kā 2011.un 2012. gadā, ir vietējie tūristi 85% un 15% no kopējā skaita
sastāda ārzemnieki.
Lielāko ārvalstu tirgu dinamika 2012. un 2013.gadā ir nedaudz mainījusies. Lielākoties
vērojams ārvalstu tūristu skaita pieaugums - par 17%. Pirmajā vietā pēc apmeklējuma
Krāslavas novadā ir tūristi no Krievijas. Otrajā, trešajā, ceturtajā, piektajā vietā pēc ārvalstu tūristu skaita iekārtojās Igaunija, Lietuva, Vācija.
Jāatzīmē, ka šie dati ir aptuveni, jo precīzus statistikas datus ir ļoti grūti aprēķināt, pirmkārt, tāpēc ka tūrisma uzņēmēji ne vienmēr precīzi pieraksta apmeklētājus, otrkārt, eksistē,
tā saucamais, neorganizētais tūrisms, kad tūristi atbrauc ar savu mašīnu/autobusu, apskatās populārākos objektus, izstaigā dabas takas, apmeklē veikalus un kafejnīcas.
Pamatojoties uz aptaujas datiem, ka brauciena laikā viens vietējais tūrists no Latvijas
tērē Latgalē 27,66 Ls, bet ārzemnieks 28,64 Ls, var secināt, ka 2013.gadā ieņēmumi no
tūrisma nozares Krāslavas novadā sastādīja aptuveni 420 000 Ls, kas ir par 150 000 Ls
vairāk nekā 2012.gadā.
Vispieprasītākā informācija no tūristu puses bija par apskates objektiem Krāslavā un
Krāslavas novadā, t.sk. par grāfu Plāteru pils kompleksu, Krāslavas Sv. Ludviga Romas
katoļu baznīcu, Priedaines skatu torni, keramiķa V.Pauliņa darbnīcu, eksotisko putnu mini
zoodārzu „Akati”. Daudz tūristu arī interesējās par aktīvo atpūtu (ūdens maršrutiem, zirgu
izjādēm, velomaršrutu dabas parkā „Daugavas loki”), par naktsmītnēm pie ūdens brīvdienu namiņos (lielākoties atsevišķi no saimniekiem).
Krāslavas novada TIC pateicas visiem Krāslavas novada tūrisma uzņēmējiem, gidiem,
amatniekiem, zemnieku saimniecībām un visiem tiem, kas strādā mūsu skaistākā novada
Daugavas lokos tūrisma attīstības labā. Pateicoties Krāslavas novada domes atbalstam
un mūsu kopīgajam darbam, Latgales reģions un Krāslavas novads attīstās, tūristu skaits
arvien pieaug, un mēs visi kopā lepojamies, ka dzīvojam šajā brīnišķīgajā vietā un mīlam
savu dzimto novadu.
Informāciju sagatavoja:
Tatjana Kozačuka,
Krāslavas novada TIC vadītāja

AICINĀM UZ ZIEMASSVĒTKU KONCERTU
KRĀSLAVAS ROMAS KATOĻU BAZNĪCĀ

2013.gada 10.decembrī plkst.16.00 Romas katoļu baznīcā notiks garīgās mūzikas koncerts. Piedalās Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas profesore ērģelniece Larisa
Bulava ar studentiem un Krāslavas Mūzikas skolas pedagogi un audzēkņi.
Kad dvēsele tiecas izteikt Dieva godu pilnīgākā veidā, tad palīgā nāk dziesma. Mūzikas
skaņas vijas uz debesīm augstāk nekā vārdi.
Koncerts būs kā jauka un mīļa dāvana ikvienam šajos klusajos ģimenes svētkos - Jēzus
Kristus dzimšanas dienā. Laipni lūdzam!
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izglītība
PAR DZIMTENI UN PATRIOTISMU

NO VECMĀMIŅAS PŪRALĀDES BĒRNIEM

Sagaidot Latvijas Republikas proklamēšanas 95. gadadienu, Krāslavas Varavīksnes vidusskolā tika organizēta
Pilsonības nedēļa, tās ietvaros visas skolas klases piedalījās dažādos pasākumos ar mērķi audzināt patriotismu, lai
skolēni izjustu piederību savai skolai, dzimtajai pilsētai,
pagastam, savai tautai un zemei.

