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KRĀSLAVU APMEKLĒJA ČETRU VALSTU VĒSTNIEKI
Februāra sākumā Krāslavu darba vizītē apmeklēja četri
ārvalstu vēstnieki - Lietuvas Republikas vēstnieks Latvijā Ričards Degutis, Grieķijas Republikas vēstnieks Latvijā Georgijs Hadzimihelakis, Čehijas Republikas vēstnieks
Latvijā Pavols Šepeļāks un Īrijas Republikas vēstnieks Latvijā Eidans Kirvans.
Vizītes sākumā notika tikšanās ar Krāslavas novada
domes priekšsēdētāju Gunāru Upenieku, pēc tam viesi
apmeklēja vairākus objektus – iepazinās ar uzņēmuma
„Krāslavas piens” darbu, apmeklēja Krāslavas Sv. Ludvika
Romas katoļu baznīcu un Krāslavas Vēstures un mākslas
muzeju. Vizītes noslēgumā vēstnieki apskatīja Krāslavas
novada Tūrisma informācijas centru, kur degustēja Latgales kulinārā mantojuma ēdienus.
Kā pastāstīja Lietuvas vēstnieks Ričards
Degutis, tradīcija organizēt vēstnieku darba vizītes „trio formātā” radusies Lietuvas
prezidentūras ES Padomē laikā. Trio sastāv
no trīs valstu vēstniekiem: Īrija, kas bija ES
prezidējošā valsts pirms Lietuvas, Lietuva
un tad Grieķija, kas kļuva par ES prezidējošo valsti pēc Lietuvas.
„Mūsu galvenais mērķis - redzēt ne tikai
to, kā dzīvo cilvēki Rīgā, bet arī dzīvi Latvijas reģionos,” paskaidroja Ričards Degutis.
„Ārvalstu vēstniekiem, kas strādā Latvijā,
tas ir ļoti svarīgi. Mūs interesē arī jautājums
par to, kā Latvijas reģionos tiek izmantoti
Eiropas Savienības ﬁnanšu instrumenti, vai
valstī ir sabalansēta reģionālā attīstība.”
Lietuvas vēstnieks pievērsa uzmanību
tam, ka Lietuvas un Latvijas ekonomiskie
sakari ir ļoti aktīvi, bet citu valstu pārstāvjiem, kas atrodas ģeogrāﬁski tālāk no Latvijas, tādi braucieni palīdz izvērtēt ekonomiskās sadarbības iespēju perspektīvas.
„Krāslavai ir sava noteikta niša. Atrodoties trijstūra „Latvija-Baltkrievija-Lietuva”
centrā, Krāslavai obligāti ir jāizmanto šīs

izdevīgās atrašanās vietas priekšrocības,” atzina, daloties iespaidos par
pilsētu, Ričards Degutis.
„Gribu novēlēt, lai pierobežas reģionam
būtu pievērsts vairāk uzmanības arī no galvaspilsētas puses.”
Latgale ir Latvijas reģions, no kurienes,
dodoties uz ārvalstīm, tai skaitā uz Īriju,
aizbrauc visvairāk iedzīvotāju, tāpēc tika
izklausīts Īrijas vēstnieka Eidana Kirvana
viedoklis par šo problēmu.
„Cilvēki brauc uz tām valstīm, kur viņiem ir vairāk iespēju. Arī no Īrijas emigrē
iedzīvotāji. Īrija un Latvija ir mazas valstis,
tāpēc migrācijas iespējas valsts ietvaros šeit
ir ierobežotas salīdzinājumā ar lielvalstīm.”
Eidans Kirvans pārliecināts, ka Latvijas
iedzīvotāju ieguldījums Īrijas ekonomikas
un sabiedrības attīstībā ir jāvērtē pozitīvi.
Par migrācijas problēmu runāja arī Grieķijas vēstnieks: „Latvija jau ir piedzīvojusi to, kas tagad notiek Grieķijā. Ja no
jūsu valsts aizbrauca galvenokārt cilvēki,
kuriem nav augstākā līmeņa profesionā-

lās kvaliﬁkācijas, tad
no Grieķijas krīzes dēļ
brauc prom augsti kvaliﬁcēti speciālisti ar ļoti
labu izglītību un lielu
pieredzi.”
Georgijs Hadzimihelakis pauda cerību, ka
Grieķijai izdosies pārvarēt krīzi un tā atkal
būs gatava sadarbībai ar
citām valstīm.
Vēstnieki pateicās
mūsu pašvaldības vadībai par siltu uzņemšanu un uzsvēra, ka
Krāslava ir ļoti skaista
pilsēta. Šeit ir gleznaina daba, savdabīga
koka arhitektūra, viesmīlīgi un skaisti iedzīvotāji.

Elvīra Škutāne,
autores foto
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KRĀSLAVAS NOVADA PAŠVALDĪBAS
2015.GADA PAMATBUDŽETS
PAMATBUDŽETA IZDEVUMI
Izdevumu nosaukums

Izpildinstitūcija
Krāslavas novada domes pārvalde kopā:
projekts Informācijas komunikācijas tehnoloģijas - labākai ilgspējīgu pierobežas
reģionu sasniedzamībai „ICT for better accessibility in sustainable border regions”
projekts Eiropas Sociālai iekļaušanai/ Europe for Social Inclusion
projekts Publisko interneta pieejas punktu attīstība
Uzņēmējdarbības attīstībai, jauniešu ideju konkurss, jauniešu nodarbinātība, tehniskās dokumentācijas izstrāde plānotiem projektiem
Krāslavas novada pagastu pārvaldes
Sabiedriskā kārtība un drošība
Krāslavas novada domes pašvaldības policija
Krāslavas novada bāriņtiesa
Krāslavas novada pagastu pārvaldes
Ekonomiskā darbība
Krāslavas novada domes pārvalde
PA „Krāslavas slimokase”
Krāslavas novada pagastu pārvaldes
Vides aizsardzība
Krāslavas novada dome-atkritumu apsaimniekošana, pilsētas ielu un ceļu uzkopšana
Pašvaldības agentūra „Labiekārtošana K”
Krāslavas novada pagastu pārvaldes
Pašvaldības teritoriju un mājokļu apsaimniekošana
Krāslavas novada domes pārvaldes izdevumi
Pašvaldības aģentūra „Ūdensserviss K”
Pašvaldības agentūra „Labiekārtošana K”- ielu apgaismošana
Krāslavas novada pagastu pārvaldes
Veselība
SIA „Krāslavas slimnīca” projektu līdzﬁnansējums
Krāslavas novada pagastu pārvaldes
Atpūta, kultūra, reliģija
Krāslavas novada centrālā bibliotēka
Krāslavas Vēstures un mākslas muzejs
Krāslavas Kultūras nams
Krāslavas novada domes pārvaldes izdevumi kopā
t.sk.prese -„Krāslavas Vēstis” izdošana un sabiedrības informēšana
Reliģija
Krāslavas kultūras, sporta pasākumi
Bibliotēka
Tūrisma informācijas centrs
Dalība Latvijas piļu un muižu asociācijā un akcijā „Bruņinieku turnīrs”
Šmakovkas muzeja izveide Krāslavas pils staļļos, tūrisma produktu izstrāde
Krāslavas novada pagastu pārvaldes
Izglītība
PII „Pienenīte”
PII „Pīlādzītis”
Krāslavas Valsts ģimnāzija
Krāslavas pamatskola
Varavīksnes vidusskola
Krāslavas gr. Plāteru v.n. poļu pamatskola
Krāslavas Mūzikas skola
Krāslavas Mākslas skola
Krāslavas bērnu un jauniešu centrs
Krāslavas Sporta skola
Domes izglītības nodaļa un pārējie izdevumi, t.sk.savstarpējie norēķini, skolu telpu
remonti
Interešu izglītības pārējie izdevumi, skolēnu dziesmu un deju svētki
projekts „PROTI un DARI”
projekts Energoefektivitātes paaugstināšana Krāslavas pamatskolā
projekts Kompleksi risinājumi gāzu emisiju samazināšanai Krāslavas Varavīksnes
vidusskolā
projekts Kompleksi risinājumi gāzu emisiju samazināšanai Krāslavas pamatskolā
Krāslavas novada pagastu pārvaldes
Sociālā aizsardzība
Pansionāts „Priedes”
BSRC „Mūsmājas”
projekts Algotie pagaidu sabiedriskie darbi pašvaldībā
Pašvaldības iestāde „Sociālais dienests”
Ēkas Gr.Plāteru 6 uzturēšana un pār.soc.izdevumi
Krāslavas novada pagastu pārvaldes
Kopā izdevumi
Finansējums
Budžeta līdzekļu atlikumu izmaiņas
Aizņēmumu atmaksa kopā
Krāslavas novada dome
Robežnieku pagasta pārvalde

Izdevumi
EUR
2 850 924
1 692 881
59 450
3 000
70 650
28 000
996 943
143 411
56 645
82 409
4 357
1 945 557
1 314 560
580 000
50 997
484 915
143 100
298 495
43 320
1 227 787
453 709
23 955
102 810
647 313
198 306
46 826
151 480
1 500 358
155 898
117 066
128 552
498 439
40 335
15 000
309 985
24 920
108 199
1 500
150 000
448 903
5 691 571
517 671
450 971
404 684
687 124
1 070 833
127 446
196 278
62 288
76 207
237 755
380 552
118 290
14 078
62 704
81945
55 789
1 146 956
1 810 125
224 385
196 328
42 425
760 929
67 028
519 030
15 852 954
-1 846 961
2 585 158
738 197
712 022
26 175

