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Ne lietus, ne vējš netraucēja Krāslavas pamatskolas skolotājiem, vecākiem un skolēniem piedalīties gājienā par godu Lāčplēša dienai. 11. novembrī
viņi devās pie Daugavas, lai palaistu pa straumi pašu veidotus, simboliskus kuģīšus un vainagus. Tas ir kritušo karavīru, kas atdeva savu dzīvību par
Latvijas brīvību un neatkarību, piemiņas godināšanas pasākums.
Robežsardzes kuteris, šķeļot viļņus, dažu sekunžu laikā ticis līdz Daugavas vidum, un tad robežsargi vienu pēc otra ielaida ūdenī piemiņas simbolus.
Šis gājiens tiek rīkots skolā jau otro gadu pēc kārtas, un ir jācer, ka tas kļūs par vēl vienu labu tradīciju.

Elvīras Škutānes foto

Cienījamie Krāslavas novada iedzīvotāji!
Sveicu Jūs Latvijas Republikas proklamēšanas dienā!
Vēlu sagaidīt šos svētkus ar ticību sev, savai ģimenei, savam novadam un savai valstij! Nejautāsim, ko valsts ir izdarījusi mūsu labā, paši centīsimies izdarīt vairāk tās attīstībai! Tā ir mūsu Latvija, un mēs varam padarīt to vēl labāku!
Gunārs Upenieks,
Krāslavas novada domes priekšsēdētājs

TU ESI LATVIJA!
Ikvienam Latvijas patriotam novembris ir
svētku un pārdomu laiks.
Gatavojoties Latvijas svētkiem „Pīlādzītis”
vides noformējumam izmantoja koku apadīšanu „Urban knitting” tehnikā: izveidoti
dekoratīvi koku stumbri sarkanbaltos toņos.

Tu esi Latvija! Atcerēsimies šos vārdus ikdienā un
svētkos, centīsimies darīt
labus darbus savas zemes
labā.
Krāslavas novada
PII „Pīlādzītis”
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PAR TRAUKSMES
SIRĒNU
IEDARBINĀŠANU

IEAUDZINĀT CIEŅAS
PILNU ATTIEKSMI

Pateicoties kāda iedzīvotāja modrībai, nesen piepilsētas
teritorijā tika atklāta nesankcionēta izgāztuve, kurā
2015. gada 3. novembrī notika Administratīvās komisiatradās
būvatkritumi un cita draza. Uz notikuma vietu
jas kārtējā sēde, kurā tika izskatītas 6 administratīvo pārValsts ugunsdzēsības un glāb- izbrauca pašvaldības policija, kura piefiksēja šo faktu un
kāpumu lietas:
šanas dienests informē, ka š.g. 26.
- par dabisko vajadzību kārtošanu sabiedriskā vietā E.R, dzim.1990. novembrī plkst. 10:00 uz 3 minū- nekavējoties uzsāka vainīgās personas meklējumus, kas
vainagojās ar panākumiem.
g., tika uzlikts naudas sods 30 EUR apmērā;
- par ﬁzisku vai emocionālu vardarbību pret bērnu A.B., dzim.1983.
g., tika uzlikts naudas sods 10 EUR apmērā;
- par elektroenerģijas patvaļīgu patērēšanu R.Č., dzim.1949. g., tika
uzlikts naudas sods 70 EUR apmērā;
- par bērna aprūpes pienākumu nepildīšanu, atkārtoti gada laikā pēc
administratīvā soda uzlikšanas, T.B., dzim.1976. g., tika uzlikts naudas
sods 210 EUR apmērā;
- par ubagošanu V.G., dzim.1963. g., un J.Š., dzim.1970. g., tika uzlikts naudas sods 10 EUR apmērā katram.
Administratīvās komisijas nākamā sēde notiks 2015. gada 1. decembrī plkst.13:00 Krāslavas novada domē (Rīgas ielā 51, Krāslavā).

PAŠVALDĪBAS POLICIJA PAR PAVEIKTO DARBU OKTOBRĪ
Sastādīti 47 administratīvo pārkāpumu protokoli, no tiem 2 par ubagošanu, 1 par ﬁzisko un emocionālo vardarbību pret bērnu,1 par bērna
aprūpes pienākumu nepildīšanu, 1 par dabisko vajadzību kārtošanu sabiedriskā vietā, 1 par nelikumīgu elektroenerģijas pieslēgumu un 41 par
transportlīdzekļu stāvēšanas noteikumu pārkāpšanu.
Saņemti 41 rakstiski iesniegumi un atstrādāti 272 izsaukumi.
Tika veiktas 165 proﬁlaktiskās sarunas un izteikti mutiski brīdinājumi.
Uzsāktas piecas administratīvās lietvedības.
Tika veikti 9 nakts reidi (no piektdienas uz sestdienu un no
sestdienas uz svētdienu). Nodrošināta sabiedriskās kārtības ievērošana
Robežnieku pagastā, rikšotāju sacensību laikā.
Savukārt Krāslavas novada pašvaldības policijas darbinieki nogādāja
trīs klaiņojošus kaķus un trīs klaiņojošus suņus Daugavpils dzīvnieku
patversmē.
Krāslavas novada pašvaldības policijas darbinieki veica 14
proﬁlaktiskos reidus pa Krāslavas novada ezeriem, kas saistīti ar zivju
resursu un kontroles pasākumiem. No dažādiem Krāslavas novada ezeriem kopumā tika izņemti 360 bezsaimnieka makšķerēšanas zvejas rīki.

tēm tiks iedarbinātas trauksmes
sirēnas ar mērķi pārbaudīt trauksmes sirēnu gatavību.
Atgādinām, ka trauksmes sirēnas paredzētas iedzīvotāju brīdināšanai par ārkārtējām situācijām,
notikušām dabas vai tehnogēnām
katastrofām vai to draudiem. Dzirdot trauksmes sirēnu signālu, iedzīvotājiem jāieslēdz televizori un
radioaparāti informācijas saņemšanai par iespējamo rīcību.

jautājums
redakcijai
- Kāpēc nozāģēja kastaņu,
kas auga Rīgas ielā pie tilta
pāri Jāņupītei?
Atbild p/a “Labiekārtošana K” direktors Ēvalds Cauņa:

- Zirgkastaņas stāvoklis tika
vērots jau kādu laiku. Koka serde
sāka pūt, izveidojas tukši dobumi
pie saknes un stumbrā. Pakāpeniski koks noliecās pāri trotuāram un sāka apdraudēt gājējus.
Cilvēku drošības dēļ koks tika
nozāģēts. Savukārt Sporta ielā
8 tika iestādītas septiņas jaunas
zirgkastaņas.

NOSAKA KOKU CIRŠANAS APJOMU
VALSTS MEŽOS 2016.–2020. GADAM
Valdība atbalstīja Zemkopības ministrijas (ZM) sagatavoto rīkojuma projektu „Par koku ciršanas maksimāli
pieļaujamo apjomu 2016.–2020. gadam”. Rīkojuma projekts nosaka, ka kopējais maksimāli pieļaujamais koku
ciršanas apjoms valsts mežos galvenajā cirtē 2016.–2020.
gadam ir 92 258 hektāru platībā.
Maksimāli pieļaujamā koku
ciršanas apjoma noteikšanas
mērķis ir regulēt koksnes ražas novākšanu valsts mežos, lai
nodrošinātu ilgtspējīgu meža
apsaimniekošanu, stabilu un
prognozējamu koksnes produktu
piegādi, ievērojot esošos dabas
aizsardzības un rekreācijas vajadzībām noteiktos meža apsaimniekošanas ierobežojumus.
Maksimālo pieļaujamo koku
ciršanas apjomu nosaka katram
valsts mežu apsaimniekotājam
– akciju sabiedrībai „Latvijas
Valsts meži” (LVM), Dabas aizsardzības pārvaldei, valsts zinātnisko mežu apsaimniekotājam
„Meža pētīšanas stacijai”, Nacionālajiem bruņotajiem spēkiem un
profesionālās izglītības iestādēm
– sadalījumā pa valdošajām koku
sugām hektāros un informatīvi no
platības atvasinātos kubikmetros.
Ciršanas apjoma aprēķinā ievērtēti normatīvajos aktos noteiktie meža apsaimniekošanas