Ideja izveidot muzeju „No vecmāmiņas pūralādes”
Krāslavas Varavīksnes vidusskolas sākumskolā radās jau
pirms diviem gadiem. Pagājušajā gadā tika organizēta
rokdarbu izstāde, skolēnu vecāki bija ļoti atsaucīgi un
aktīvi un atnesa uz skolu arī dažādas senlietas. Tieši tad
radās doma par to, ka nelielas senlietu kolekcijas izveidošana skolas ietvaros ir ideja, ko var realizēt.

No ģimenes arhīva

Skolas foajē noformējums
Sākumklašu skolēni pētīja tautas folkloru, iepazinās ar Latgales
pilsētām, izstrādāja tūrisma maršrutus pa Latviju, stāstīja par savām iecienītajām vietām Krāslavā
un veidoja skices.
Interesantu un nopietnu darbu
veica pamatskolas audzēkņi- viņi
veidoja savu dzimtas koku. Skolēni izpētīja savas ģimenes biogrāﬁjas vēsturiskos faktus un meklēja
konkrētas liecības - senlaiku mācību grāmatas, fotogrāﬁjas, dokumentus. Visinteresantāko materiālu vidū - Otrā pasaules kara
laika pateicības, nodzeltējusi avīze poļu valodā ar publikāciju par
kāda skolēna vectētiņu, arodskolas beigšanas apliecība, kas izdota
1914. gadā un daudz kas cits.
Dzimtas un dzimtenes tēma tika
turpināta radošo darbu konkursos
– „Mans labais darbs” un „Dzimtas stāsti. Ar saknēm Latvijā”. La-

bākie darbi tika aizsūtīti uz valsts
mēroga konkursu.
Pilsonības nedēļas ietvaros skolā tika organizētas daudzveidīgas
aktivitātes. Skolēni piedalījās
daiļlasītāju pēcpusdienā, veidoja
videoklipus „Kas man patīk Latvijā?”, tapa videosižets konkursa
„Tās dienas acīm” ietvaros. Gan
radošo, gan tehnisko daļu bērniem
bija jāveic patstāvīgi.
Mīlestība pret savu dzimto vietu rodas jau bērnības gados, un tās
pamatā ir visdažādākās nianses.
Skolēni inscenēja Ievas Nikoletas
Dalbiņas „Pasaku par Latviju” un
domāja par to, kas notiek mūsu
valstī, kādas problēmas ir Latvijā
kopumā un katrā atsevišķā ģimenē, izteica viedokli par to, kādu
viņi gribētu redzēt to vietu, kurā
dzīvo, un kā to var izdarīt. Un
visi kopā izdarīja secinājumu - ja
mums būs skaisti sapņi un ieceres,

kā padarīt savu zemi labāku, tad
viss izdosies.
„Šī zeme ir brīnumzeme” – par
šo tēmu notika klases stundas.
Strādājot grupās, skolēni devās
virtuālajā ceļojumā uz valsti, kurā
viņi gribētu dzīvot. Izrādījās, ka,
veidojot šīs zemes aprakstu - tās
dabu, klimatu, ievērojamās vietas,
skolēniem rodas asociācijas ar
Latviju.
Ar lielu interesi skolas audzēkņi
piedalījās tikšanās ar krāslaviešiem, kuri šeit piedzima, mācījās,
turpina dzīvot un strādāt mūsu
pilsētā. Piemēram, Krāslavas novada tūrisma informācijas centra
vadītāja Tatjana Kozačuka pastāstīja mazajiem klausītājiem, kāpēc
viņas ģimene nedomā braukt uz
ārzemēm labākas dzīves meklējumos, kā arī dalījās pieredzē par to,
kā būt noderīgam un realizēt sevi
tajā vietā, kur tu dzīvo.
Pilsonības nedēļas noslēgumā
notika pasākums Krāslavas kultūras namā – „Mēs – Latvijai”.
Svētku koncertā, par kura rīkošanas iniciatori kļuva Krāslavas Varavīksnes vidusskola, piedalījās
visu pilsētas skolu audzēkņi.
Elvīra Škutāne,
autores foto

AIZSARDZĪBAS MINISTRS ARTIS PABRIKS
TIEKAS AR KRĀSLAVAS JAUNSARGIEM

Kad Latvijas Republikas Aizsardzības
ministrs Artis Pabriks ieradās Krāslavas
Varavīksnes vidusskolā, viņu skolas foajē
sagaidīja Rekrutēšanas un jaunsardzes
centra Jaunsardzes departamenta 2. novada nodaļas vadītājs Juris Lelis un trīs skolas
pārstāvji.