PAMATBUDŽETA IEŅĒMUMI
Ieņēmumi
EUR
5582704
4990239
48112

Rādītāja nosaukums

Kopā nodokļu ieņēmumi
Iedzīvotāju ienākuma nodoklis
Iedzīvotāju ienākuma nodoklis-iepriekšējā gada sadale
Nekustamā īpašuma nodokļa par zemi kārtējā saimnieciskā
gada ieņēmumi
383059
Nekustamā īpašuma nodokļa par zemi iepriekšējo gadu parādi
30970
Nokavējuma nauda par termiņā nesamaksāto nodokli par zemi
5850
Nekustamā īpašuma nodokļa par ēkām kārtējā gada maksājumi
54687
Nekustamā īpašuma nodokļa par ēkām parādi par iepriekšējiem gadiem
5520
Nokavējuma nauda par termiņā nesamaksāto nodokli par ēkām
1200
Nekustamā īpašuma nodokļa par mājokļiem kārtējā gada maksājumi
43152
Nekustamā īpašuma nodokļa par mājokļiem parādi par iepriekšējiem gadiem
3207
Nokavējuma nauda par termiņā nesamaksāto nodokli par mājokļiem
1000
Azartspēļu nodoklis
15708
Kopā nenodokļu ieņēmumi
77457
Pašvaldību budžeta procentu ieņēmumi par kontu atlikumiem
1080
Valsts nodevas
10264
Pašvaldības nodevas
3600
Sodi un sankcijas
2100
Ieņēmumi no ūdenstilpņu un zvejas tiesību nomas (makšķerēšanas kartes)
11000
Līgumsodi un procentu maksājumi par saistību neizpildi
1140
Pārējie dažādi nenodokļu ieņēmumi, kas nav iepriekš klasiﬁcēti
17841
Ieņēmumi no īpašuma pārdošanas
30432
Kopā maksas pakalpojumi
1213045
Ieņēmumi no vecāku maksām
206834
Ieņēmumi par dokumentu izsniegšanu un pārējiem kancelejas
pakalpojumiem
350
Ieņēmumi par nomu
61428
Ieņēmumi no kustamā īpašuma iznomāšanas
6500
Ieņēmumi no zemes nomas
25262
Pārējie ieņēmumi par nomu un īri
4445
Maksa par personu uzturēšanos sociālās aprūpes iestādēs
190970
Ieņēmumi no pacientu iemaksām
549000
Ieņēmumi no biļešu realizācijas
3300
Ieņēmumi par dzīvokļu un komunālajiem pakalpojumiem
112571
Citi ieņēmumi par maksas pakalpojumiem
37400
Pārējie iepriekš neklasiﬁcētie ieņēmumi
14985
Saņemtie valsts budžeta transferta pārskaitījumi kopā:
7132787
Pašvaldību budžetā saņemtā valsts budžeta transferti noteiktiem mērķiem (vispārējas un interešu izglītības pedagogu darba
samaksa)
1769297
Pašvaldību budžetā saņemtā valsts budžeta transferti noteiktiem mērķiem (materiāli tehnisko līdzekļu iegāde bērnu un jauniešu centram)
1000
Pašvaldību budžetā saņemtie uzturēšanas izdevumu transferti ārvalstu ﬁnanšu palīdzības projektu īstenošanai no valsts
budžeta iestādēm
377116
Pašvaldību budžetā saņemtā dotācija no pašvaldību ﬁnanšu
izlīdzināšanas fonda
4685347
Pārējie pašvaldību budžetā saņemtie valsts budžeta iestāžu
uzturēšanas izdevumu transferti
150027
Norēķini ar citām pašvaldībām par sniegtajiem pakalpojumiem
150000
Ieņēmumi kopā:
14005993

IZDEVUMU STRUKTŪRA
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VAIRĀK NEKĀ TREŠDAĻA PAŠVALDĪBAS LĪDZEKĻU
NOVIRZĪTI IZGLĪTĪBAI
Janvāra beigās, novada domes sēdē deputāti vienprātīgi nobalsoja „par” un apstiprināja pašvaldības 2015.gada budžetu. Par to, kādiem mērķiem tiks izmantoti budžeta līdzekļi un kādi darbi ir
ieplānoti šajā gadā, pastāstīja novada domes priekšsēdētājs Gunārs Upenieks.
- Kādiem mērķiem galvenokārt tiek plānots izmantot
pašvaldības budžeta līdzekļus 2015. gadā?
- Kā parasti, vairāk nekā trešdaļa pašvaldības līdzekļu novirzīti izglītībai, un, visticamāk, tieši šajā pozīcijā budžets
vēl būs jākoriģē. Pašlaik Izglītības un zinātnes ministrija
izstrādā grozījumus noteikumos, kas paredz ﬁnansēšanas
kārtību, un tie var negatīvi ietekmēt situāciju Krāslavas novadā. Izstrādājot šos grozījumus, ministrija nav paredzējusi nekādus koeﬁcentus dažādām pašvaldībām, bet piedāvā
visiem vienādus nosacījumus. Netika ņemts vērā ģeogrāﬁskais stāvoklis, ceļu stāvoklis (jo pa tiem tiek pārvadāti
skolēni), iedzīvotāju skaits pagastos.
„Skolas netiks slēgtas, mēs tikai samazinām ﬁnansējumu. Ja jūs gribat saglabāt nelielas skolas, tad pašvaldībām
jānodrošina algas skolotājiem” – tāda ir Izglītības un zinātnes ministrijas politika. Un nelielas izglītības iestādes,
pēc ierēdņu domām, ir skolas, kurās mācās mazāk nekā
100 skolēni.
Mēs bijām šokā, kad uzzinājām, ka grozījumi varētu
stāties spēkā no 1.septembra. Turpretī budžets tiek plānots
gada sākumā, un gadījumā, jā būs jāpiešķir ievērojami naudas līdzekļi vairākām skolām, koriģēt to būs sarežģīti.
Budžeta pozīcijā „izglītība” ir ieplānoti līdzekļi ne tikai
skolu uzturēšanai, bet arī dažādām iedzīvotāju iniciatīvām.
Esam ļoti gandarīti, kad krāslavieši piedāvā pašvaldībai
savas idejas un kad paši iedzīvotāji arī īsteno savas ieceres.
Ir dažādas programmas, un ir paredzēts arī valsts ﬁnansējums, kas domāts sabiedriskajām organizācijām. Par laimi,
mūsu novadā ir aktīvisti, kuri sapratuši, ka nedrīkst visu
laiku tikai sūdzēties, kaut kas ir jādara saviem spēkiem.
Šie cilvēki dibina biedrības un raksta projektus. Savukārt
deputāti, kad jautājums ir saistīts ar šo projektu līdzﬁnansējumu, vienmēr balso tikai „par”. Līdz ar to var apgūt vairāk
Eiropas Savienības fondu līdzekļu, un pašvaldības ieguldījums tādos gadījumos ir tikai 10-15%.
Piemēram, aktīvi izstrādā projektus „futbolisti”, nesen
parādījās arī citas sporta biedrības - „Basketbola klubs
„Krāslava””, „Krāslavas volejbola klubs”, „Sportists”.
- Kādi projekti tiks realizēti šogad?
- Šajā gadā sākas jauns plānošanas periods, un tagad iestājas klusuma periods līdz Eiropas Savienības programmu
atvēršanai. Kad šīs jaunās programmas uzsāks darbību, paskatīsimies, ko varēsim piemērot to prasībām un mērķiem.
Jebkurā gadījumā nenoņemam no dienas kārtības jautājumu par sporta zāles būvniecību. Ja šis projekts būs atbilstošs Eiropas Savienības programmām, tad izmantosim fondu ﬁnansējumu, ja ne, tad būvēsim par pašvaldības budžeta
naudu.
- Pagājušajā gadā pašvaldība ieguldīja budžeta līdzekļus pilsētas ielu seguma rekonstrukcijā, vai arī šogad ir ieplānoti ceļu remontdarbi?
- Jā, esmu gandarīts, ka šajā jautājumā mani atbalstīja
kolēģi deputāti. Šogad, izmantojot pašvaldības līdzekļus,
pacentīsimies izremontēt Pīlādžu, Rancāna ielu un Lielās
ielas posmu. Gribam sakārtot Aronsona ielas mikrorajonu.
Nākamajā gadā uzsāksim remontdarbus ceļa posmā no
Rēzeknes ielas līdz Lakstīgalu ielai. Plānojam sakārtot autostāvvietu Raiņa ielā. Sakarā ar to, ka šajā pilsētas daļā