ierobežojumi. Aprēķinos nav
iekļauti 177,1 tūkstotis hektāru
(11,8% no kopējās platības) valstij piederošo mežu, kuros aizliegta mežsaimnieciskā darbība,
aizliegta kopšanas un galvenā
cirte.
Salīdzinājumā ar iepriekšējo
periodu aprēķinātais maksimāli
pieļaujamais koku ciršanas apjoms ir palielinājies par 0,22 %
jeb 196,4 hektāriem. Aprēķinos
palielinājumu nosaka pieaugušu
un pāraugušu mežaudžu platību
uzkrāšanās, iepriekšējos gados
neizcirstais maksimālais apjoms,
kā arī tas, ka LVM meža platība
kopš privāto mežu iepirkšanas
programmas uzsākšanas ir pieaugusi par 7580 hektāriem. Saskaņā
ar aprēķiniem tiek saglabāts pieaugušu un pāraugušu mežaudžu
uzkrājums, kas vairāk nekā trīs
reizes pārsniedz vienas piecgades
maksimāli pieļaujamo apjomu.
Šāda uzkrājuma, kas visu laiku
tiek saglabāts kā rezerves fonds,

koksnes vērtība ir 2,5 miljardi
eiro.
Saskaņā ar zinātnieku novērtējumu aprēķinātais maksimāli pieļaujamais koku ciršanas apjoms
nodrošina arī nodarbinātības
līmeņa saglabāšanos līdzšinējā
līmenī, nodrošina stabili pieaugošu CO2 piesaisti, nodrošina
rezerves fonda uzkrāšanos visu
valsts mežu apsaimniekotāju mežos, tostarp LVM apsaimniekotajos mežos.
Valsts meža dienests aprēķinus
veica atbilstoši Meža un saistīto
nozaru attīstības pamatnostādnēs
2015.–2020. gadam noteiktajiem
maksimāli pieļaujamā koku ciršanas apjoma noteikšanas pamatprincipiem. Aprēķini nodrošina
meža resursu izmantošanas ilgtspēju un ciršanas apjomus ilgtermiņā vairākās nākamajās desmitgadēs, piesardzīgu meža resursu
izmantošanu, kā arī ilgtermiņā
veicina mežaudžu vecuma struktūras izlīdzināšanu.
Informāciju sagatavoja
Viktorija Kalniņa,
ZM sabiedrisko attiecību
speciāliste

Krāslavas pašvaldības policijas priekšnieks Pēteris Jacina informēja,
ka savu vainu persona atzina un ir nolēmusi sakopt piemēsloto vietu,
ko jau paveikusi. Tika arī sastādīts protokols par vides piesārņošanu ar
būvgružiem un videi bīstamiem atkritumiem, kas ir nosūtīts pašvaldības
administratīvajai komisijai izskatīšanai.
Tā nu tas pasaulē iekārtots, ka cilvēks ir vienīgā dzīvā būtne, kura
savas apzinātās darbības rezultātā ir būtiski izmainījusi un turpina izmainīt apkārtējo vidi ne tikai uz labo, bet arī uz slikto pusi. Lai gan
pēdējo gadu laikā situācija uzlabojas un, pateicoties dažādām sabiedriskām aktivitātēm, daudzas vietas izdodas sakārtot, taču ik pa laikam
atrodas kāds, kurš savas problēmas risina, kā ienāk prātā, nerēķinoties
ar sekām nākamajās paaudzēs. Bēdīgi, ka cilvēki piemēslo dabu, bet
vēl sliktāk, kad to dara dabas parka „Daugavas loki” teritorijā. Parks
jau tika izveidots tālab, lai saglabātu unikālos dabas kompleksus, dabas,
kultūrvēstures vērtības un maz pārveidotās savdabīgās ainavas Daugavas augšteces senlejas Naujenes – Krāslavas posmā. Daugavas loki tiek
uzskatīti par senākajiem ielejas veidojumiem Latvijā.
Starp citu, Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa 58. pants „Vides piesārņošana un piegružošana” paredz, ka par gaisa, zemes, mežu
vai iekšējo ūdeņu (virszemes vai pazemes) piesārņošanu ar notekūdeņiem, ķīmiskām vielām, tai skaitā bīstamām vai citām kaitīgām vielām,
materiāliem vai atkritumiem, piegružošanu vai citādu kaitīgu iedarbību uz tiem jebkādā veidā - uzliek naudas sodu ﬁziskajām personām no
septiņdesmit līdz septiņsimt eiro, konﬁscējot pārkāpuma izdarīšanai
izmantotos transportlīdzekļus vai bez konﬁskācijas, bet juridiskajām
personām — no trīssimt piecdesmit līdz divtūkstoš deviņsimt eiro, konﬁscējot pārkāpuma izdarīšanai izmantotos transportlīdzekļus vai bez
konﬁskācijas. Der iepazīties arī ar citiem pantiem, jo, kā zināms, likuma
nezināšana nebūt neatbrīvo no atbildības.
Kā pierāda pati dzīve, likuma panti paši par sevi neattur vides piemēslotājus no vēlmes izgāzt atkritumus, kur pagadās. Šajā cīņā liela loma
ir iedzīvotājiem, jo tieši viņu modrība un ātra rīcība ļauj pieķert vides
piesārņotāju. Izmeklējot šādus gadījumus, pašvaldības policijai noderīgas var būt jebkuras ziņas par piegružotājiem.
Protams, cilvēks dzīves laikā saražo dažādus atkritumus, tostarp arī
būvgružus, kad jāveic kādi remontdarbi mājā vai dzīvoklī. „Krāslavas
Vēstis” nesen saņēma jautājumu, kā no tiem atbrīvoties. Atgādināsim,
ka šī jautājuma sakarā uzņēmuma „Dova” valdes loceklis Mārtiņš Teivišs informēja, ka būvgružus var nodot, nogādājot tos uz uzņēmuma
laukumu (Krāslava, Indras ielā 15). Pakalpojuma cena ir 85,35 EUR +
PVN par vienu tonnu būvgružu. Savukārt novada domes juriskonsults
Arnolds Skerškāns atgādina, ka saskaņā ar pašvaldības saistošajiem noteikumiem, ﬁziskajām personām, kuras izmet būvgružus pārtikas atkritumu konteineros, draud līdz 350 eiro liels sods.
Kā redzam, centieni ietaupīt, izgāžot būvgružus pārtikas atkritumu
konteineros, ceļmalā vai citviet dabā, beigsies visticamāk ar krietni lielākiem izdevumiem, nekā risinot problēmu oﬁciālā ceļā.
Juris Roga,
autora foto
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UZSĀK SADARBĪBU, KAS JAUNIEŠIEM ATVIEGLOS STUDIJU SĀKUMU
2. novembrī Profesionālās izglītības kompetences centra „Rīgas Valsts tehnikums” Krāslavas teritoriālajā struktūrvienība uzņēma viesus - Rīgas Tehniskās universitātes
Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultātes Tekstilmateriālu tehnoloģiju un dizaina institūta katedras mācībspēkus. Starp abām izglītības iestādēm ir parakstīts
sadarbības līgums, notikusi dokumentu apmaiņa, bet
pirmā darba tikšanās, kas liks pamatus tālākai praktiskai
darbībai, noritēja novembra sākumā Krāslavā. Delegācija
iepazina skolas kokapstrādes bāzi, ilgāk pakavējoties pie
robotizētā manipulatora, un pavēroja to darbā.
Savos iespaidos dalījās Rīgas
Tehniskās universitātes praktiskais docents Juris Emsiņš, Materiālu tehnoloģiju un dizaina katedras vadītāja, profesore Dr.habil.
sc.ing. Silvija Kukle un profesionālas izglītības kompetences
centra „Rīgas Valsts tehnikums”
direktore Dagnija Vanaga.
Juris Emsiņš praktiski visu
mūžu strādājis kokapstrādē un

padsmitus pēdējos gadus strādā
par pasniedzēju. Krāslavu iepazinis labi sen, kad Petaško kungs organizēja pirmo iepirkumu, toreiz
tas bija Daugavpils 38. arodvidusskolas struktūrā.
„Godīgi sakot, šāds robots
manipulators mūsu profesionāli
tehniskas izglītības sistēmā, par
kokapstrādi runājot, ir vienīgais,
turpina Juris Emsiņš. „Citās mā-