Pēc iepazīšanās visi devās uz aktu zāli, kur bija
pulcējušies 9.-12.klašu skolēni. Tikšanās sakumā ministrs pastāstīja par sevi, saviem darba pienākumiem,
tad skolēni uzdeva daudz jautājumu, uz kuriem ministrs labprāt atbildēja.
Sarunas laikā tika uzdots, manuprāt, svarīgs jautājums, kas atklāja ne tikai vizītes mērķi, bet arī katra
cilvēka darbības būtību - kādi kritēriji jāievēro, pildot Aizsardzības ministra amata pienākumus? Artis
Pabriks atbildēja, ka ir svarīgi ievērot godīgumu,
skaidri zināt savu mērķi, ko vēlies sasniegt, un visu
izpildīt maksimāli ātri un precīzi. Ministrs piebilda,
ka četri gadi - tas ir pavisam neliels laika posms, lai
īstenotu visu ieplānoto, tāpēc arī jābūt skaidram rīcības plānam. Sarunas noslēgumā ministrs uzdāvināja
Krāslavas Varavīksnes vidusskolai grāmatas.
Vēlāk, kaﬁjas pauzes laikā, mums bija iespēja
sarunāties ar ministru, uzdot jautājumus un saņemt
atbildes. Tad Artis Pabriks devās uz klasi, kur notiek nodarbības jaunsargiem. Arī šeit notika interesanta saruna ar jaunsargiem, kas uzdeva ministram
visdažādākos jautājumus par jaunsardzes kustību.

Senlietu istaba tika atklāta valsts svētku priekšvakarā. Simbolisko
lentīti pārgrieza goda viesi – Krāslavas novada Izglītības un kultūras
nodaļas vadītāja Lidija Platonova un Krāslavas Vēstures un mākslas
muzeja direktors Valdemārs Gekišs.
Pārkāpjot improvizētā muzeja slieksni, var nokļūt mūsu vectēvu un
vecmāmiņu laika atmosfērā: izšūti lina dvieļi, austas segas un pārklāji,
grīdas celiņi, senlaiku darba rīki un sadzīves priekšmeti.
Pēc visu savākto eksponātu apskates Krāslavas muzeja direktors,
vēsturnieks Valdemārs Gekišs novēlēja skolas kolektīvam „izaugt” līdz
dalībai Latvijas Skolu muzeju biedrībā un uzdāvināja skolas muzejam
vērtīgas grāmatas.
„Ja no simt bērniem, kas tiks iesaistīti šajā interesantajā darbu, viens
vai divi kļūs par pētniekiem, vēsturniekiem vai arī vienkārši izzinās un
atcerēsies sava novada, skolas, savas dzimtenes vēsturi, tas jau būs liels
ieguvums,” uzsvēra vēsturnieks.
Elvīra Škutāne, autores foto

APSVEIKUMI
Sveicam Starptautiskajā invalīdu dienā!

A.Pabriks labprāt iesaistījās sarunā. Jaunsargi sagatavoja ministram nelielu prezentāciju un pastāstīja
par savu darbību Krāslavā (gaisa pārceltuve, nepilna
ieroča AK4 izjaukšana un salikšana, nogāze uz augšu
un leju, purvs, paralēlās virves utt. ). Prezentācijas
beigās jaunsargi veica šaušanu ar pneimatiskajiem
ieročiem pa mērķiem. Arī ministram tika piedāvāts
šaut, un viņš ar lielāko prieku piekrita to darīt, tad
parakstīja savu mērķi un uzdāvināja to veiksmīgākajam šāvējam. Šoreiz tas bija V.Ančevskis. Tad Artis
Pabriks apmeklēja noliktavu, kur atrodas jaunsargu
inventārs un ekipējums, un turpināja savu darba vizīti – devās uz Dagdu.
Dzintars Patmalnieks,
jaunsargu instruktors,
Anželas Semjonovas foto