ir arī uzņēmumi, remontējot ceļu segumu, mēģināsim izmantot Eiropas Savienības ﬁnansējuma programmas, bet
pieguļošo teritoriju atjaunosim par pašvaldības līdzekļiem.
- Kā tiek virzīts uz priekšu loģistikas centra būvniecības projekts?
- Pašlaik sakarā ar šo jautājumu ir panākta vienošanās ar
Baltkrievijas pusi. Par šo projektu interesējas biznesmeņi,
un viņi ir gatavi ieguldīt tā īstenošanā savus līdzekļus. Tas
ir pārrobežu projekts, līdz ar to ir iestājusies pauze sakarā
ar sarežģīto situācijas Ukrainā. Taču varu teikt, ka šī ideja
nav atmesta malā, un darbs tiek turpināts.
- Vai budžetā ir paredzēti līdzekļi jauniešu iniciatīvu
projektiem un biznesa ideju projektiem, kā tas notika
iepriekšējos gados?
- Obligāti! Galvenais, lai jauniešiem būtu dažādas idejas,
bet mēs pacentīsimies tās atbalstīt. Ja būs daudz labu projektu, tad, ņemot vērā deputātu viedokli, esmu pārliecināts,
ka varēsim piešķirt papildus ﬁnansējumu.
- Spriežot pēc informācijas par budžeta līdzekļiem,
ﬁnansējums sociālajai sfērai ir paredzēts atbilstoši pagājušā gada datiem?
- Jā, tieši tā, cilvēku skaits mūsu novadā diemžēl samazinās. Taču veco ļaužu pansionātu iemītnieku skaits palielinās – ko lai dara, tāda ir mūsu dzīve. Saistībā ar sociālo
sfēru varu piebilst, ka jaunieši vecumā no 15 līdz 29 gadiem var pieteikties dalībai Nodarbinātības valsts aģentūras
īstenotajos Jauniešu garantijas atbalsta pasākumos. Tie ir
domāti jauniem cilvēkiem, kuri nekur nestrādā un nemācās,
lai viņiem būtu iespēja kaut ko mainīt savā dzīvē un uzsākt
darba gaitas.
- Vai, pēc jūsu domām, tas ir mērķtiecīgs ﬁnanšu līdzekļu ieguldījums?
- Manuprāt, cilvēkiem ir jāmaksā par padarīto darbu. Ja
cilvēks līdz 29 gadu vecumam negribēja neko darīt, tad pilnīgi iespējams, ka viņam nebūs vēlēšanās strādāt līdz pat
60 gadiem.
- Ir jāpievērš uzmanība arī kultūras pasākumiem. Pagājušajā gadā Āfrikas cūku mēra epidēmijas dēļ nebija
iespējams īstenot visas ieceres, kas bija saistītas ar pilsētas svētku programmu. Kādi pasākumi tiek plānoti
šogad?
- Jā, pērn mēs patiešām plānojām ļoti interesantus svētkus, un, kad viss jau bija gatavs, no daudziem pasākumiem
bijām spiesti atteikties. Ceru, ka šogad vairs nebūs nekādu
ārkārtas situāciju. Protams, svētki nebūs tādi, kādus varam
atļauties pilsētas jubilejas gadā, bet mums jau ir interesantas ieceres. Domāju, ka krāslavieši un pilsētas viesi priecāsies par mūsu idejām.
- Budžetā ir paredzēti līdzekļi Šmakovkas muzeja izveidošanai.
- Jā, ir tāda pozīcija. Šī muzeja galvenā ideja ir saistīta
ar to, lai šajās telpās mēs varētu prezentēt un pārdot mūsu
vietējo produkciju. Plānojam arī labiekārtot grāfu Plāteru
bijušā staļļa ēku, tas ir viens no tūrisma objektiem, kurā varētu izvietot, teiksim, 40 cilvēku lielu tūristu grupu. Taču ir
jānodrošina noteikti apstākļi, lai būtu pats elementārākais,
piemēram, iespēja nomazgāt rokas un arī paēst. Ēdienkartē
piedāvāsim vietējos produktus - maizi, sieru, zivis, alu...

Žēl, ka neviens no uzņēmējiem pagaidām neražo tādus
sertiﬁcētus vietējos produktus kā, piemēram, speķi. Bet, ja
mūsu novada iedzīvotāji ražos šādus produktus, mēs labprāt tos iegādāsimies.
- Ir zināms, ka pirms budžeta apstiprināšanas bija
veikts liels sagatavošanas darbs. Kā tas tika organizēts?
Vai bija arī strīdīgi momenti, apspriežot budžetu ar deputātiem?
- Budžeta apspriešana ar deputātiem norisinājās vienkāršāk nekā ar budžeta iestāžu vadītājiem. Iestāžu pārstāvji,
iesniedzot budžeta projektu, reizēm atnāk ar nodomu „apvest ap stūri”. Skatās nevainīgām acīm, stāsta par plānotiem izdevumiem un vēro reakciju – vai pamanīsim viņu
viltību. Tādas acis cilvēkiem var redzēt tikai budžeta projekta aizstāvēšanas laikā (smejas, autores piezīme).
Kas attiecas uz deputātiem, varu apgalvot, ka budžeta
pieņemšana mūsu novada domē nav saistīta ar politiku.
Neatkarīgi no partijas piederības visi domā par novada iedzīvotāju labklājību.
Piemēram, vienbalsīgi tika atbalstīts priekšlikums paaugstināt iedzīvotāju informētības līmeni. Pēdējo mēnešu
notikumi uzskatāmi parādīja, ka mēs bijām pieļāvuši kļūdu
- mums ir maz informācijas krievu valodā. Tuvākajā laikā
līdztekus materiāliem informatīvajā izdevumā „Krāslavas
Vēstis” iedzīvotājiem tiks piedāvāta iespēja izmantot informatīvo interneta portālu latviešu un krievu valodā, ar tā
palīdzību mēs plānojam ne tikai sniegt vairāk informācijas,
bet arī nodrošināt atgriezenisko saikni ar novada iedzīvotājiem. Lasītāji varēs uzdot jautājumus, kuri viņus interesē
vai ir aktuāli, un operatīvi saņemt atbildes. Mēs arī gaidīsim iedzīvotāju priekšlikumus un padomus, piedāvāsim
apspriest tematus, kas ir svarīgi mūsu pašvaldībai. Ceru, ka
tas palīdzēs mums izdarīt vēl daudz labu darbu, lai uzlabotu
dzīves kvalitāti mūsu novadā.
- Paldies par interviju!
Elvīra Škutāne

LAD LAUKU BLOKU KARTĒ IR PUBLICĒTI AINAVU ELEMENTI –
AICINĀM IESNIEGT LAUKU BLOKU PRECIZĒJUMUS, JA NEPIECIEŠAMS!
No šī gada 2. februāra Lauku atbalsta dienests (LAD)
LAD lauku bloku kartē ir publicējis ainavu elementus (koku,
krūmu grupas un dīķus). Lauksaimnieki tiek aicināti pārskatīt šos LAD iezīmētos elementus un iesniegt precizējumus,
ja tādi ir nepieciešami. Ir iespējams pievienot arī jaunus ainavu elementus. Lai precizētu vai iezīmētu jaunus ainavu
elementus, ir jāiesniedz bloku precizēšanas pieteikums LAD
E-Pieteikšanās sistēmā (EPS). Gala termiņš bloku precizēšanas pieteikumu iesniegšanai ir 2015.gada ir 1.aprīlis.
LAD vērš lauksaimnieku uzmanību uz to, ka tikai ar ainavu elementiem ir grūti izpildīt prasību par ENP izveidošanu
un/vai uzturēšanu, tāpēc katram lauksaimniekam ir jāizvērtē
tas, kas vēl ir saimniecībā jāpaveic, lai tiktu ievērotas za-

ļināšanas prasības. Lai lauksaimniekiem sniegtu atbalstu
zaļināšanas prasību ievērošanai, LAD ir sagatavojis īpašu
Zaļināšanas kalkulatoru, ko ir iespējams izmantot, lai veiktu
aprēķinus par savu saimniecību.
LAD atgādina, ka, lai 2015. gadā saņemtu platību maksājumus pilnā apjomā, ir jāievēro zaļināšanas prasības. Tās jāievēro saimniecībās, kurās aramzemes platība ir vismaz 10 ha.
Zaļināšana sastāv no:
-kultūraugu dažādošanas;
-ekoloģiski nozīmīgu platību (ENP) (papuves, pākšaugi,
ainavu elementi, laukmalas) izveidošanas un/vai uzturēšanas
5% no aramzemes;
-esošo ilggadīgo zālāju (iepriekš pastāvīgās pļavas un ga-

nības) saglabāšanas.
Plašāka informācija par zaļināšanas prasībām ir lasāma
LAD mājaslapā, izvēlnē „Zaļināšana”, kur var noskaidrot to,
kas jāievēro katram lauksaimniekam, lai 2015.gadā platību
maksājumus saņemtu pilnā apmērā, kā arī ir publicēta informācija par izņēmuma gadījumiem, kuros minētās prasības
nav jāievēro.
Tiem lauksaimniekiem, kuriem būs jāievēro zaļināšanas
prasības, uz platību maksājumiem būs jāpiesakās elektroniski, tāpēc LAD aicina lauksaimniekus jau tagad kļūt par LAD
Elektroniskās pieteikšanās sistēmas klientiem.
Kristīne Ilgaža,
LAD Sabiedrisko attiecību daļas vadītāja
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REĢIONU IEDZĪVOTĀJI AICINĀTI PIEDALĪTIES
„LIELĀS TALKAS” PAGALMU KONKURSĀ
„Lielā Talka” aicina daudzdzīvokļu namu
iedzīvotājus, kas vēlas kopīgiem spēkiem
uzlabot vidi savos pagalmos, piedalīties izsludinātajā sadarbībā ar Pagalmu
sakopšanas kustības atbalstītāju - AAS
„Gjensidige Baltic” - Pagalmu konkursā reģioniem. Pie konkursa uzvarētājiem dosies
profesionāli ainavu arhitekti un studenti
no Latvijas augstskolām, lai sagatavotu
labiekārtošanas projektu, kuru Lielās talkas dienā, 25.aprīlī, realizēs kopā ar pagalma māju iedzīvotājiem.

Šogad ar „Lielās Talkas” Pagalmu sakopšanas kustības atbalstītāja AAS „Gjensidige Baltic” palīdzību
tiks sakopti un labiekārtoti četri pagalmi – trīs Latvijas reģionos un viens Rīgā. Plašāka informāciju
par pieteikšanos Pagalmu konkursam un pieteikuma
anketa atrodama mājas lapā www.talkas.lv Aizpildīt
anketu un pieteikties konkursā būs iespējams līdz
22.februārim.
“Es vēlos aicināt ikvienu Latvijas iedzīvotāju – ja
jums ir svarīgi, kāda vide ir ap jums un ja jūs atrodat
sevī degsmi un spēku kaut ko darīt arī paši savām
rokām, tad nekavējieties! Šī ir kārtējā iespēja, ko
piedāvā „Lielā Talka”. Izmaiņas sākas mūsos pašos,
tikai pēc tam sāk mainīties arī mūsu apkārtne. Šogad
mēs lielāku uzmanību pievērsīsim reģioniem, bet tas
neliedz nevienam kritiski apskatīt savu pagalmu, sasaukt kopā kaimiņus un padomāt – ko mēs paši varam darīt lietas labā. Ja jūsu pagalmu izvēlēsies „Lielas Talkas” žūrija – tad tiksimies un kopā realizēsim
jūsu sapņus,” saka „Lielās talkas” kustības vadītāja