cību iestādes ir citādākas CNC
mašīnas, bet šeit ļoti interesants
eksemplārs un ar ļoti plašām iespējām. Tāpēc radās laba doma
kopā ar Rīgas Valsts tehnikumu
veidot kaut kādas kopējas programmas, lai varētu šo tehniku
apgūt ne tikai līdz trešās kvaliﬁkācijas līmenim, bet arī augstākās

izglītības programmās. Vienlaicīgi Rīgas Valsts tehnikumu un arī
mūs interesē tas, ka te varētu rasties mūsu nākamie studenti, kuri
būtu sagatavoti, pamatojoties uz

slēgti ģenerālie sadarbības līgumi,
gan kopīgais, gan ar fakultātēm.
Prieks, ka viena fakultāte konkrēti
ir izrādījusi interesi, es ļoti ceru,
ka arī citas fakultātes un profesūra

tām programmām, kuras mēs šeit
acīmredzot veidosim kopīgi. Līdz
ar to viņiem profesionālās augstākās izglītības iegūšana būtu savā
veidā atvieglota.”
Dagnija Vanaga norādīja uz iespējamu pēctecības veidošanos.
Ir arī notikušas sarunas, kā varētu
veikt studentu un audzēkņu apmaiņu, un tas varētu sākties pavasara semestrī.
Silvija Kukle: „Runa varētu būt
arī par pasniedzēju kvaliﬁkācijas
uzlabošanu, abpusēji sadarbojoties
un braucot vieniem pie otriem.”
„Mēs iegūstam vairāk teorētiskās zināšanas, un universitātes
mācību spēki – praktiskās,” piebilda D. Vanaga. „Abas puses ir
ieguvēji, pilnveidojamies un attīstāmies. Esam ieinteresēti, lai
mūsu izglītības programmās mācītie priekšmeti tiktu ievērtēti, jau
stājoties Rīgas Tehniskajā universitātē, un zināmi kredītpunkti tiktu
ieskaitīti kā atvieglojums mūsu
audzēkņiem - topošajiem studentiem. Lai vieglāk būtu iestāties un
pirmajā kursā jau būtu priekšzināšanas konkrētos mācību priekšmetus, kas viņiem jau otrreiz nav
jāmācas, bet tikai to, kas nāk jauns
klāt.
Tas bija mūsu sapnis - ciešāk
sadarboties ar Rīgas Tehnisko
universitāti, ar kuru mums no-

izrādīs šādu interesi.”
Juris Emsiņš: „Mēs esam ļoti
ieinteresēti, lai nākamie studenti,
kuri atnāk pirmajā kursā, būtu pēc
iespējas labāk sagatavoti jau savā
pamatizglītībā. Ja tā pamatizglītība saistās ar kokapstrādi, tad ir
daudz vienkāršāk gan adaptēties,
gan galarezultāts ir labs, kā to dzīve pierādījusi. Mūsu doktoranti
kokapstrādē praktiski visi ir sākuši ar trešo profesionālās kvaliﬁkācijas līmeni un tagad veiksmīgi
savu darbību tupina augstskolā kā
pasniedzēji. Jo ātrāk profesijā atrodas iesākums, jo vieglāk nonākt
pie augstāka galarezultāta. Taisni
tajā ir sadarbības pamats vai sāls.”
Jau šodien viens PIKC „Rīgas
Valsts tehnikums” Krāslavas teritoriālās struktūrvienības 4. kursa
audzēknis ir paudis vēlmi studēt
tālāk Rīgas Tehniskajā universitātē.
Silvija Kukle: „Mēs jau brīdinājām viņu, ka vajadzēs nokārtot
iestājpārbaudījumu zīmēšanā, un
viņš gatavosies.”
Tas ir sadarbības sākums, kas
pamazām vērsīsies plašumā un
pavērs jaunas iespējas.
Juris Roga,
autora foto

KRĀSLAVU APMEKLĒJA
LATVIJAS VĒSTNIECĪBAS
BALTKRIEVIJĀ DIPLOMĀTI
30. oktobrī Krāslavu apmeklēja Latvijas vēstnieks Baltkrievijā Mārtiņš Virsis un Latvijas konsuls Vitebskas apgabalā Uģis Skuja. Augstie viesi satikās ar Krāslavas novada
domes priekšsēdētāju Gunāru Upenieku un viņa vietnieku
Aleksandru Jevtušoku. Tikšanās piedalījās arī Eiroreģiona
„Ezeru zeme” Latvijas biroja vadītāja Ilze Stabulniece.
Mārtiņš Virsis stājās šajā amatā
5. oktobrī, bet konsuls Vitebskas
apgabalā sāka izpildīt savus pienākumus šī gada septembra sākumā.
„Latvijā es apmeklēju pašvaldības, kuras sadarbojas ar Baltkrieviju, savukārt Baltkrievijā es
dodos uz pilsētām, kas nodibina
sakarus ar Latviju. Ģeogrāﬁski –
tas ir Latgales reģions Latvijā un
Vitebskas apgabals Baltkrievijā.
Vakar es biju Oršā, Novopolockā,
bet šodien apmeklēju Daugavpili,
Krāslavu un tagad došos uz Rēzekni,” pastāstīja vēstnieks.
Tikšanās laikā galvenais sarunas
temats bija sadarbības paplašināšana ar partneriem dažādos Baltkrievijas reģionos. Viesi apsprieda
ar pašvaldības vadību svarīgākos
ilgtermiņa sakaru aspektus.
Mārtiņš Virsis: „Es biju pār-

steigts par to, ka Krāslava sadarbojas arī ar vienu no Gomeļas
apgabala pilsētām. Jums izdevās
lauzt pastāvošo stereotipu, ka
veiksmīga sadraudzība ir iespējama galvenokārt ar ģeogrāﬁski tuvākām pilsētām. Šāda pozīcija ir
tikai apsveicama!”
Krāslavas novada pašvaldības
vadītājs uzsvēra, ka, zinot to, ka
ir daži ministri, kuri vēl nevienu
reizi nav bijuši mūsu pilsētā, šāda
ieinteresētība no diplomātu puses
ir ļoti patīkama un svarīga Krāslavai. Pašvaldība izmanto jebkuru
iespēju, lai nodrošinātu sadarbības iespējas ar partneriem no citām valstīm, šajā gadījumā – ar
Baltkrieviju.
Gunārs Upenieks: „Es piedalījos Starptautiskajā investīciju
forumā, kas notika Gomeļā, tā
dalībnieku vidū bija daudzi mūsu

kaimiņi, ieskaitot Igauniju un Lietuvu, taču diemžēl no Latvijas
nebija citu pārstāvju. Visbiežāk
sadarbība ar citu valstu pilsētām norisinās kultūras, izglītības,
sporta jomā, bet mūs visvairāk interesē ekonomikas aspekti.”
Ilze Stabulniece pastāstīja viesiem par Eiroreģiona darbu un
projektiem, kas īstenoti sadarbībā
ar Baltkrievijas pusi. Vēstniecības
pārstāvji apsolīja palīdzēt mūsu
pašvaldībai attīstīt ekonomiskos
sakarus ar Baltkrieviju. Tuvākajos plānos - Baltkrievijas kolēģu
iesaistīšana pārrobežu sadarbības
programmas konkrētajos pasākumos.
Kā atzīmēja vēstnieks, Krāslavu viņš apmeklēja arī agrāk, taču
kopš tā laika ir vērojamas lielas
izmaiņas pilsētas ārējā veidolā:
„Krāslava ir ļoti skaista pilsēta.
Gribu novēlēt tās iedzīvotājiem
veiksmi darbā un ieceru īstenošanā, bet pašvaldībai - saglabāt un
turpināt sadarbību ar Baltkrievijas
pilsētām.”
Elvīra Škutāne, autores foto
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KRĀSLAVA UN AIZKRAUKLE - PILSĒTAS PIE DAUGAVAS
29. oktobrī Krāslavas pašvaldības delegācija apmeklēja Aizkraukles novadu, lai
iepazītos ar pašvaldības un
tās iestāžu darbu, attīstītu
savstarpējos sakarus un,
protams, lai iegūtu noderīgu pieredzi.