Sapņojiet un īstenojiet savus plānus un ieceres! Esiet spēcīgi gan
garīgi, gan ﬁziski un nekad neapstājieties pie sasniegtā! Lai visu
mūžu jūsu sirdī deg mīlestība un prieks par dzīvi un sevi! Mīliet visus dzīves gaišos ceļus, tad atklāsiet dzīves patieso jēgu. Rūpējieties
par sevi un saviem tuviniekiem, un viņi atbildēs ar to pašu.
Mūsu dzīve ir īsa, tāpēc piepildiet to ar brīnišķīgiem mirkļiem
un pavadiet tos ar draugiem, radiniekiem un tuviniekiem! Jūsu
laime ir jūsu rokās, nepaejiet tai garām! Ticiet, vēlieties, priecājieties, mīliet!
Krāslavas novada invalīdu biedrības valde

Sveicam Albīnu Baluli 80 gadu jubilejā!
Tūkstoš dzidru saules staru,
Lai vēl dzīvē ilgi mirdz
Prieku, laimi, veselību
Vēlējam no visas sirds!
Vangažu radinieki
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„KRĀSLAVAS NOVADA
UZŅĒMĒJU GADA BALVA ”
22.novembrī Krāslavas kultūras namā notika konkursa „Krāslavas novada uzņēmēju gada balva” laureātu godināšanas pasākums, ko organizēja Krāslavas novada dome.
Pirms pasākuma oﬁciālās daļas viesi apskatīja izstādi „Ražots Krāslavas novadā”
un piedalījās fotosesijā, ko organizēja fotoklubs „Zibsnis”.
Septembrī Krāslavas novada domes izveidota konkursa komisija 5 cilvēku sastāvā - Krāslavas domes priekšsēdētājs Gunārs Upenieks, domes izpilddirektors Jānis
Geiba, attīstības nodaļas vadītāja Ināra
Dzalbe, domes deputāte un speciāliste lauku attīstības jautājumos Viktorija Lene un
tūrisma informācijas centra speciāliste Inta
Lipšāne - izvirzīja pretendentus balvas saņemšanai konkursa nominācijās pēc šādiem
kritērijiem - sekmīga saimnieciskā darbība
nozarē, savas saimnieciskās darbības modernizācija gan patstāvīgi un/vai ar dalību
ES projektos, darba apstākļu uzlabošana saviem darbiniekiem, apkārtnes sakārtošana,
uzņēmuma tēls un reputācija, pakalpojuma
pieejamība, pakalpojuma kvalitāte un citi.
Oktobrī Krāslavas novada iedzīvotāji un
viesi varēja atbalstīt sev tīkamāko pretendentu katrā no 8 nominācijām. Kopumā nobalsoja 469 cilvēki.

palielināja gan piedāvātās produkcijas daudzumu, gan sortimentu. 2012.gadā par pašu
līdzekļiem iesākts un 2013.gadā pabeigts
veikala remonts, kur viņu produkcija tiks
piedāvāta jau nākamā gada augustā.
Nominācijas „Gada tirgotājs” balvas ieguvējs - SIA „GSK”, valdes loceklis Aleksandrs Savickis.

Veikals ar konkurētspējīgām cenām, labu
servisu un metālkonstrukciju dažādību.
2012.gadā veikala telpās notika iekšējie
remonti, tika paplašināts preču sortiments.
2011.gadā veiksmīgi īstenots KPFI projekts „Energoefektivitātes paaugstināšana
un oglekļa dioksīda emisiju samazināšana
Rēzeknes iela 44, Krāslavā”.
Nominācijas „Gada amatnieks” balvas
ieguvējs - Valdis Pauliņš.