Vita Jaunzeme.
Izvēlētajos pagalmos, Latvijas reģionos, ainavu
arhitekti kopā ar studentiem palīdzēs iedzīvotājiem
atrast piemērotākās idejas pagalma uzlabošanai, sagatavos labiekārtošanas projektu un kopā ar daudzdzīvokļu namu iedzīvotājiem realizēs 2015. gada
Lielajā talkā 25. aprīlī.
„Lielā Talka” ir vides sakopšanas kustība ar mērķi
līdz 2018. gadam, Latvijas 100. dzimšanas dienai,
padarīt mūsu valsti par tīrāko un sakoptāko vietu pasaules kartē – dot iespēju dabai atveseļoties, attīrot to
no atkritumiem, kā arī mudināt iedzīvotājus pašiem
labiekārtot un rūpēties par vidi sev apkārt. Pagalmu
labiekārtošanas projekts ir viens no Lielās talkas akcentiem, kas aicina iedzīvotājus apzināt savu daudzdzīvokļu māju pagalmu problēmas, vienoties par vēlamajiem uzlabojumiem ar kaimiņiem un brīvprātīgi
iesaistīties pagalma vides sakopšanā, kopīgā darbā
apvienojot lielus un mazus, lai turpmāk pagalms
būtu droša un patīkama atpūtas un rotaļu vieta visām
paaudzēm.
„Lielās Talkas” Pagalmu sakopšanas projektu organizē biedrība „Pēdas LV” ar AAS „Gjensidige Baltic”, Latvijas Ainavu arhitektūras biedrības un Jauno
Arhitektu kustības atbalstu. Plašāka informācija par
konkursu: Anete Lesīte, „Lielās Talkas” Pagalmu
sakopšanas projekta vadītāja, mob.29123464, anete.
lesite@gmail.com
Madara Laicāne,
„Lielās Talkas” mediju koordinatore,
Baltijas Komunikāciju centrs

KRĀSLAVAS NOVADS TIKA PĀRSTĀVĒTS
STARPTAUTISKAJĀ TŪRISMA GADATIRGŪ
„BALTTOUR 2015”
No 6. līdz 8. februārim
Rīgā izstāžu centrā Ķīpsalā
norisinājās 22. starptautiskā tūrisma izstāde-gadatirgus „Balttour 2015”.

Šī izstāde ir viens no nozīmīgākajiem gada notikumiem Baltijas
valstu tūrisma nozarē. Izstāde norisinājās divās tematiskajās hallēs
– „Apceļo Latviju!” un „Atklāj
pasauli!”, kurās paralēli īpašiem
piedāvājumiem varēja baudīt arī
plašu kultūras programmu. Ceļojumu izpārdošana, pasaules plašumi un kultūru dažādība, Latvijas
reģionu viesmīlība un garšu ceļojumi – tā var raksturot „Balttour”,
kur savus piedāvājumus prezentēja vairāk nekā 700 tūrisma uzņēmumu no 40 Eiropas, Centrālās
Āzijas un Tuvo Austrumu valstīm.
Pateicoties Latgales pašvaldību
atbalstam, Latgales reģiona attīstības aģentūras, Latgales plānošanas reģiona un Latgales tūrisma
informācijas centru kopējam darbam, vienotais Latgales reģiona
stends arī šogad priecēja daudzos
izstādes apmeklētājus.
Šī gada izstādē Latgales reģions
piedalījās, liekot uzsvaru uz kulinārā mantojuma tradīcijām, tāpēc
īpašu baudījumu, apmeklējot Latgales reģiona stendu, guva tieši
gardēži! Viesmīlīgās saimnieces
no Aglonas cienāja izstādes dalībniekus ar kļockām un garšīgo Aglonas maizi. Tāpat izstādē varēja
nogaršot jau visiem labi zināmo
z/s „Kalni” upeņu un aveņu vīnu.
„Latgolys golds” piedāvāja īsto

diētisko speķi no Latgales, z/s
„Rūķīši” cienāja izstādes apmeklētājus ar kūpinātiem samiem, bet

ar mājas alu izstādes apmeklētājus
cienāja viens no labākajiem Latgales aldariem Dainis Rakstiņš.

„JAUNS VIDES OBJEKTS
KĀZINIEKIEM
KRĀSLAVAS PILS KOMPLEKSĀ”

Krāslavas novada tūrisma informācijas centrs (TIC) organizē ideju konkursu „Jauns vides objekts kāziniekiem Krāslavas
pils kompleksā” jaunlaulāto izklaidei vai mīlestības apliecinājumu izvietošanai Krāslavas pils kompleksa teritorijā

Tuvojas 14.februāris, kas ir Svētā Valentīna jeb visu mīlētāju diena.
Ideju konkurss ir veltīts šai dienai, kā arī visiem jaunlaulātajiem, kas plāno savā kāzu dienā apmeklēt Krāslavas pils kompleksu, pastaigāties pils
parkā, nofotografēties pils fonā un piemiņai par šo skaistu dienu un arī
kā mīlestības apliecinājumu atstāt kādu simbolisko lietu pils kompleksā.
Bieži jaunlaulātie dod solījumu viens otram un atstāj uz tilta saslēgtas
piekaramās atslēgas ar saviem vārdiem…
Bet varbūt mums kopā radīsies vēl kāda interesanta ideja, kā tieši pils
kompleksa teritorijā padarīt kāzas neaizmirstamas? Patiešām gribas, lai
idejas realizācijas rezultātā pils kompleksā parādās unikāls vides objekts
jaunlaulātajiem, novada iedzīvotājiem un viesiem.
Konkursa rezultātā tiks izvēlēta viena ideja, kura pēc saskaņošanas ar
Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekciju un pateicoties Krāslavas novada domes atbalstam varētu būt realizēta. Izvērtējot idejas, tiks
ņemta vērā atbilstība izvirzītajiem konkursa mērķiem, atbilstība pils kompleksa attīstības koncepcijai, oriģinalitāte un ﬁnansiālais izdevīgums.
Idejas aicinām iesniegt Krāslavas novada tūrisma informācijas centrā
(Pils iela 2, Krāslava), vai iesūtīt pa e-pastu tic@kraslava.lv līdz 2015.
gada 2.martam (plkst.17.00).
Pirms iesniegt idejas aprakstu, lūgums iepazīties ar konkursa nolikumu, bet idejas iesniegšanai izmantojiet veidlapu, kas atrodama Krāslavas novada domes mājas lapā kraslava.lv.

PAŠVALDĪBAS POLICIJA PAR PAVEIKTO DARBU JANVĀRĪ
Sastādīti 5 administratīvo pārkāpumu protokoli par medību, zvejas un
makšķerēšanas noteikumu pārkāpšanu.
Saņemti 13 rakstiski iesniegumi un atstrādāti 218 izsaukumi. Tika
veiktas 55 proﬁlaktiskās sarunas un izteikti mutiski brīdinājumi. Uzsākta viena administratīvā lietvedība. Janvārī tika pieņemti 45 apmeklētāji.
Tika veikti 6 nakts reidi (no piektdienas uz sestdienu). Kā arī tika
nodrošināta sabiedriskās kārtības uzturēšana Jaungada naktī, pasākumu
laikā.
Krāslavas novada pašvaldības policija nogādāja vienu personu Daugavpils psihoneiroloģiskajā slimnīcā un 1 cilvēku - Daugavpils Reģionālās slimnīcas Narkoloģijas nodaļā.
Krāslavas novada pašvaldības policijas darbinieki nogādāja vienu
klaiņojošo suni Daugavpils dzīvnieku patversmē.
Pašvaldības policijas darbinieki veica 7 proﬁlaktiskos reidus pa
Krāslavas novada ezeriem, kas saistīti ar zivju resursu un kontroles
pasākumiem. No dažādiem Krāslavas novada ezeriem kopumā tika izņemti106 bezsaimnieka makšķerēšanas zvejas rīki.

Neviena „Balttour” izstāde nav
iedomājama bez Krāslavas novada
uzņēmējiem - z/s „Kurmīši” garšīgajām un smaržīgajām zāļu tējām
un Valda un Olgas Pauliņu darinātajiem podiem. Latgales tematiskos ciemus pārstāvēja Iveta Leikuma no Krāslavas novada tematiskā
ciema „Skaista”. Kopumā Latgales
reģiona stendā strādāja vairāk nekā
100 cilvēki – reģiona pašvaldību
tūrisma informācijas centru darbinieki, amatnieki, mājražotāji.
Sava stenda apmeklētājiem
Krāslavas novada TIC piedāvāja brošūru „Krāslavas novads
Daugavas lokos”, Krāslavas un
Krāslavas novada tūrisma kartes,
gastronomiskos maršrutus, kā arī
citus Krāslavas novada tūrisma
uzņēmumu mārketinga materiālus, kas ieguva lielu popularitāti
stenda apmeklētāju vidū.
Krāslavas novada TIC vadītāja
Tatjana Kozačuka dalās iespaidos
par dalību izstādē: „Veiksmīgi norisinājās 22.starptautiskā tūrisma
izstāde „Balttour 2015”. Mūsu

Latgales komanda, kā vienmēr, ar
savu plašo stendu un piedāvājuma
daudzveidību piesaistīja daudz
apmeklētāju. Latgales kulinārais
mantojums, amatnieku izstrādājumi... Tas viss vēl ilgi paliks atmiņā ne tikai mums, dalībniekiem,
bet tūkstošiem stenda apmeklētāju! Patiešām prieks bija dzirdēt
labas atsauksmes no viņiem gan
par mūsu pievilcīgo stendu, gan
par Latgali kopumā. Lepojāmies
ar dzimto pilsētu Krāslavu, kad
gandrīz katrs otrais stenda apmeklētājs uzsvēra, cik skaista un
sakopta tagad ir mūsu pilsēta Daugavas lokos! Tie, kas savām acīm
vēl neredzēja un neizbaudīja šo
skaistumu, apsolīja noteikti vasarā
atbraukt un pārliecināties!”
Šajā gadā Latgales reģions kopumā tiks pārstāvēts 9 starptautiskajos tūrisma gadatirgos. Izstādes
jau notikušas Utrehtā, Helsinkos,
Viļņā un Hamburgā, un tuvākajā
laikā notiks arī Tallinā, Minhenē,
Maskavā un Minskā.
Krāslavas novada TIC
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PRIECĀSIMIES REDZĒT IKVIENU VIESI