Aizkraukles pilsēta ir nodibināta tikai pirms piecdesmit gadiem.
Tās atrašanās vietu un rašanās
laiku noteica daba un vēsture –
var teikt, ka šī pilsēta tika radīta
mākslīgi, kad šajā teritorijā sāka
būvēt jaunu hidroelektrostaciju un
Latvijā ieradās 33 tautību cilvēki,
lai piedalītos šī objekta būvdarbos. Viena pēc otras Stučkā (tāds
tolaik bija pilsētas nosaukums)
izauga vienmuļas daudzdzīvokļu
mājas, savukārt baznīcas un privātmājas padomju laikā būvēt šeit
bija aizliegts. Pašlaik privātais
sektors Aizkrauklē tikai sāk attīstīties.
Pļaviņu HES (kaut gan Pļaviņas ir 30 km attālumā) ir galvenā ievērojamā vieta Aizkrauklē,
un, pateicoties šai elektrostacijai,
pilsēta tiek uzskatīta par Latvijas
enerģētikas centru.
Krāslavai un Aizkrauklei ir atšķirīga ne tikai vēsture, bet arī ārējais veidols, bet vieno šīs pilsētas
kopējā upe - Daugava. Izrādījās,
ka arī pieeja problēmu risināšanai divās pašvaldībās ir dažāda,
taču Aizkraukles kolēģu pieredze
krāslaviešiem šķita interesanta.
Pašlaik mūsu novadā tiek gatavots tehniskais projekts, kas paredzēts sporta zāles celtniecībai blakus Krāslavas pamatskolai, līdz ar
to domes speciālistus interesēja
sporta komplekss, kas nesen tika
uzbūvēts Aizkrauklē. Krāslavas
novada sporta organizators Raitis
Timma interesējās par to, kā tiek
izmantotas sporta kompleksa telpas, kā arī par izdevumiem ēkas
uzturēšanai un par citiem praktiskiem aspektiem. Kā uzsvēra Aizkraukles kolēģi, daudzi trūkumi

Jau labu laiku Krāslavā darbojas akciju sabiedrības „NIDL”
ražotne „Zelta grauds” - gofrēta kartona un gofrēta kartona
iepakojuma ražošanas cehs. A/s „NIDL” valdes locekle Inga
Zemniece pastāstīja, ka uzņēmuma mērķis ir kvalitatīvu pakalpojumu sniegšana gofrēta iepakojuma ražošanas tirgū,
kurā „NIDL” strādā kopš 2005. gada.

kompleksa projektā bija konstatēti
tikai tad, kad sporta zāli jau sāka
ekspluatēt, un tagad ēkas plānojumu viņi izstrādātu jau citādāk.
Tāpēc, gatavojot projektu, ir ļoti
svarīgi ņemt vērā visus sīkumus
un pārdomāt rezultātus.
Nākamais objekts, kuru apmeklēja Krāslavas novada delegācija,
bija Aizkraukles Profesionālā vidusskola. Iepazīstoties ar iestādes
darbu, skolas materiāli tehnisko
bāzi un apmācības virzieniem,
PIKC RVT Krāslavas teritoriālās
struktūrvienības vadītājs Aivars
Andžāns īpašu uzmanību veltīja
tām mācību programmām, kas
ir atbilstošas RVT Krāslavas ﬁliāles darbības virzieniem - kokapstrādei un metālapstrādei. Kā
atzīmēja Aivars Andžāns, viņam
jau tagad ir idejas par to, kādus
projektus var realizēt sadarbībā ar
Aizkraukles Profesionālo vidusskolu.
Aizkraukles pilsēta jau pirmsākumos tika sadalīta divās zonās
- rūpnieciskajā un dzīvojamajā.
Daudzdzīvokļu mājas ir izvietotas
kompakti, un pirmais, kam tika
pievērsta uzmanība, bija pagalmu
labiekārtošana - autostāvvietas un
bērnu rotaļu laukumi. Ir redzams
arī ainavu arhitekta ieguldījums –
puķu dobju un apstādījumu plānojums ir izstrādāts profesionāli.
Komunālā uzņēmuma „Krāslavas nami” vadītāja Valērija
Maslova pirmais jautājums bija

par to, kam pieder teritorija apkārt
daudzdzīvokļu mājām. Pēc atbildes bija skaidrs, kā vietējās varas
pārstāvjiem izdodas uzturēt pagalmus tik labā kārtībā. Izrādījās, ka
Aizkrauklē šī zeme pieder pašvaldībai, un domei ir tiesības ieguldīt
labiekārtošanā savus līdzekļus un
arī piesaistīt Eiropas Savienības
ﬁnansējumu, kas diemžēl nav iespējams Krāslavā – jo zeme blakus daudzdzīvokļu mājām pieder
dzīvokļu īpašniekiem.
Aizkraukles novadā, kā atzinās
kolēģi, tūrisma sfēra pagaidām ir
vāji attīstīta, jo pilsētai nav senas
vēstures. Taču, neskatoties uz to,
pašvaldība izskata dažādus rīcības
variantus ar mērķi piesaistīt tūristus, kā arī plāno turpināt sadarbību ar Krāslavu kulinārā mantojuma jomā, jo mūsu novadam ir ļoti
bagāta pieredze.
Krāslavas novada delegācija
apmeklēja arī citus objektus, bet
dienas otrajā pusē bija organizēta tikšanās ar Aizkraukles novada
pašvaldības deputātiem un speciālistiem. Sarunas gaitā tika pārrunāti konkrēti temati un virzieni,
kas ir saistīti ar divu pilsētu turpmāko sadarbību.
Atceļā uz Krāslavu visi bija vienisprāt, ka viesmīlība piemīt ne
tikai latgaliešiem. Arī Aizkrauklē
dzīvo sirsnīgi, labvēlīgi un laipni
cilvēki.
Elvīra Škutāne,
autores foto

BIEDRĪBAS „STARIŅŠ” PĀRSTĀVJI
VIESOJĀS Z/S „BAGĀTĪBAS”
Uzņēmēji Romāns un Ludmila
Homutiņini organizēja 5 biedrības
„STARIŅŠ” biedriem viesošanos
zemnieku saimniecībā „Bagātības”, Indras pagastā. Viesmīlīgie
saimnieki Andrejs un Olga Birkes iepazīstināja ar savu sakopto
saimniecību, ar saimnieka pras-

GANDARĪJUMS PAR PAVEIKTO

mīgām rokām labiekārtotu sētu
un apkārtni, ar dekoratīvo šķirņu
putnu kolekciju un bioloģiskās
gaļas un piena liellopu audzēšanas
pieredzi.
Viesi no Krāslavas nobaudīja
ekoloģiskus mājražošanas produktus – gaļas ēdienus, sieru, sal-

dējumu, pīrāgu un dārzeņus.
Biedrība „STARIŅŠ” sirsnīgi
pateicas Homutiņinu ģimenei par
patīkamu braucienu un Z/S „Bagātības” īpašniekiem - par laipnu
uzņemšanu.