Nominācijas „Gada lauksaimnieks” balvas ieguvējs - z/s „Vaicuļevas”, īpašnieks
Francis Zalbovičs.
Saimniecība specializējas graudkopības
nozarē (apsaimnieko 1380 ha graudaugu
platības). Saimniecība nodarbojas ar mežizstrādi, tiek ražota linsēklu eļļa un šķelda.
Katru gadu īpašnieks palielina graudaugu
platības, nomājot citu cilvēku neapstrādātās zemes.
Nominācijas „Gada ražotājs” balvas ieguvējs - IK „M.Dorožko”, īpašniece Marina Dorožko.

No 2010.gada uzņēmums sāka piedāvāt
svaigi ceptus konditorejas izstrādājumus.
2011.gadā uzņēmums ierīkoja speciālu telpu toršu cepšanai. 2012.gadā uzņēmums

Pie keramiķiem Valda un Olgas Pauliņiem ir iespēja piedalīties keramikas tapšanas procesā no sākuma līdz beigām, kā
arī iemēģināt roku podu darināšanā un piedalīties cepļa kurināšanā.
Kopš pagājušā gada gan
novadniekus, gan viesus
meistari iepriecina „Amatu
mājā” pie pils. Īpašs piedāvājums- kāzinieku uzņemšana. Daudzi tūristi atzīmē,
ka, apmeklējot Krāslavu,
noteikti jāsatiek optimisma
pilnais Valdis.
Nominācijas „Gada jaunais uzņēmējs” balvas ieguvējs SIA „S.D.Line”,
valdes locekle Diana Zavjalova (attēlā - ﬁrmas pārstāve). Uzņēmums uzsāka
savu darbību 2012.gadā,
piedaloties Hipotēku bankas
Starta programmā, nodarbinot 7 strādniekus. Uzņēmums šuj bērnu
apģērbu eksportam, mēnesī saražo 1500 šūšanas izstrādājumu. 2013.gadā uzņēmums
nodrošina darbavietas jau 10 cilvēkiem.

Nominācijas „Gada naktsmītne” balvas
ieguvējs - atpūtas bāze „Lejasmalas”,
īpašnieki Anna un Artūrs Ļaksa.
Anna un Artūrs aicina jūs apmeklēt atpūtas kompleksu „Lejasmalas” Aulejas pagastā, Lejas ezera krastā. Namiņi arī uz Annas
un Artūra salām. Tā ir iecienīta kāzu un citu
svinību rīkošanas vieta. Te varēsiet nobaudīt garšīgos Latgales kulinārā mantojuma
ēdienus un izjust īstu Latgales viesmīlību.
Kopš pagājušā gada „Lejasmalās” rīko svinības/pasākumus un izmitina viesus jau divās lielās svinību mājās. Katrā var ballēties
līdz simts cilvēkiem.
Divas nākamās nominācijas noteica nevis
iedzīvotāju un viesu balsojums, bet statistikas dati.
Nominācijā „Gada lielākais darba devējs” uzvarētājs ir SIA „Nemo”, valdes
priekšsēdētājs Viktors Moisejs.
Galvenais uzņēmuma darbības virziens ir kvalitatīva
sieviešu
apģērba

rūpnieciska ražošana eksportēšanai uz
Eiropas Savienības
valstīm,
balstoties
uz ilgtermiņa sadarbības līgumiem. Pamatsortiments ir sieviešu apģērbs - mēteļi,
žaketes, svārki, bikses un citi izstrādājumi.
2012.gadā uzņēmumā tika nodarbināti 247
darbinieki. SIA „Nemo” jau vairākus ga-

dus ir lielākais darba devējs,
vislielākais darbinieku skaits
– 435 tika nodarbināts 2005.
gadā.
Nominācijā „Gada lielākais
apgrozījums” uzvarētājs ir
SIA „Varpa”, valdes priekšsēdētājs Edvards Baranovskis.
SIA „Varpa” ir viens no lielākajiem kokapstrādes uzņēmumiem Latgalē, kas nodarbina vairāk par 130 cilvēkiem.
Galvenā produkcija ir dārza
mēbeles, bērnu spēļu laukumi, galdniecības izstrādājumi