Uzņēmējs Jāzeps Žurņa atjaunojis jau vairākas ēkas Ezerkalna ciemā: bijušās darbnīcas, veikalu un
bijušā bērnudārza ēku.
Tagad otrā dzīve ir dota vēl vienai ēkai, kurā tika atvērta viesu māja „Ezerkalns”.
Pārkāpjot atjaunotā nama slieksni, pārliecinājos, ka viesi šeit izjutīs gan siltumu, gan mājīgumu.
Saimniece ir ļoti laipna un taktiska, saimnieks - uzmanīgs un viesmīlīgs. Bez šaubām, ikviens
stūrītis šajā viesu mājā ir ierīkots ar lielu mīlestību, šeit virmo īpaša aura, kas noskaņo mieram
un atpūtai.
„Tagad padzersim tēju, tikai tad mēs jūs laidīsim prom,” paziņoja saimnieks ar tādu pārliecību,
ka pretoties nebija iespējams. Taču es arī nedomāju atteikties - man bija patīkami vēl kaut
neilgu laiku pakavēties šajā jaukajā atmosfērā.
Akcents tiek likts
uz miera sajūtu

„Parasti mums ir tā,” pastāstīja
Jāzepa dzīvesbiedre un viesnīcas
saimniece Tatjana, „ja Jāzeps par
kaut ko runā, tas nozīmē, ka es par
to jau domāju. Ja es par kaut ko
runāju, tas nozīmē, ka viņš par to
jau ir padomājis. Tāpēc tagad ir
grūti spriest, kurš bija pirmais, kas
izteica ideju atvērt viesu māju.”
Ēkas ārējā izskata projektu izstrādāja Jāzeps, bet ar iekšējo dizainu nodarbojās Tatjana. Pirmais
stāvs ir paredzēts svinību un citu
pasākumu rīkošanai, piemēram,
semināriem un konferencēm.
Banketu zāle ir paredzēta 50 cil-

saimniece, „pēc pasūtījuma mēs
varam to izrotāt, piemēram, romantiskajā stilā.”
Tatjana pēc izglītības ir psiholoģe, tāpēc pieeja istabu noformējumam un krāsu gammas izvēlei
bijusi profesionāla.
„Akcents tiek likts uz to, lai
telpu iekārtojums radītu miera
sajūtu. Kad cilvēks pēc gara ceļa
jūtas noguris, viņam bieži vien ir
grūti aizmigt telpā, kur sienas ir
nokrāsotas spilgtos toņos. Tāpēc
es izvēlējos siltu olīvzaļu krāsu
gammu - tā rada mājīgumu un dod
cilvēkam iespēju labi atpūsties,”
paskaidroja Tatjana.
Cenas par sniegtajiem pakalpo-

jumiem viesu mājā „Ezerkalns” ir
visai demokrātiskas. Nakšņošana un brokastis vienam cilvēkam
izmaksās 15 eiro, papildvieta istabā - 8 eiro, bērniem līdz 3 gadiem dzīvošana ir bezmaksas. Ir
arī papildus pakalpojumi - liela
bezmaksas autostāvvieta, veļas
mazgāšana, var izmantot gludināmo dēli un gludekli, ir WiFi. Viesu māja strādā visu diennakti, uz
šejieni var atbraukt jebkurā laikā.

Prioritāte – nodrošināt
darba vietas
ciema iedzīvotājiem

Ēkas remontdarbus dzīvesbiedri
Žurņas veica saviem spēkiem. Jāzeps ir uzņēmuma vadītājs jau 20
gadus, bet nebaidās no visvienkāršākā darba, var novilkt žaketi un
paņemt rokās instrumentus. Taču
visaktīvākais palīgs bija jaunākais
dēls Daniils. Sešu gadu vecumā
viņš jau prot spriest kā īsts saimnieks un interesējas gan par vīriešu, gan par sieviešu darbiem. Uz
viņu, savu mantinieku, vecāki liek
visas savas cerības.
Pašlaik darbā ir pieņemti divi
cilvēki, perspektīvā saimnieki vēlas paplašināt viesu mājas darbinieku štatu sarakstu ar pavāru un
oﬁciantu.

„Mūsu prioritāte – darba vietas
ciema iedzīvotājiem,” uzsvēra Jāzeps. Es jau runāju ar vietējiem
cilvēkiem, lai viņi nesteigtos sūtīt
savus bērnus peļņā uz ārzemēm.
Lai atnāk pie mums, parunāsim,
visu apspriedīsim, nosūtīsim uz
apmācībām, palīdzēsim materiāli.
Lai mācās, bet pēc tam – strādās
pie mums. Darbs var būt saistīts
ne tikai ar viesu māju, bet arī ar
visu mūsu uzņēmumu. Mums ir
vajadzīgas gan sievietes, gan vīrieši.”
Pagasta iedzīvotāji ir gandarīti
par to, ka viesnīca nosaukta par
godu Ezerkalna ciemam, līdz ar to
tas kļūs vēl atpazīstamāks.
Pirmie apmeklētāji, kas vēra
viesu mājas durvis, bija tieši vietējie iedzīvotāji. Atjaunotajā zālē
notika Jaungada vakars pagasta
pieaugušajiem un svētki pie eglītes Ezerkalna bērniem. Tatjana
un Jāzeps arī turpmāk plāno organizēt šeit dažādus pasākumus,

lai cilvēku atpūtas iespējas būtu
daudzveidīgākas un interesantākas.
„Segt visus izdevumus, kas
radušies, ierīkojot viesu māju,
protams, ir gandrīz neiespējami,
bet mūsu sākotnējais mērķis bija
renovēt šo ēku, un mēs to izdarījām,” secina Jāzeps.
Tatjana aicina ciemos: „Lūdzu,
neaizmirstiet par to, ka netālu no
Krāslavas ir vieta, kur var pavadīt
savas brīvdienas, atpūsties, sarīkot svētkus saviem tuviniekiem,
organizēt svinības.
Priecāsimies redzēt ikvienu viesi mūsu viesu mājā „Ezerkalns”.
Piedāvāsim garšīgu ēdienu, pacentīsimies izpildīt visas vēlmes.
Darīsim visu, lai viesiem būtu silti
un labi, mājīgi un patīkami.”
Elvīra Škutāne
Gribat izmantot viesu mājas
„Ezerkalns” pakalpojumus? Zvaniet pa tālr. 20429997 (Tatjana).

vēkiem, blakus atrodas deju zāle,
kā arī vieta, kur ir aprīkojums muzikantiem vai dīdžejam.
Otrajā stāvā ir dzīvojamās telpas, kurās var izvietot līdz 40 cilvēkiem. Viesiem tiek piedāvātas
trīs divvietīgas istabas, divas četrvietīgas un viena lielāka telpa,
kas ir paredzēta grupai – līdz 20
cilvēkiem.
„Jaunlaulātajiem mēs piedāvājam atsevišķu numuru ar divguļamo gultu,” piebilda viesu mājas

„CARITAS” PATEICĪBA ZIEDOTĀJIEM
Latvijā ir simtiem cilvēku, kuru materiālais
stāvoklis ir neapskaužams - pēc īres, komunālo
maksājumu nomaksas un zāļu iegādes ēšanai
daudz kas pāri vairs nepaliek. Mūsu sabiedrībā
bez īpašas piepūles varam saskatīt bagātos un
nabadzīgos. Arī mūsu pilsētā mēs pazīstam un
redzam trūcīgus cilvēkus.

Krāslavas svētā Ludvika Romas katoļu draudzes „Caritas” grupas brīvprātīgie, rakstot projektus un vācot ziedojumus, cenšas palīdzēt daudzbērnu un trūcīgo ģimeņu
bērniem, vientuļajiem pensionāriem, cilvēkiem ar īpašām
vajadzībām un citiem, kam nepietiek līdzekļu pārtikai un
apģērbam.
Tāpēc mums, brīvprātīgajiem, ir īpašs prieks par tiem cilvēkiem Krāslavā un novadā, kas nesavtīgi dāvā savu sirds
siltumu, labas domas un dalās Kristus mīlestībā ar saviem
līdzcilvēkiem, ziedojot katrs pēc savas rocības naudu un/

vai produktus silto pusdienu pagatavošanai un dāvaniņām
Ziemassvētkos un Lieldienās.
Visu to cilvēku, kuri saņem šo palīdzību, vārdā „Caritas” grupa izsaka vissiltāko paldies sponsoriem: Borisa
un Ināras Teterevu fonda nodibinājumam, nodibinājumam
„Caritas Latvija”, Krāslavas novada domei, SIA „Kristafors”, SIA „ Krāslavas aptieka”, SIA „Ritms R”, SIA „Nordserviss”, SIA „Dilanis”, SIA „Krāslava D”, SIA „Krāslavas piens”, biedrībai „Pieci airi”, Eduardam Voroneckim,
Aleksandram Namoviram, Oļegam Rinkevičam, Valteram
Sičevam, Marijai Puķītei, Danai Gribustei, Pēterim Muižniekam, Martai Dzalbei, Janīnai Gajevskai, Gertrūdei un
Stanislavam Leikučiem, Samušu, Bartušu, Andrijevsku
ģimenēm un citiem. Mīļš paldies arī visiem tiem anonīmajiem ziedotājiem, kuri savu artavu ir ielikuši ziedojumu
kastītē pie svētā Vincenta altāra katoļu baznīcā.
Cienījamie sponsori, Jūsu palīdzība ir ļoti būtiska. Tā ne-

ļauj cilvēkiem grimt depresijā un izmisumā, ļauj izbaudīt
to izjūtu, ka tu neesi viens pats ar savu nelaimi, ka tepat
blakus ir cilvēki, kas gatavi palīdzēt.
Svētajos rakstos varam lasīt: „Ko Jūs esat darījuši vienam no maniem vismazākajiem, to Jūs man esat darījuši.”
Tā saka Kristus. Vai arī – „Ar kādu mēru Jūs mērīsiet, ar
tādu arī Jums tiks mērīts.” Labie darbi netiks aizmirsti ne
uz zemes, ne debesīs. Mēs aicinām ikvienu cilvēku Krāslavā un novadā. Neatstāsim vientuļus un dziļā trūkumā mūsu
sabiedrības sirmgalvjus, bērnus un invalīdus! Ar saviem
ziedojumiem palīdzēsim ikvienam dzīvot cilvēka cienīgu
dzīvi! Arī latviešu tautas gudrība saka „Dots devējam atdodas”.
Krāslavas svētā Ludvika Romas katoļu draudzes
„Caritas” grupa
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JAUNATNES LIETAS
NĀKAMIE AUTOATSLĒDZNIEKI
PĀRBAUDA SAVAS PRASMES
PIKC Rīgas Valsts tehnikuma Krāslavas teritoriālajā
struktūrvienībā notika profesionālās meistarības konkursa „Riepu meistars 2015” atlases posma sacensības. Trīs
tehnikuma audzēkņi, kas uzrādīja labākos rezultātus šajās
sacensībās, 12. februārī devās uz Rīgu, lai piedalītos konkursa finālā.