Šobrīd uzņēmuma lielākie klienti Krāslavas novadā ir a/s „Krāslavas
piens”, Kaplavas pagasta zemnieku saimniecība „Erlain”, ar kuru uzņēmums ļoti cieši sadarbojas, kā arī Ūdrīšu pagasta zemnieku saimniecība
„Kurmīši”. Protams, uzņēmumam ir plašs klientu loks arī Daugavpilī, Rēzeknē un varētu teikt - visā Latgales novadā. Šobrīd „NIDL” raugās uz Rīgas pusi, un tur jau ir atrasti jauni klienti. Klienti ir arī ārpus valsts robežām
- Lietuvā un Baltkrievijā. Uzņēmums piedāvā daždažādus transportēšanas
iepakojumus, kā arī piedāvā iepakojumu dažādai produkcijai: gan konditorijai, gan stikla tarai, kā arī konserviem, saldējumam un citai produkcijai, ko
cilvēks vien spēj iedomāties iepakot. Saviem klientiem tas piedāvā arī konsultācijas kartona markas izvēlē, gofrēta iepakojuma projektēšanu, kastes
konstrukciju, dizaina izstrādi un ražošanu, produkcijas piegādi. Ir iespēja
pasūtīt un izgatavot starplikas, ar kurām kastē atdalīt pudeles. Vārdu sakot,
jebkuras idejas, ko klients vēlas, uzņēmumā gatavi kopīgi apspriest, izdomāt un novest līdz gatavam izstrādājumam.
Savā ražošanas cehā Krāslavā uzņēmums nodarbina septiņus strādniekus. Inga Zemniece uzsvēra: „Esam atvērti jaunam darbaspēkam, jauniem
darbiniekiem, jo darbs cehā nav viegls - tas ir ﬁziski smags. Jauniešus esam
gatavi arī apmācīt. Esam lepni, ka nodrošinām visas sociālās garantijas un
spējam nodrošināt arī atalgojumu, kas ir lielāks par Latgalē vidējo šajā nozarē.
Mūsu uzņēmums ir Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameras
(LTRK) biedrs, cenšamies aktīvi piedalīties tās darbā gan ar savām zināšanām, gan ar savām idejām. Mums ir iespēja piedalīties likumu izstrādē iesniedzam savas idejas Tirdzniecības un rūpniecības kamerai, kas savukārt
šīs idejas virza tālāk valdībā. Līdz ar to mums ir iespēja ņemt dalību tajā,
kas mums ir ļoti svarīgs, - uzņēmējdarbības procesā.”
Mūsdienās daudzi uzņēmēji savu biznesu vēlas veidot un attīstīt lielpilsētās, arī Inga vada uzņēmumu Daugavpilī, ne tikai Krāslavā. Un vislielākais
gandarījums viņai ir redzēt, ka spēj nodrošināt darbavietas Krāslavā, kur
biežāk nekā Daugavpilī nākas dzirdēt runājam par to, ka nav, kur strādāt, ka
jauniešiem nav, kur sevi pierādīt.
„Man tiešām ir liels prieks, ka tieši Krāslavā spējam radīt darbavietas jauniem cilvēkiem,” turpina Inga. „Novēlu visiem kolēģiem biznesā, lai jums
būtu gandarījums ne tikai par to, ka tiek sasniegti biznesa un personīgie
mērķi, bet arī par to, ka spējat nodrošināt darbavietas jaunajai paaudzei, lai
viņi neskatās uz ārzemēm bet paliek Latvijā, savā novadā.”
Juris Roga,
autora foto
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LAI UZSĀKTU SAVU BIZNESU, IR JĀBŪT VĒLMEI
NODARBOTIES AR TO, KAS TEV PATĪK
„Mums vienmēr veicās satikt labus
cilvēkus. Mums apkārt vienmēr it tie,
kas palīdz ar padomu un atbalstu,”
Māris un Dina Skudras labprāt atklāja savas veiksmīgās uzņēmējdarbības
noslēpumu.
Kādu dienu, noskatoties televīzijas
raidījumu par to, kā un no kādām
izejvielām izgatavo desu, ko pārdod
veikalos, Māris aizbrauca uz veikalu un nopirka uzgali desu pildīšanai,
kas paredzēts gaļas mašīnai. No sākuma izgatavoja kupātus, pēc tam
pamazām sāka kūpināt gaļu - sev un
paziņām. Bet šovasar ģimene oficiāli reģistrējusi mājražošanas statusu,
un tagad arvien pārliecinošāk attīsta
savu biznesu.
„Ja kūpinājumi, kurus mēs izgatavojam,
garšo mūsu paziņām, tad kāpēc gan nepiedāvāt tos arī citiem cilvēkiem? Tāpēc mēs
nolēmām kļūt par mājražotājiem,” paskaidroja Māris. „Pārtikas un veterinārajā dienestā
mums pastāstīja par to, kādas normas jāievēro
un kādas prasības jāizpilda. Pēc tam jau ne
reizi vien mūs pārbaudīja - viss ir kārtībā.”
„Mārim vienmēr patika gatavot,” pastāstīja
Dina. „Kad gaidām viesus, es atbildu par salātiem un uzkodām, bet Māris vienmēr gatavo
cepeti.”
„Man patīk ar to nodarboties, sanāk ātri,
bieži vien tas ir ekspromts,” turpināja Māris.
„Recepte, ko izmantoju gaļas marinēšanai
pirms kūpināšanas, izveidojās pakāpeniski.
Bija daudz kļūdu, mēģinājumu, eksperimentu. Līdz šim laikam cenšos kaut ko mainīt,
lieku klāt jaunas sastāvdaļas, izmēģinu, garšoju un pēc tam atkal uzsāku visu no gala - šis
process ir nepārtraukts. Ja sāls ir par maz slikti, ja ēdiens ir pārsālīts - arī slikti. Nekādu
„ķīmiju” neizmantoju, arī etiķa nav manās receptēs. Visu iecienīto skābumiņu gaļai piešķir
pavisam cits komponents, par to man pastāstīja kāds ilgdzīvotājs. Dažādu nianšu ir ļoti
daudz, gaļas garšu ietekmē pat tas, ar kādu
garastāvokli tiek gatavota marināde.”
Kūpināšanai tiek izmantota tikai vietējā
gaļa, cūkgaļa - no Aglonas novada, vistas
gaļa - no Ķekavas.
„Cūkgaļu mēģinājām iegādāties arī citās
vietās,” pavēstīja Māris, „taču bijām spiesti
atgriezties pie Aglonas zemnieka. Viņam ir
garšīga, maiga gaļa, ar labu smaršu, cepot to,
izdalās tauki un eļļa nav vajadzīga.
Mūsu mērķis - kvalitatīvi produkti, mēs ne-

PIEREDZES
APMAIŅAS
BRAUCIENS
UZ ROBEŽNIEKU
PAMATSKOLU
21. oktobrī Krāslavas novada pirmsskolas izglītības
skolotājas devās braucienā
uz pieredzes apmaiņas semināru „Rainim - 150”, kas
notika Robežnieku pamatskolā.

dzenamies pēc lētākām izejvielām. Esam godīgi pret saviem pircējiem, nepārdodam kaķi
maisā, vienmēr piedāvājam degustēt mūsu
produktus. Galvenais, lai būtu garšīgi, bet
peļņa – tā ir jau otršķirīga lieta.
No savas pieredzes zinu, ka daudzi cilvēki
netic pārdevējiem, tāpēc ka viņus bieži apmāna. Cilvēki par lielu naudu pērk mājas kūpinājumus, bet īstenībā šo gaļu apstrādāja ar tā
saucamajiem šķidrajiem dūmiem. Lielākā daļa
pārdevēju nevis paši ražo savu produkciju, bet
iegādājās gaļas izstrādājumus vairumtirdzniecības bāzēs un pārdod kā mājās gatavoto.
Savus kūpinājumus Skudras pārdod galvenokārt gadatirgos - Viļānos, Kārsavā, Ludzā,
Rēzeknē, Dagdā. Strādā arī pēc pasūtījuma.
Viņu gaļas izstrādājumu iesaiņojumā ir redzams zīmols – „Latgales kulinārais mantojums”. Taču Dinai un Mārim jau ir arī sava
ideja, ar kādu nosaukumu tiks prezentēti viņu
produkti.
„Meitenes no Tūrisma informācijas centra
mūs iedrošināja un piedāvāja oﬁciāli uzsākt
savu biznesu. Tatjana Kozačuka prot iedvesmot, iedvest optimismu un pārliecību, ka viss
izdosies,” piebilda Dina. „No sākuma bija sarežģīti pārvarēt neveiklības izjūtu - jo pilsētā
daudzi mūs pazīst, es strādāju skolā, Māris - policijā. Taču pēc tam pakāpeniski viss nostājās
savās vietās. Es zinu, ka mēs nevienu nekrāpjam un ka mēs piedāvājam kvalitatīvos produktus. Galu galā nevis mums jākaunas par to, ka,