un kokskaidu granulas.
2012.gadā uzņēmuma
apgrozījums bija vairāk nekā 5 miljoni latu,
kas ir par 26% lielāks
salīdzinājumā ar 2011.
gadu.
Krāslavas
novada
dome izteica pateicību
ilggadējiem atbalstītājiem - z/s „Bagātības”
īpašniecei Olgai Birkei,
z/s „Druviņi” īpašniekam Ernestam Milevskim, z/s „Raudovišķi”
īpašniekam Aleksandram Ivanovam, a/s
„Krāslavas piens” valdes priekšsēdētājam
Aleksejam Krivenko, SIA „Krāslava D”
valdes priekšsēdētājai Viktorijai Vengrevičai, SIA „Krāslavas avots” valdes loceklim Nikolajam Turutam, Jurim Kokinam
un SIA „Zalers” valdes loceklim Sergejam
Zakrevskim.
Krāslavas novada dome saka paldies
pasākuma sponsoriem – Viktoram Moisejam, z/s „Sapnis” īpašniekam Pēterim
Bārtulim, a/s „Krāslavas piens” valdes
priekšsēdētājam Aleksejam Krivenko, SEB
bankas Krāslavas ﬁliāles vadītājai Rutai
Purvinskai, SIA „Rols” valdes priekšsēdētājam Aleksejam Homutiņinam, IK
„M.Dorožko” īpašniekiem Marinai un Genādijam Dorožko un sadarbības partneriem
- Latvijas Lauku konsultācijas un izglītības
centra vadītājam Ivaram Geibam, Hipotēku bankas Daugavpils ﬁliāles vadītājam
Andrejam Zelčam, nodarbinātības valsts
aģentūras Krāslavas ﬁliāles vadītājai Ilonai
Šlapinai un VID nodokļu pārvaldes Krāslavas klientu apkalpošanas centra vadītājai
Lidijai Moisejai.
Pasākums bija izdevies, paldies Krāslavas novada uzņēmējiem!
Agita Kruglova,
uzņēmējdarbības atbalsta
projekta koordinatore
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KRĀSLAVAS NOVADĀ RĪKOTO SPORTA PASĀKUMU PLĀNS DECEMBRĪ
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BASKETBOLS
Ar komandu „RH Būve” un SIA „Brīvība” spēli 15.novembrī startēja kārtējais Krāslavas basketbola čempionāts vīriešiem, kurā šogad pieteikušās sešas komandas.
No sākuma visas komandas izspēlēs vienu apli, pēc kura
3.vietas ieguvēji sacentīsies ar 6.vietas ieguvējiem, bet
4.v. ar 5.v. ieguvējiem par iekļūšanu pusfinālā. Pusfināls
un fināls ritēs līdz divām uzvarām. Janvāra vidū tiks noskaidrots 2013./2014.gada sezonas uzvarētājs.
Pirmajā spēlē tikās komandas,
kuras allaž ierindojas turnīra tabulas augšas daļā. Pagājušajā sezonā
„Brīvības” basketbolisti saņēma
bronzas medaļas, bet „RH Būve”
saņēma čempionu kausu un zelta
medaļas. Pirmajā čempionāta spēlē, kura izvērtās ļoti sīva, uzvaru
izcīnīja Dagdas komanda 68 : 70
(12:10, 23:15, 20:30, 13:15). „RH
Būve”: Aleksejs Jegorovs 18, Vladislavs Tihonovičs 16, Sergejs Frolovs 13, Sergejs Komļevs 8, Pāvels
Savickis 6, Andrejs Borodavko 4,
Vadims Ševernovičs 3, Guntis Jakovelis. Soda metieni 11 no 21.
SIA „Brīvība”: Rolands Naglis 23,
Rolands Kovalis 17, Jurijs Džamirze 17, Jurijs Dmitrijevs 9, Juris
Verza 2, Deniss Sadovņikovs 2.
Soda metieni 11 no 19.
Otrā turnīra spēle notika 16.11.
plkst. 17.30, kad laukumā tikās
Lūznavas un „RH Būves” komandas. Šoreiz pagājušā gada čempioni pretiniekiem neatstāja nekādas
cerības uz labvēlīgu iznākumu. 109
: 44 (24:12, 26:3, 23:14, 36:15).
„RH Būve” Vladislavs Tihonovičs
36 (6 trīspunktu metieni), Edgars
Kreipāns 26, Pāvels Savickis 21,
Guntis Jakovelis 14, Vadims Ševernovičs 12, Aleksejs Jegorovs. Soda
metieni 14 no 20. Lūznava: Artūrs
Pitrāns 18, Kaspars Mikanovs 16,
Jegēnijs Kušakovs 10, Māris Beitāns, Raivis Mizāns, Oļegs Solov-