Kā pastāstīja RVT Krāslavas teritoriālās struktūrvienības vadītājs
Arkādijs Petaško, konkursa vietējā posmā piedalījās tehnikuma auto
nodaļas labākie audzēkņi. Telpas ar aprīkojumu, kas ir nepieciešams šī
konkursa organizēšanai, piešķīra SIA „Ritms R”.
Konkursa ietvaros audzēkņi kvalitatīvi veica riepu montāžu un balansēšanu uz laiku.
„Ne visi uzņēmēji atļautu izmantot savu aprīkojumu jauniešiem, kam
vēl nav darba pieredzes,” uzsvēra Arkādijs Petaško. „Esam gandarīti
par to, ka varējām vienoties par konkursa rīkošanas vietu ar uzņēmuma
„Ritms R” vadību.”
Labāk un ātrāk nekā visi pārējie dalībnieki ar uzdevumiem tika galā
Dainis Fadins, Edgars Bitēns un Leonīds Labeckis.
Šie tehnikuma audzēkņi pārstāvēja mūsu novadu konkursa noslēguma
posmā Rīgā.
Elvīra Škutāne

SACENSĪBAS JĒKABPILĪ
Šis gads tūristu pulciņa dalībniekiem sākās ar sacensībām. Bet sākumā par mums - sporta tūrisma pulciņā „
Sapsan” darbojas 18 bērni Krāslavā un 17 bērni Robežniekos. Šie ir bērni, kam patīk piedzīvojumi, kas gatavi darboties, cīnīties un pierādīt savus talantus dažādās sacensībās un pārgājienos.

Protams, ne visiem un ne uzreiz
izdodas ātri sasiet mezglus tā, lai
virves nekrustojas, sataisīt nestuves divu minūšu laikā, lai nepieciešamības gadījumā var transportēt savu komandas biedru…
Treniņi notiek Krāslavas Varavīksnes vidusskolas šautuvē, un
tajos reizēm neiztiek bez strīdiem
un nesaprašanās, un, protams, bez
„iemīļotā” teiciena – „varbūt ka
es šoreiz to netaisīšu, bet darīšu
ko citu, vieglāku...” Treniņos komanda, kas šoreiz devās uz sacensībām Jēkabpilī, sadraudzējās un
sastrādājās, un tāpēc uz sacensībām devāmies diezgan pārliecināti par sevi.
Jēkabpilī notika sporta tūrisma
sacensības „ Jēkabpils kauss”.
Šeit bērniem bija jāparāda, kā viņi
māk darboties ar karabīnēm, tikt
pāri gaisa pārceltuvei, paralēlajām
virvēm, „purvam” un vēl daudz
ko citu. Pirmajā sacensību dienā
dalībnieki rādīja savas prasmes un
zināšanas individuāli. Otrajā dienā viņiem bija jāveic šī pati trase
(ar nelieliem papildinājumiem),
bet jau komandā, kur ir svarīga
sadarbība, prasme palīdzēt cits citam. Protams, ļoti labi ir redzams,
kā bērni pārdzīvo, uztraucas, un
tas viss atspoguļojas elementos,

ko viņi veic, lai pierādītu, ka viņi
ir labākie, stiprākie savā vecuma
grupā, lai saņemtu ilgi gaidīto
godalgu – medaļu un diplomu –
par savu darbu.
Nevienas sacensības nav pagājušas bez spēcīgām emocijām - kā
priecīgām, tā arī bēdīgām –, kad
bērni sevi kritizē, dusmojas par to,
ka kājas sapinas virvēs, bet rokas
dara kaut ko nesaprotamu. Jēkabpilī piedalījās pieci bērni: jaunākajā C grupā (2001 - 2002) četri
un vidējā B (1999-2000) grupā
- viens. Pirmās dienas vakarā Rīgas komandas „Remoss” treneris
nāca pie mums sarunāt, lai Alise
Sivko ( Varavīksnes vidusskola;
B grupa) palīdzētu viņa komandai un startētu kopā ar „Remosu”.
Alise piekrita, un otrajā dienā „
Remoss” ieguva 3.vietu.
Mani patīkami pārsteidza mūsu
C grupas meitenes (Alise Samsanoviča – Krāslavas Valsts ģimnāzija, Karīna Kurica, Karīna Volkoviča, Natālija Egle - Varavīksnes
vidusskola), kā viņas māk kontrolēt savas emocijas, cik nopietni gatavojās etapam, kā atbalstīja
cita citu sacensību laikā. Jāsaka,
ka to pamanīja arī citu komandu
treneri un izteica mums komplimentus! Rezultāti mani ieprieci-

“Saprātīgs ir nevis tas, kam nejaušs gadījums licis būt saprātīgam,
bet tas, kurš zina, ko nozīmē būt saprātīgam,
pamana saprātīgumu un izbauda to. “
/Fransuā de Larošfuko/

Domāju, ka tieši tāpat šos autora teiktos vārdus var attiecināt arī uz
gudrību – saprast, ka būt gudram tas ir sasniegums, kas iegūts, veicot
lielu un neatlaidīgu darbu; ka gudrību var baudīt gan pats, gan apkārtējie. Tā kā viss mācību un audzināšanas process mūsu skolā ir virzīts uz šī
mērķa īstenošanu, tad arī mums, skolotājiem, rodas arvien jaunas idejas,
kā šo procesu padarīt interesantāku, aizraujošāku, noderīgāku visiem.
Otrā semestra pirmais pasākums „Mana
Latvija” bija erudīti-intelektuāli radošs. Atzīšos – pamatideju aizņēmāmies no TV raidījuma „Es mīlu Tevi, Latvija!”, bet organizēšana, plānošana, veidošana, jautājumu
sastādīšana – tas viss gan pašu ziņā. Viss iesākās vēl pagājušajā gadā, kad tika ievēlēti
komandu kapteiņi – skolotājas A.Juškeviča
un V.Nalivaiko. Savukārt viņām uzdevums

bija savākt sev komandu, ievērojot šādus
noteikumus – komandā noteikti jābūt vēl
vienam skolotājām, vismaz vienam 12.klases skolēnam, bet vēl divi komandas locekļi
– pēc pašu ieskatiem. Rezultātā 22.janvārī
bija divas komandas: A.Juškeviča (matemātikas sk.), I.Balule (mājturības un soc.
zin.sk.), 11.c.klases skolniece I.Jokste
un 12.d klases skolnieki K.Miglāns un

S.Kižlo; V. Nalivaiko (vēstures un politikas
sk.), I.Skerškāne (viz.mākslas sk.), 10.c kl.
skolniece L.Japiņa, un 12.c klases skolnieki V.Urkauskis un R.Maļuhins. Konkursi
bija visdažādākie - Latvijas kino vēsture;
latviešu dziesmas, kas skan gadiem cauri; Latvijas personības; Latvijā pazīstamu
cilvēku biogrāﬁjas; Latvijas ģeogrāﬁja un
kultūra… Par savām atbildēm komandām
bija jābūt pārliecinātām, jo pretējā gadījumā viņu punkti tika ieskaitīti pretinieku
komandas kontā. Arī veiksmei šajā konkursā bija atvēlēta vieta – par pareizu atbildi
varēja iegūt punktus, griežot Laimes ratu.
Komandu cīņa bija sīva. Punkti spēles

nāja: kopvērtējumā individuālajās
sacensībās 1.vieta Alisei Samsonovičai, 2.vieta Karīnai Kuricai, 3.vieta Alisei Sivko un divas
4.vietas – Karīnai Volkovičai un
Natālijai Eglei. Otrās dienas komandu sacensībās C grupā viņas
ieguva 2.vietu.
Paldies Krāslavas novada domei, kas palīdzēja ﬁnansiāli –tika
apmaksāta dalības maksa, bērniem tika piešķirta dienas nauda,
apmaksāta degviela; Krāslavas
Bērnu un jauniešu centram - par
sniegto atbalstu brauciena organizēšanā - bez jūsu palīdzības
bērniem būtu liegta iespēja piedalīties šajā pasākumā un prezentēt
savu dzimto pilsētu.
Dzintars Patmalnieks,
Krāslavas bērnu un
jauniešu centra
sporta tūrisma pulciņa vadītājs

laikā vairākas reizes mainījās par labu kā
vieniem, tā otriem. Līdzjutējiem īkšķi visu
laiku slēpās dūrēs, bet pēdējā konkursā – iespēja palīdzēt savējiem!
Pusotra stunda pagāja nemanot, un tika
nosaukts rezultāts: ar minimālu punktu
starpību uzvarēja A.Juškevičas komanda!
Komandas patiesi priecājās par saviem un
konkurentu sasniegumiem, sveica cits citu,
saņēma saldās balvas.
Lielu paldies saku savai komandai, kas
palīdzēja īstenot ideju: Ļubovai Makarevičai (angļu val.sk.), S.Nemeņonokai (informātikas sk.), A.Savickim (inform.laborants) un V.Nalivaiko (saimn.pārz.). Mīļie,
mēs to paveicām!
Un vislabākais novērtējums – jau pēc
konkursa nāca klāt skolēni un jautāja, kad
būs nākamā tūre un kad var pieteikties komandās!
Ilga Stikute,
KVĢ direktora vietniece
audzināšanas jautājumos
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SAISTOŠĀ INFORMĀTIKA

DROŠĪBA UN
MOBILAIS TELEFONS

Mūsdienīgā, nepārtraukti mainīgā pasaulē informācijai ir būtiska loma katra cilvēka
dzīvē. Viens no informācijas apstrādes rīkiem ir dators. Ļoti svarīga informācijas kultūras sastāvdaļa ir informācijas tehnoloģiju pārzināšana un prasme tās izmantot dažādās Veselība – tā ir
ļoti vērtīga dabas
situācijās.
dāvana. Veselība
ir katra cilvēka
sapnis.
Mūsdienu
cilvēks nevar iztikt
bez zinātnes un
tehnikas sasniegumiem. Tie palīdz
ikdienā, padara
mūsu dzīvi daudzveidīgu un interesantu. Taču viss
jādara ar mēru!