strādājot valsts iestādēs, mēs esam spiesti meklēt citus variantus, kā var nopelnīt iztikai.”
Dinas un Māra dzīvē, tapāt kā daudzu citu
Latvijas iedzīvotāju ģimenēs, bija dažādi laiki. Arī viņi paņēma kredītu mājas remontam,
bet, kad iestājās krīze, un darba algas „tika
apgrieztas”, bija jādomā, kā izdzīvot.
„Bija jādzēš kredīts,” atceras Māris, „tāpēc
vajadzēja grozīties. Ar ko tik mēs nenodarbojāmies – „Tupperware” trauki, kosmētika...”
Tagad ģimenei ir vēl viena nodarbošanās dvēselei. Mājās dzīvo divi suņi, Dina ar Māri
nodarbojas ar kucēnu audzēšanu.
„Agrāk mums bija vienkāršs krancis, bet,
kad viņš novecoja, mēs nopirkām labradoru
Rinu,” teica Māris. „Pēc tam parādījās Fortūna - franču buldogs. Tolaik nodarboties ar
kucēniem vēl nedomājām. Bet pēc tam parunājām ar suņu audzētavas speciālistiem, izgājām speciālos kursus un uzdrošinājāmies.
Audzēt kucēnus nav viegli, suņiem ir jāvelta
daudz laika, regulāri jāpiedalās izstādēs, un
kucēni pirmajos mēnešos pieprasa milzīgu
uzmanību.”
Dina papildina: „Cik patīkami ir dzirdēt
„paldies”, ko saka nākamie suņu saimnieki,
un vērot viņu acis, kad cilvēki paņem kucēnu
klēpī, - tajās ir redzama liela laime!”
Lai uzsāktu savu biznesu, ir jābūt vēlmei.
Tā nav iedzīvošanās kāre, bet gan vēlēšanās
nodarboties ar to, kas patīk. Par to ir pārliecināti Dina un Māris.
„Pat tad, ja cilvēks mīl savu darbu, kā tas
ir manā gadījumā, tik un tā ar laiku iestājas
ikdienas rutīna,” atzinās Dina. „Skolā katru
dienu ir kaut kas jauns, taču nav slikti, ja ir iespēja pievērsties kādai citai nodarbei. Jo vairāk darba, jo vairāk var paspēt izdarīt, tāpēc
ka jāsāk rūpīgi plānot savu dienu.”
„Man patīk nodarboties ar savu lietu,” turpināja Māris. „Gribas turpināt attīstību, tikai
laika visam nepietiek. Tāpēc es nolēmu - aiziešu pensijā un tad nopietni nodarbošos ar kūpināšanu.Ir jāiet tikai uz priekšu!”
Visi veiksmīgie cilvēki ir veiksmīgi citādāk. Taču viena kopīga iezīme viņiem tomēr
ir - veiksmīgiem cilvēkiem deg acis par savu
lietu. Var būt tieši šī gaisma acīs, kas ir atvērtas cilvēkiem, jaunai dienai, iespaidiem, arī
ir tas, kas piesaista viņiem labus cilvēkus, ar
kuriem ļoti paveicās Dinai un Mārim?
Elvīra Škutāne,
autores foto
Dinas un Māra kūpinājumus var
pasūtīt pa tālr. 25959622.

Robežnieku pamatskolas direktora pienākumu izpildītāja Maija
Šemele laipni sagaidīja ciemiņus,
piedāvāja garšīgas uzkodas un rīta
kaﬁju.
Dzejas svētkos skolas aktu zālē
piedalījās gan pirmsskolas, gan sākumskolas bērni, arī Lellītes Lollītes – divas pamatskolas skolnieces.
Dzejas pasākumu vadīja pirmsskolas skolotāja Antra Kalviša, kura
tēloja Saulīti, bet viņu aktīvi atbalstīja skolotājas palīdze. Robežnieku
pirmsskolas un sākumskolas bērni
demonstrēja savas mākslas prasmes: dziedāja un dejoja, deklamēja un tēloja pēc Raiņa dzejoļiem
iestudētus koncerta numurus, demonstrēja Raiņa dzejoļu ilustrāciju
zīmējumu izstādi.

Semināra dalībnieki bija patīkami izbrīnīti, cik labi bērni prot
runāt latviski!
Pēc pasākuma saimnieces pacienāja visus ar garšīgām pusdienām, skolotājiem bija iespēja
apskatīt skolas un pirmsskolas
grupiņas telpas. Semināra dalībnieces augsti novērtēja skolas ēkas
un teritorijas sakoptu un estētisku
vidi, eko-kluba tradīcijas, tūrisma
šķēršļu joslas sporta zālē.
Pēc jaukiem svētkiem viesmīlīgās saimnieces piedāvāja ekskursiju pa Robežniekiem, ar lielu
interesi skolotājas iepazinās ar
eksotisko putnu un dzīvnieku mini
zoodārzu.
Sirsnīgi pateicamies Robežnieku pagasta pārvaldei – personīgi
Ērikai Gabrusānei, Robežnieku
pamatskolas direktora pienākumu
izpildītāja Maijai Šemelei, pirmsskolas skolotājai Antrai Kalvišai
par mīļu uzņemšanu, jauku, lietderīgu un interesantu semināru!
Izsakām lielu pateicību par
transporta nodrošinājumu braucienam Krāslavas novada domei
– personīgi Viktoram Aišpuram,
Aulejas un Kombuļu pagastu pārvaldei – personīgi Aivaram Umbraško, kā arī šoferim Albertam
Plintam.
Jeļena Vorošilova,
Krāslavas novada pirmsskolas
skolotāju metodiskās apvienības
vadītāja
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KRĀSLAVIETIS VIKTORS BERNĀNS SPĒLĒ „MANA DZIESMA”
No 8. novembra sešus svētdienu vakarus Latvijas Televīzijas (LTV) ēterā būs skatāmas raidījuma „Mana
dziesma” īpašās spēles, kas veltītas Maestro Raimonda Paula 80 gadu jubilejai un viņa radošajai daiļradei
vairāku gadu desmitu garumā. Kā īpašie viesi šajās
muzikālajās spēlēs piedalīsies septiņi izpildītāji no Latvijas reģioniem, kuri dalību šovā izcīnījuši reģionālajās
atlasēs. Katru ceturtdienu LTV raidījuma „4.studija”
sižetos varēs viņus tuvāk iepazīt un izvēlēties savu simpātiju, nobalsojot Latvijas sabiedrisko mediju portālā
„Lsm.lv”.
Kā vēstīts, LTV sadarbībā ar
kompāniju „MicRec PM” septembrī piedāvāja iespēju reģionu
māksliniekiem piedalīties savdabīgā jauno talantu konkursā, kas
veltīts Maestro Raimonda Paula
80.dzimšanas dienai. Kopā sešos
koncertos Krāslavā, Strenčos,
Madonā, Aizputē, Ventspilī un
Talsos tika izvēlēti septiņi dalīb-

nieki, kuri ieguva tiesības uzstāties spēlē „Mana dziesma”.
No Krāslavas spēlē piedalīsies
inženieris un interjera dizainers
Viktors Bernāns. 44 gadus vecais Viktors Bernāns ir beidzis
Krāslavas Mūzikas skolas akordeona nodaļu, bet dziedāšanai
pievērsās 40 gadu vecumā. Viktors Bernāns dziedāšanai un ģitā-

ras spēlei ik dienas velta vismaz
divas stundas. Muzikālo pieredzi
viņš ir guvis, spēlējot vairākās
grupās, kā solists uzstājoties da-

žādos koncertos un konkursos,
bet pērn Viktors Bernāns izdeva
savu dziesmu albumu „Septiņas
dziesmas par mīlestību”, ko uz-

skata par vienu no saviem lielākajiem sasniegumiem. Viktora
Bernāna sapnis ir kļūt par profesionālu mūziķi, kad mūzika un
jaunrade kļūst par galveno dzīves
piepildījumu. Brīvajā laikā viņš
ar sievu aizraujas ar balles dejām,
pa retam top arī kāda glezna. Viktors Bernāns uzskata, ka dzīvē
jāizmanto Dieva dotās dāvanas,
jāattīsta savi dotumi un jaunradē
jādalās ar apkārtējiem.
No 8.novembrī Latvijas sabiedrisko mediju portālā “Lsm.
lv” tika atklāts balsojums, kurā
ikviens televīzijas spēles “Mana
dziesma” skatītājs varēs nobalsot
par savu simpātiju.
www.lsm.lv