jovs. Soda metieni 3 no 9.
Trešajā spēlē tikās Krāslavas studentu komanda un pirmās dienas
uzvarētāji - SIA „Brīvība”. Spēles
pirmajās ceturtdaļās rezultāts auga
nesteidzīgi, taču noteikti studentu
labā. Pēc pirmā puslaika +12 studentiem. Trešajā ceturtdaļā dagdiešiem izdevās vienu punktu atspēlēt.
Taču ceturto spēles posmu labāk
uzsāka studenti, tādējādi nostiprinot savu pārsvaru. Kad līdz spēles
beigām bija palikušas apmēram 4
minūtes, nepatīkamā traumā iedzīvojās Rolands Kovalis, kurš centās
traucēt metienu Arnim Bebrišam,
bet pats neveiksmīgi piezemējās uz
vienas kājas. Spēles beigas jau bija
tikai formalitāte - 90:62 studentu labā. Galvenais, visi novēlam
Rolandam ātru un sekmīgu atveseļošanos. Studenti: Arnis Bebrišs
30, Reinis Dilba 17, Mārtiņš Teivišs 11, Raivis Kokins 10, Kārlis
Ļaksa 8, Rihards Kokins 6, Jānis
Govilovskis 6, Artūrs Samulis 2,
Raimonds Kalvišs, Jevgēnijs Petunovs. Soda metieni 9 no 13, SIA
„Brīvība”: Rolands Kovalis 27, Jurijs Džamirze 17, Jurijs Dmitrijevs
11, Deniss Sadovņikovs 4, Anatolijs Čapkevičs 3. Soda metieni 17
no 24.
Raitis Timma,
Krāslavas novada
sporta organizators

sludinājums
Krāslavas kultūras nama vidējās paaudzes
deju kolektīvs „Jautraviņa” meklē tieši Tevi!
Nāc un pievienojies mūsu dejotāju rindām, mums kopā būs jautri un
interesanti gan deju mēģinājumos, gan ārpus tiem.
Kolektīva vadītājs Jāzeps Ornicans, tālr. 29106293.
Izdevējs - Krāslavas novada dome
Redakcija: Rīgas ielā 51,
redakcijas apliecība Nr.1185

Varavīksnes vsk.
Varavīksnes vsk.
Varavīksnes vsk.
Varavīksnes vsk.
Varavīksnes vsk.
Varavīksnes vsk.
Varavīksnes vsk.
Varavīksnes vsk.
Varavīksnes vsk.
Varavīksnes vsk.
Varavīksnes vsk.
Varavīksnes vsk.
Varavīksnes vsk.
Varavīksnes vsk.
Dagda
Varavīksnes vsk.
Varavīksnes vsk.
Varavīksnes vsk.
Varavīksnes vsk.
Varavīksnes vsk.
Varavīksnes vsk.
Varavīksnes vsk.

20.30
11.00 U13
12.00 U14
13.30 U13
14.30 U19
17.00
10.00
14.30 U16
19.00
20.30
10.00
10.00
10.00
19.30
19.30
10.00
12.00
19.30
21.00
10.00
12.00
10.00

BRĪVĪBA : LABIEKĀRTOŠANA K
KRĀSLAVA : BALVI
KRĀSLAVA : BALVI
KRĀSLAVA : RUGĀJI
KRĀSLAVA : RUGĀJI
LŪZNAVA : LABIEKĀRTOŠANA K
U16 : BRĪVĪBA
KRĀSLAVA : PĻAVNIEKU VSK.
U16 : LŪZNAVA
RH BŪVE : STUDENTI
STUDENTI : U16
LABIEKĀRTOŠANA K : RH BŪVE
BRĪVĪBA : LŪZNAVA
3.V : 6.V
4.V : 5.V
3.V : 6.V- UZVARĒTĀJS : 2.V.
4.V : 5.V-UZVARĒTĀJS : 1.V.
3.V : 6.V- UZVARĒTĀJS : 2.V.
4.V : 5.V-UZVARĒTĀJS : 1.V.