Ārpusstundu pasākumi lielā
mērā palīdz atkārtot jau apgūto
un uzzināt kaut ko jaunu. Tāpēc
Krāslavas novada informātikas
skolotāju metodiskā apvienība
21.janvārī Krāslavas pamatskolā organizēja konkursu „Radošie
informātiķi”. Konkursā piedalījās
mūsu novada 5.-6.klašu skolēni.
Šajā pasākumā viņi paplašināja un
padziļināja zināšanas informātikā,
kā arī parādīja savu erudīciju un
prasmi sadarboties komandā.
Konkursā piedalījās astoņas komandas no sešām novada skolām:
„Čips un Deils” no Robežnieku
psk. (sk.Ludmila Boločko),
„Visgudrākās pūces” no Krāslavas gr.Plāteru v.n. Poļu psk. (sk.
Valentīna Račko),
„Smaidiņi” no Kalniešu psk.
(sk. Valentīna Rukmane),
„Vīrusi” un „Hakeri” no Krāslavas psk. (sk. Jeļena Japiņa),
„Datorgudrinieki” no Krāslavas
Varavīksnes vsk (sk. Ņina Živuhina),
„Alliance” un „Datorspēlētāji”
no Indras vsk. (sk.Ilona Petunova).
Komandas sastāvā bija seši
skolnieki. Lai piedalītos konkursā
katrai komandai vajadzēja izpildīt
mājas darbu – sagatavot fotogrāﬁju par tēmu „Skolēni datorklasē”.
Komandas veiksmīgi tika ar to
galā, parādot gan radošu pieeju,
gan jaunas iespējas fotoattēlu apstrādē ar datoru. Visvairāk punktu
par savu mājas darbu saņēma komanda „Vīrusi”.
Konkurss sākās ar vārdiem „Radošie informātiķi - uz priekšu!”.

To vadīja Krāslavas pamatskolas
9.b klases skolnieces Astrīda Daņiļeviča un Santa Bubina.
Komandas aktivitātes notika
10 stacijās. Pirmā bija „Noslēpumainā stacija”, kur dalībnieki
minēja mīklas par dažādiem informātikas jēdzieniem. Vislabāk
šajā konkursā veicās komandām
„Visgudrākās pūces” un „Datorspēlētāji”. Viena no grūtākajām
stacijām bija „Erudīts”, kas prasīja no skolēniem labas priekšmeta
zināšanas. Par labāko šajā stacijā
kļuva komanda „Alliance”. Stacijā „Būvniecība” visas komandas
mēģināja salikt puzli, lai izveidotu modernas datorpeles attēlu.
„Izlūkošanas stacijā” konkursa
dalībnieki centās atšifrēt tekstu,
izmantojot Morzes ābeci. Labākie šifrētāji bija „Hakeri”. Stacijās
„Meklēšana”, „Informātika” un
„Literārā” skolēni minēja krustvārdu mīklas un meklēja internetā
vārdus, kas saistīti ar informātiku.
Atsevišķa stacija bija veltīta
komandu kapteiņiem. Par labāko
kļuva komandas „Alliance” kapteinis. Par interesantāko un sarežģītāko, pēc dalībnieku domām,
kļuva stacija „Uzmini!”. Vajadzēja atminēt uz ekrāna redzamo attēlu, kas bija aizsegts ar 12 taisnstūriem. Šajā konkursā labāk veicās
komandām „Smaidiņi”, „Datorgudrinieki” un „Hakeri”. Visjautrākā bija „Skulptūru stacija”, kurā
skolēniem uz skatuves vajadzēja
ar ķermeņu kustībām attēlot informātikas jēdzienus. Visradošākie
šajā konkursā izrādījās komanda
„Čips un Deils”, kas attēloja mik-

rofonu ar austiņām.
Nemanot pagāja divas stundas
un tika paziņots, ka ir sasniegta
gala stacija, bet konkursa žūrija
paziņoja rezultātus. Žūrijas galvenie locekļi, skolotājas Sandra Nemeņonoka un Nataļja Loskutova
no Krāslavas Valsts ģimnāzijas,
apkopoja rezultātus un nosauca
uzvarētājus:
I vieta – „Alliance” no Indras
vsk.,
II vieta - „Hakeri” no Krāslavas
psk.,
III vieta -„Vīrusi” no Krāslavas
psk.
Komandas saņēma piemiņas
balvas – zīmuļus un aproces, kā
arī diplomus un pateicības par piedalīšanos. Konkurss noritēja draudzīgā atmosfērā, visi tā dalībnieki
guva pozitīvas emocijas un jaunas
zināšanas.
Liels paldies par konkursa atbalstu novada domes Izglītības
un kultūras nodaļai un Krāslavas
pamatskolas direktorei Vijai Koncevičai. Īpaša pateicība pienākas
novada informātikas skolotājiem
par pasākuma atbalstīšanu: Ludmilai Boločko, Valentīnai Račko,
Valentīnai Rukmanei, Ņinai Živuhinai, Ilonai Petunovai, Sandrai
Nemeņonokai un Nataļjai Loskutovai.
Ceru, ka arī nākamajā mācību
gadā mēs tiksimies līdzīgā pasākumā.
Jeļena Japiņa,
Krāslavas novada
informātikas MA vadītāja

Daudzi no mums
nevar iedomāties savu
dzīvi bez mobilajiem
telefoniem. Mēs pērkam mobilos ne tikai
sev, bet arī bērniem,
bet
neiedomājamies
par to, ka tie var kaitēt
veselībai. Mobilie telefoni var ietekmēt dzirdi, it īpaši - skaļi klausoties
mūziku austiņās, var pasliktināt atmiņu, izraisīt nervu slimības un miega traucējumus.
Mūsdienās daudzi telefonu lieto kā modinātāju un novieto to pie pašas galvas. Taču neizslēgts telefons miega laikā ir bīstams, jo arī gaidīšanas režīmā tas strādā - pulsējošā režīmā.
Domājot par skolēnu veselību, katru gadu janvāra beigās Krāslavas
pamatskolā notiek pasākums 4.klašu skolēniem „Drošība un mobilais
telefons”. Skolēni un skolotāji sākumā apsprieda mobilo telefonu lietošanu. Bērni ar interesi atbildēja uz jautājumiem par telefonu izmantošanu. Otrajā pasākuma daļā skolēni uzzināja par telefonu attīstības
vēsturi. Pirmais telefons tika izgudrots 1875. gadā, bet mobilais telefons
tikai pēc 100 gadiem.
Galvenais pasākuma mērķis bija pārrunāt mobilo telefonu pareizu
lietošanu, jo mobilais telefons ir un būs mūsu dzīves neatņemama sastāvdaļa.
Tāpēc jāievēro šādi noteikumi: nerunāt ilgāk par 3-4 minūtēm, biežāk
lietot īsziņas, naktī neturēt mobilo telefonu pie galvas, nēsāt telefonu
somā, nevis kabatā, atslēgt telefonu, ja nokļūstam sliktas uztveršanas
zonā.
Mūsdienās mobilo telefonu ražotāji aizvien lielāku uzmanību pievērš
telefonu drošībai. Tiek izstrādāti jauni modeļi, kuru starojums kļūst mazāk bīstams cilvēku organismam.
No mobilajiem telefoniem nav jāatsakās, tie ir pareizi jāizvēlas un arī
prātīgi jālieto!
Paldies, mūsu skolas informātikas skolotājai Jeļenai Japiņai par izglītojošo un interesanto pasākumu!
Zigrīda Beinaroviča un Everita Eisaka,
4.klašu skolotājas

reklāma
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KRĀSLAVAS RAJONA
PARTNERĪBAS JAUNIEŠI
IESAISTĀS „ERASMUS +”

VIEGLATLĒTI GATAVOJAS
ZIEMAS STARTIEM

Krāslavas Sporta skolas vieglatlēti sagatavošanās posmā ar labiem panākumiem startējuši citu sporta skolu rīkotajās sacensībās, kurās piedalījās visu Latgales sporta
skolu spēcīgākie atlēti. Vairāki mūsu sportisti ir kļuvuši
28 dažādiem dalībniekiem, bet kā par vieniem no vadošajiem sportistiem Latgalē savās dis2014. gada nogalē jaunieši un pašvaldību jaunatnes vienam veselam, kas spēj pieņemt
darbinieki no Latvijas, Lietuvas, Somijas, Polijas, Gruzi- atšķirīgus uzskatus, uzmundrināt, ciplīnās.
jas, Baltkrievijas, Ukrainas un Moldovas piedalījās „Eras- atbalstīt, uzklausīt, kā arī palīdzēt
mus+” atbalstītā starpvalstu projekta „Youth exchange viens otram.
for rural youth” desmit dienu apmācību kursā Traķu (LieTreneru uzdevumi bija jēgpilni,
tuva) apkaimē. Projektu iniciēja Traķu vietējā rīcības gru- jo balstījās uz katra dalībnieka inpa (Lietuva), Latvijā to atbalstīja un aktivitātes organizēja dividuālajām spējām, kas pavēra
biedrība „Krāslavas rajona partnerība”.
iespēju katram no mums atvērties