KAS PROT STRĀDĀT,
TAS PROT ARĪ ATPŪSTIES!
Jau pavisam drīz nokritīs pēdējās koku lapas, gaisā lidināsies pirmās sniegpārsliņas,
ezeru virsma pārvērtīsies par ledus spoguli, bet zeme gatavosies ziemas miegam, lai
varētu uzkrāt jaunus spēkus. Rudens. Laiks, kad cilvēki, kas strādā laukos, var apturēt ikdienas darbu ritējumu, atskatīties uz noieto ceļu, izvērtēt rezultātus, un protams,
atpūsties. Oktobra pirmspēdējā dienā pilsētas kultūras namā notika zemnieku balle,
pasākumā sapulcējās lauksaimnieki no visiem novada pagastiem.
Šogad lauku darbarūķu apbalvošana norisinājās piecās nominācijās, bet godalgas bija tiešām
pārsteidzošas – kartupeļu maisi,
stores, truši un pat aitas.
Krāslavas novada speciāliste
lauku attīstības jautājumos Viktorija Lene, pasākuma vadītāja, labi zina, kā dzīvo un strādā
zemnieku ģimenes, kādi rezultāti
ir sasniegti, kādi ir lauksaimnieku turpmākie plāni un par ko viņi
sapņo. Ikvienam zemkopim viņa
veltīja labus un siltus pateicības
vārdus. Nominantus godināja arī
pagastu vadītāji un organizācijas, kas sadarbojas ar zemnieku
saimniecībām.
Pasākuma oﬁciālo daļu harmoniski papildināja koncerta
programmas priekšnesumi. Ar
skaistām dziesmām klātesošos
iepriecināja Laura Lene, bet
Aleksandra Boginiča deju skolas
audzēkņi prezentēja savu sniegumu.
Svinību neoﬁciālajā daļa sākās
dejas un jautrība. Kas prot strādāt, tas prot arī atpūsties!

Elvīra Škutāne, autores foto

7
izglītība

SKOLAS DIREKTORES
PĀRDOMAS
29. oktobrī pēc Visaugstisvētītā Rīgas un visas Latvijas Metropolīta Aleksandra ielūguma
Krāslavas Varavīksne vidusskolas pārstāvji piedalījās XIV Starptautiskajā pareizticīgajā pedagoģiskajā konferencē „Baznīca, ģimene un skola”, kas norisinājās mūsu valsts galvaspilsētā,
Rīgas Domes ēkā.
Mūsu skola jau kopš 2002. gada tradicionāli
piedalās šajā konferencē, kas sniedz garīgu atbalstu visām mūsu iniciatīvām, ar kurām skola
ir zināma ne tikai mūsu novadā.

Atklājot konferenci, Visaugstisvētītais Rīgas un visas
Latvijas Metropolīts Aleksandrs pievērsa klātesošo uzmanību tās galvenajai problemātikai: „Tikumības pretmets tās
kristīgajā izpratnē ir visatļautība. Visatļautība melīgi tiek
skaidrota kā brīvība, bet par vienīgo šīs melīgās un baisās
brīvības kritēriju tiek uzskatīta cilvēka vēlme. Šodien daudzās pasaules valstīs atļauts gandrīz viss: aborti, surogātmāšu pakalpojumi, viendzimuma laulības, bērnu adopcija
viendzimuma pāru vidū, eitanāzija, izvirtības propaganda,
narkotiku lietošana, nodarbošanās ar okultismu... Kurp iet
mūsu sabiedrība? Kas mūs sagaida rīt? Kādas vēl brīvības
centīsies panākt neprāta pārņemtie cilvēki?”
Anna Gutmāne, Latvijas Kristīgās akadēmijas rektore,
referātā „Viduvējība kā draudi tikumīgai atbildībai” uzsvēra, ka tikumīga izglītība – tā ir dzīves izpratne. Un, neskatoties uz to, ka dzīve ir ļoti sarežģīta un pretrunīga, skolai,
ģimenei un Baznīcai ir jāiemāca bērnam apzinātas tikumiskas izvēles likumi. Tie var būt tradicionāli, saistīti ar augstu
pašapziņu, nacionālām tradīcijām, un var būt arī subjektīvas pašizpausmes likumi - iet „pāri galvām”, lai sasniegtu
savu mērķi.
Mūsdienās ir ļoti svarīga ģimenes loma, kas ar savu piemēru, ar vecāku piemēru piepilda bērnu sirdis ar maigumu,
iejūtību, saudzīgu attieksmi pret cilvēku.
Mācīt bērnus ir vislabāk vienā vienkāršā bērnu kolektīvā,
taču, lai audzinātu bērnus, ir vajadzīgs kolektīvs, kurā ir
dažāda vecuma cilvēki, tā pirmais modelis, pamats - tā ir
ģimene. Un jāuzsver, ka konferences tematikā tieši ģimenei
ir veltīta centrālā loma.
Arī Varavīksnes vidusskolas darbs tiek organizēts kā liela
skolas kolektīva – ģimenes - dzīve. Tāpēc pirmais jautājums, ko apspriež skolēni katrā klasē, - tie ir klases likumi,
kas palīdz saglabāt atbildību par savu izvēli un rīcību, ar
cieņu izturēties gan pret sevi, gan pret apkārtējiem un radīt
drošu vidi sev un citiem.
Romas Katoļu Baznīcas Rīgas arhibīskaps-metropolīts
Zbigņevs Stankevičs savā uzrunā piesaistīja uzmanību cilvēka garīgajam spēkam, bet, citiem vārdiem sakot, dievišķajai pusei. Tā pastāv cilvēka dzīvē jau daudzus gadsimtus,
ir atspoguļota priesteru vārdos un darbos, kā arī augstajā
mākslā. Mūsu jaunākajai paaudzei šis mākslas vērošanas
un pārdomu klusums asociējas ar tukšumu, veltīgi iztērēto
laiku, jaunatne piepilda klusumu ar bezgalīgu skanējumu
austiņās, kaut gan tas ir pasaules izzināšanas klusums, muzeju vai dievnamu garīgais klusums, dabas klusums. Cik
daudz par pozitīvo ikdienas dzīves uztveri var pastāstīt bērnu vecāki! Bet atbalstu saņemt gan skolā, gan Baznīcā.
Šīs domas tika uzsvērtas ikvienā priekšnesumā. Klausīdamās es domāju par savu skolēnu vecākiem, kuriem bieži
vien nemaz nav laika, lai uzdāvinātu, bet, pareizāk sakot,
veltītu savu laiku tuviniekiem un radiniekiem, saviem bērniem.
Varavīksnes vidusskola ik gadu tradicionāli organizē
„Priestera stundu”, Ziemassvētku lasījumus, Balto vakaru
Ziemassvētku priekšvakarā, vecāku apmācības par dažādiem jautājumiem, kas ir saistīti ar tikumību.
Un tomēr...
Savas pārdomas es gribētu noslēgt ar tēlu, ko izmantoja
savā konferences dalībnieku uzrunā Rīgas mērs Nils Ušakovs.
„Izmantojot datoru, mēs vienā mirklī izlabojam kļūdas un
koriģējam tekstu. Diemžēl arvien biežāk šādu „ datorizēto
uzvedību” mēs attiecinām arī uz cilvēku, tik viegli ievainojamu un jūtīgu. Aicinu saglabāt mūsu kristīgo atbildību
par saviem darbiem un vārdiem, saglabāt savā dvēselē žēlsirdību.
Ludmila Senčenkova