ŠAHA
ČEMPIONĀTS
16.novembrī Krāslavas Varavīksnes vidusskolā notika
Krāslavas 2013.gada šaha individuālais čempionāts. Uz sacensībām ieradās septiņi dalībnieki
pieaugušo konkurencē un pieci
jaunie šahisti. Bērnu konkurencē
pārliecinošu pirmo vietu izcīnīja
vienīgā šo sacensību dalībniece
– Katrīna Šidlovska, kura uzvarēja visās partijās, ieguva zelta
medaļu un šaha spēles komplektu dāvanā! Otrajā vietā ar vienu
zaudējumu čempionei un vienu
neizšķirtu - Konstantīns Kazlauskis, bet trešajā vietā - Maksims Kvjatkovskis.
Vīriešu konkurencē, ar piecām
uzvarām un vienu neizšķirtu

sešās spēlēs, pirmo vietu izcīnīja Genrihs Evarts, otrajā vietā Viktors Sakovičs, bet trešais
- Antons Cimoško. 14.decembrī
plkst. 10.00, tepat, Varavīksnes
vidusskolā, notiks līdzīgs dam-

bretes turnīrs. Gaidām dalībniekus!
Raitis Timma,
Krāslavas novada
sporta organizators

dēlīša, ieguva Anatolijs Šavecs
– 9.81 m, kuram šajās sacensībās pietrūka veiksmes. Anatolijs
uzstādīja personīgo rekordu tāllēkšanā – 5.04 m, bet ierindojās
5.vietā.
1999.-2000.g.dz.
meitenēm
3.vieta trīssolī Alīnai Ņikitinai
– 9.00 m, 4.vieta – Agijai Bebrišai – 8.45 m. Vēl Agija ar pēdējo
lēcienu izrāva 3.vietu tāllēkšanā
– 4.27 m.
Bet karaliskā disciplīna šajās
sacensībās ir augstlēkšana. Alīna

Ņikitina šoreiz ar diezgan pieticīgo 1.40 m lēcienu izcīnīja 3.vietu. Visjaunākajā vecuma grupā
2003.-2004.g.dz. zēniem uzvaru
svinēja Ronalds Murāns (1.15
m), viņam arī 2.vieta tāllēkšanā –
3.64 m. Bet meiteņu konkurencē
Danielai Timmai 3.vietā augstlēkšanā – 1.15 m un 1.vieta tāllēkšanā – 3.76 m.
Inese Umbraško,
direktora vietniece

VIEGLATLĒTIKA
10 medaļas atveda jaunie
vieglatlēti no Baltkrievijas
pilsētas Novopolockas, kur
viņi piedalījās tradicionālajā vieglatlētikas lēkšanas
disciplīnu turnīrā. Novopolockas Olimpisko rezervju
sporta skola rīko šādas sacensības no 1985.gada, un
jau 16 reizi pēc kārtas tajās
piedalās arī mūsu sporta
skolas vieglatlēti.

Sacensību organizatori atcerējās, ka 1998.gadā augstlēkšanas
sacensībās piedalījās arī Ineta
Radeviča un uzvarēja vecākajā
vecuma grupā ar rezultātu 1.55m.
Toreiz krāslaviešiem tā bija vienīgā medaļa šajās sacensībās.
Vēlāk sacensību programmā
pievienoja tāllēkšanu un šogad
arī trīssoļlēkšanu, kur 2001.2002.g.dz. zēniem 2.vietu izcīnīja Roberts Puida – 9.26 m, tāllēkšanā viņam arī 2.vieta – 4.26
m. 1999.-2000.g.dz. zēniem trīssoļlēkšanā 3.vietu izcīnīja Artūrs
Dzalbs – 9.82 m. 4.vietu, atsperoties pusmetru no atspēriena
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