Apmācību kursā piedalījās 31
jaunietis bez iepriekšējas „Erasmus+” projektu pieteikumu sagatavošanas pieredzes. Traķu
vietējās rīcības grupas vadītājs
Anatolijs Pučas uzsvēra, ka jaunieši un jaunatnes darbinieki ieguva pieredzi, kas ir nepieciešama
reālu projekta ideju ģenerēšanai
un projekta pieteikuma izstrādei,
neformālā vidē, kā arī citas ﬁnansējuma piesaistei un sadarbībai svarīgas prasmes – pacietību,
darba laika organizēšanu, starpkultūru stereotipu ignorēšanu,
zināšanas par citu valstu kultūru
un tradīcijām. Apmācību rezultātā
jaunatnes līderi izstrādāja nākotnes projektu idejas, īpaši akcentējot lauku jauniešu aktivizēšanu un
viņu nodarbinātības sekmēšanu.
„Krāslavas rajona partnerības”

pārstāve Dana Pavļukeviča dalījās savos iespaidos: „„Erasmus+”
jauniešu apmaiņas projektā es
piedalījos pirmoreiz. Jau studiju
gados vēlējos piedalīties šāda veida braucienos, bet vienmēr trūka
laika un drosmes. Šoreiz paldies
jāsaka „Krāslavas partnerībai” par
piedāvājumu un iespēju iesaistīties apmācībās Lietuvā, kļūstot
par „Erasmus+” projekta dalībnieci.
Desmit dienas mēs dzīvojām
Daugerdiškes ciematā, intensīvi
apgūstot mācību kursu. Mācības sākās 10 no rīta un beidzās
7 vakarā, dažreiz likās, ka galva
„uzsprāgs” no iegūtās informācijas. Jau kopš atbraukšanas dienas
mūsu Lietuvas treneri Nerijus un
Donatas mācīja mūs sadarboties
nevis kā grupai, kas sastāvēja no

un integrēties jauniešu kopienā.
Manuprāt, ikviens dalībnieks,
tajā skaitā arī es, guva lielisku
pieredzi, jo projekts deva iespēju
kļūt drošākiem, gūt priekšstatu
par projektu sagatavošanu un realizāciju, pilnveidot angļu valodas
prasmes un zināšanas, sadarbošanās prasmes, iegūt jaunus draugus un paziņas.
Projekta rozīnīte bija godam
nopelnītā atpūta – vienas pēcpusdienas ekskursija uz Traķiem un
Viļņu. Traķu pilsētā mūs sagaidīja
Ziemassvētku elfs, kas mūs iesaistīja tik aizraujošā dejā pilsētas
laukumā, ka mums pievienojās arī
vietējie iedzīvotāji. Vakaru mēs
pavadījām Viļņā, izbaudot lietuviešu nacionālo ēdienu – cepelīnus.
Šis brauciens bija fantastisks,
jo es pavadīju desmit dienas interesantu cilvēku sabiedrībā, kas
nāca no dažādām valstīm. Šie dalībnieki ļāva man iepazīt citu tautu
kultūru un tradīcijas, pilnveidoties
kā personībai, pieņemt katra dažādību, spēju uzticēties, neskatoties
uz to, ka pazīstami mēs esam tikai
dažas dienas. Paldies Krāslavas
rajona partnerībai, paldies apmācību treneriem!”
Ātrai komunikācijai apmācību
dalībnieki izveidoja grupu sociālajā tīklā „facebook.com”.
Projektu ﬁnansēja „Erasmus+”
programma, kopējā projekta summa - 24 497,00 еiro.
Informāciju apkopoja
projekta koordinatore
Gunta Ahromkina

JEVGEŅIJU IĻJIŅECU
ATCEROTIES

Krāslavas Vēstures un mākslas muzejs aicina 14.februārī
plkst.13:00 visus Jevgeņija Iļjiņeca talanta cienītājus godināt
mākslinieka piemiņu pareizticīgo kapos, bet plkst. 14:00 - Krāslavas Vēstures un mākslas muzejā uz piemiņas brīdi pie mākslinieka
izstādes darbiem.
Darbu grūtāko ar smaidu veici,
Paldies dzīvei teici, klusi aizejot.
Izsakām patiesu līdzjūtību sievai, dēlam, mazbērniem sakarā ar
vīra, tēva un vectēva, bijušā Izvaltas TN pašdarbnieka Vladislava
Japiņa aiziešanu mūžībā.
Izvaltas TN bijušie un tagadējie pašdarbnieki.
Izdevējs - Krāslavas novada dome
Redakcija: Rīgas ielā 51,
redakcijas apliecība Nr.1185

15. februārī plkst.14.00
sociālā dienesta telpās (Gr.
Plāteru ielā 6) notiks senioru
pasākums „Mīlestība nepazīst
vecumu”. Līdzi ņemam labu
garastāvokli, dejas prieku un
groziņu.
Redaktore - Elvīra Škutāne
Tālr.65681765, 28368537
e-pasts: vestis@kraslava.lv

U -18 vecuma grupā (1998.-1999.dz.g.) Aigars Ļaksa 300 m (42.2
sek.) un tāllēkšanā (6.10 m), Ēriks Silovs lēkšanas disciplīnās – trīssolī (11,03 m) un augstlēkšanā (1.65 m), Andris Spalvis lodes grūšanā
(10.46 m) un Renāts Briks – tāllēkšanā (5.63 m).
U-16 vecuma grupā (2000.-2001.dz.g.) no mūsējiem nepārspējami
bija: sprintā Raivis Seļaņins – 60 m (7,6 sek.), Alīna Ņikitina– augstlēkšanā (1.50 m), Katrīna Tračuma – lodes grūšanā (10.39 m) un šķēpa mešanā (38,47 m), Artūrs Šarkovičs – trīssoļlēkšanā (11,84 m) un
tāllēkšanā (5,60 m).Godalgotas vietas izcīnīja Agija Bebriša 60 metru
barjerskriešanā (11,3 sek.), Edīte Drobiševska augstlēkšanā (1,35 m),
Alīna Ņikitina tāllēkšanā (4.48 m).
U-14 vecuma grupā (2002.-2003.g.dz.) godalgotās vietas – Danielai
Timmai tāllēkšanā (4.12 m), 60 metru barjerskriešanā (11,8 sek.) un
augstlēkšanā (1.30 m) , Annai Monskai augstlēkšanā (1.30 m), Ronaldam Murānam augstlēkšanā (1,35 m) un 200 m (32,71 sek.).
Lai kvaliﬁcētos Latvijas čempionātam, U-14 grupas sportistiem vajadzēja izcīnīt vietu labākajā piecinieka savā zonā. Latvija ir sadalīta
četrās zonās – Kuldīga, Jēkabpils, Limbaži un Rīgas pilsēta. Mūsu sportistiem atlases sacensības bija Jēkabpilī, tajās piedalījās sportisti no 13
novadiem: Aizkraukle, Viesīte, Daugavpils pilsēta un novads, Ilūkste,
Jēkabpils, Krāslava, Ludza, Līvāni, Madona, Preiļi, Rēzeknes pilsēta un
novads. Ļoti labi startēja divas mūsu jaunās sportistes. Ar personisko rekordu 2 kg lodes grūšanā (11.44 m) sacensībās uzvarēja Sabīne Hološina, 2.vietu tāllēkšanā, arī ar personisko rekordu 4.28 m, izcīnīja Daniela
Timma. 60 metru barjerskriešanas priekšsacīkstēs Daniela kļūdījās un
iekļuva tikai B ﬁnālā, kur notika cīņa par vienīgo ceļazīmi uz Latvijas
čempionātu. Šo skrējienu Daniela uzvarēja, līdz ar to – viņai 5.vieta, un
sportiste kvaliﬁcējās Latvijas čempionātam.
U-16 grupas sportisti arī piedalījās Jēkabpils Sporta skolas atklātajās
sacensībās, kur pulcējas trešdaļa Latvijas vieglatlētu. Pārliecinoši 300
m uzvarēja Raivis Seļaņins - 41,51 sek., 2.vietu augstlēkšanā izcīnīja
Alīna Ņikitina – 1,45 m. Vēl mūsu sportistiem bija iespējas iegūt trīs
līdz četras medaļas, taču tās neizdevās dažādu kļūdu un neveiksmju dēļ.
Drīz sāksies Latvijas mēroga sacensības, kurās novēlēsim veiksmi
mūsu sportistiem!
Inese Umbraško,
Sporta skolas dir.vietniece un vieglatlētikas trenere

SLUDINĀJUMI
 Āpša tauki 0,5l - 35 EUR.
28643365.
 PĒRKAM lauku īpašumus,
mežu, cirsmas. Palīdzam ar dokumentu kārtošanu, veicam meža
projektus, cirsmu dastošanu, stigošanu. Samaksa - darījuma dienā. T.27035075.
 Pērk zemi (viensētu) blakus
ūdenstilpnei, ne mazāk kā 10
ha, klusā vietā. Samaksa uzreiz.
Т.29634979.
 Televizoru remonts. T.29703639,

Germans (bijusī darbnīca Miesnieku ielā).
 Pārdod kartupeļus. Т.27131681.
 Atdod labās rokās kucēnu
(meitene). Т.27124011.
 Jauns pāris vēlas īrēt 2-istabu dzīvokli uz ilgstošu laiku.
Izskatīsim visus piedāvājumus.
T.26762873.
 Vēlos īrēt telpas Krāslavas centrā Т.29745954.
 Pārdod 2-istabu dzīvokli Krāslavā, 53 m2, 4. stāvs. Т.29479591.

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