VESELĪGA UN GARŠĪGA
MALTĪTE SKOLĒNAM
NO LATVIJAS LAUKU LABUMIEM
Rīgā, 3 pavāru restorānā „Tam labam būs augt” notika Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centra organizētā meistarklase izglītības iestāžu pavāriem – „Svaigi un sezonāli Latvijas
produkti veselīgā un garšīgā maltītē skolēnam”, kuru vadīja šefpavārs Ēriks Dreibants. Starp 25
lauku pavāriem seminārā piedalījās arī Krāslavas Varavīksnes vidusskolas ēdnīcas vecākā pavāre Irēna Pavļukeviča, kurai ir liela un dažāda darba pieredze profesijā.
Tā kā viņa pati ir augusi laukos, tad
labi zina, kādus labumus kopgaldam
var izaudzēt Latvijas zemnieki, un no
sirds pārdzīvo, ka daļa no tradicionālajiem produktiem, kas tiek celti galdā, ir audzēti ārpus Latvijas. Pavāres
profesiju Irēna ir apguvusi Rīgas profesionāli tehniskajā skolā Blaumaņa
ielā, kurp devās pēc Sauleskalna pamatskolas (Kombuļu pagasts). Pirmā
darbavieta - Krāslavas ēdnīca, nākamā – pirmsskolas izglītības iestādē
„Pīlādzītis”, pēc tam – deviņus gadus
nostrādāja Krāslavas pamatskolā par
šefpavāri. Izmēģināja laimi Anglijā
ﬂoristikas jomā – veidoja ziedu pušķus, bet noturējās nedaudz ilgāk par
gadu, jo nespēja samierināties ar to,
ka neredzēs, kā izaug pašas bērni.
Atgriezusies iekārtojās darbu uzsākušajā restorānā Sauleskalnā „Saules
dārzs”, kurā šefpavārs bija Aigars
Gailis un kur Irēna nostrādāja pāris
gadus līdz pat iestādes slēgšanai. Šis
īsais laika posms viņai bija straujākais izaugsmes laiks un deva neatsveramu pieredzi. Kā pati izsakās,
seminārā sevi pieķērusi pie domas, ka
daudzas lietas viņai jau nav jaunums,
kad citām kolēģēm tas bija „Vau!”.
Pēc restorāna Irēna atgriezās darbā
Krāslavas pamatskolā, pēc kuras pārgāja uz Krāslavas Varavīksnes vidusskolas ēdnīcu, kurā vecākās pavāres
statusā rit otrais gads. Viņas pakļautībā ir astoņu cilvēku kolektīvs – pavāri, pavāru palīgi un zāles darbinieks.
Irēna vienmēr tiekusies pēc zināšanām, un, kad skolas vadība piedāvāja iespēju apmeklēt šo semināru,
piekrita bez šaubīšanās. Lauku skolu
pavārus, kuri ieradās no visas Latvijas, sagaidīja sakārtotas darbavietas
ar dēlīšiem, bļodiņām, profesionāliem nažiem, priekšautiem un pavāru
cepurēm. Jāpiebilst, ka vairākas pavārītes bija jau sagatavojušās pašas ar savām cepurītēm un higiēniskiem
maināmajiem apaviem.
Irēna stāsta, ka pasākuma galvenā
ideja bija no vietējiem, svaigiem un
sezonāliem dārzeņiem, kā arī no zivs
un gaļas kopā ar pavārmeistaru gatavot veselīgus un garšīgus ēdienus,
kas atbilst Ministru kabineta noteikumu Nr. 172 „Noteikumi par uztura
normām izglītības iestāžu izglītojamiem, sociālās aprūpes un sociālās
rehabilitācijas institūciju klientiem
un ārstniecības iestāžu pacientiem”
noteiktajām enerģētiskās vērtības un
uzturvērtības normām.
Semināra dalībnieki uzzināja, kā
šķietami parastus produktus pagatavot ar citu garšas buķeti. Ēriks ne tikai pastāstīja par produktu kvalitātes
noteikšanu, bet arī atklāja vairākus
savus „knifus”, kā pasniegt veselīgus
ēdienus bērniem. Tika rādīti arī vairāki ēdienu gatavošanas un pasniegšanas tehniskie paņēmieni.
„Vārdu sakot, mūs, lauku pavārus,

Ēriks ar komandu sagaidīja kā savējos, un visupirms izrādīja gan 3 pavāru, gan 3 nažu restorānu, sniedza
iekārtojuma un tehnikas skaidrojumu,” turpina Irēna. „Protams, skolā
šīs tehnoloģijas nevaru pielietot, jo
ēdinām simtiem bērnu dienā, bet ikvienam pavāram ir jāaug līdzi laikam,
nedrīkst atpalikt ne tehnoloģiskajā,
ne citā ziņā. Tāpēc bija interesanti
pavērot, kā dažās minūtēs atkausē
un sagatavo produktu pasniegšanai.
Kā dažās sekundēs sasaldē zemenes
un pagatavo zemeņu sorbentu. Starp
citu, mums deva aizpildīt anketas,
viens no jautājumiem bija, vai pēdējo trīs gadu laikā esat pilnveidojuši
savas zināšanas. Pozitīvi uz šo atbildēja tikai trīs cilvēki. Cilvēki visu
laiku darbojušies mājās, kaut kādu
jaunu informāciju pasmēlušies internetā, avīzēs un žurnālos. Bet šeit sapulcējās 25 cilvēki no visas Latvijas
un visiem vienas rūpes - kā paēdināt
bērnus, lai maltīte viņiem garšotu?
Seminārā iepazīstināja ar receptēm,
kas būtībā ir zināmas, bet mazliet savādāk pasniegtas. Piemēram, ķirbju
zupai tiek pievienots cidoniju sīrups
- uzreiz cita garša, cita kompozīcija.
Uzsvars jau tika likts uz to, ka no
Latvijas dārzeņiem un augļiem var
pagatavot garšīgas maltītes, vairāk
nekā gatavojam šodien. Domāju, kaut
ko mēģināsim daļēji ieviest arī savas
skolas ēdnīcā, cik atļauj ﬁnansējums
un normatīvi.
Mēs saviem skolēniem cenšamies
nodrošināt garšīgas pusdienas, piedāvājam arī kaut ko izsmalcinātāku un gardāku par vienkāršu putru.
Praktiski visu gatavojam uz vietas,
mums ēdnīcā nav pusfabrikātu. Mēs
dodam bērniem dabīgās upeņu-ābolu,
ābolu-burkānu sulas, kuras iepērkam
zemnieku saimniecībā „Eži” un kuras
bērniem labi garšo. Neaizmirstam arī
par saldumiņiem.
Ja runājam par galda servēšanu,

tad arī šeit ir redzama robeža: skola
ir skola, restorāns ir restorāns, kur var
gan ēdienu izdekorēt, gan nodrošināt
dažādus šķīvjus un ēšanas piederumus. Mums šīs iespējas nav tik lielas,
tomēr ļoti cenšamies, lai ēdiens uz
galda izskatās iespējami pievilcīgāks.
Pēc semināra praktiskās daļas diskutējām ar kolēģiem, stāstījām, kā
kuram klājas, kādas problēmas, kā
risina. Secinājām, ka problēmas ir līdzīgas, proti, ko negrib ēst bērni Pierīgā, to pašu arī šeit negrib ēst. Skolu
pavāriem katru dienu rūp, kā sagatavot garšīgas pusdienas un nodrošināt,
lai ēdienā būtu gan nepieciešamās kilokalorijas, gan ogļhidrāti, gan uzturvielas. Tas nav viegls uzdevums, bet
mēs cenšamies, lai bērniem garšo un
ir veselīgi.”
Skolēni savas vēlmes dara zināmas
caur aktīvi strādājošo skolēnu pašpārvaldi. Piemēram, vecāko klašu skolēni vēlējās paši pievienot dzērienam
cukuru, jo ne visi mājās dzer tēju vai
kaﬁju ar cukuru. Tāpēc šogad uz skolas kopgalda ir cukurtrauki-dozatori.
Galds vienmēr tiek servēts īsi pirms
zvana – skolēns atnāk un paēd, nav
jāstāv rinda, jāstaigā ar paplāti.
Irēna uzsver, ka Krāslavas Varavīksnes vidusskolas ēdnīca ir ļoti noslogota – lai paēdinātu visus bērnus
no pirmsskolniekiem līdz vidusskolniekiem, dienā ir vairākas ēdienreizes.
Irēna: „Vecāku sūdzību par ēdināšanas kvalitāti mums nav bijis, bet
jebkurš jautājums attiecībā uz ēdienu
ir diskutējams un atrisināms. Mūsu
virtuvē bērniem tiek gatavots arī veģetārs ēdiens. Tas, protams, prasa papildus laiku, bet kolektīvs tiek galā,
par ko esmu ļoti pateicīga savām darbiniecēm.”
Juris Roga,
autora foto
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KRĀSLAVAS NOVADA
VEIKSMES STĀSTI

NOMETNE ROBEŽNIEKOS

Šī gada 27. - 29. oktobrī
Robežniekos notika LatviKlubs „Varavīksne”, pateicoties Krāslavas novada paš- jas mēroga sporta tūrisma
valdības finansējumam jauniešu iniciatīvu konkursa ie- jaunsargu nometne „Rutvaros, īstenoja savu projektu - „Krāslavas novada veik- dens nometne”.
Pirmo reizi, kopš darbosmes stāsti”.
jos jaunsardzē, uzdrīkstējos organizēt šāda līmeņa
nometni Krāslavas novadā, lai ar kolēģiem dalītos
savā trīs gadus ilgajā pieredzē un parādītu, kā var
vadīt interesantas nodarbības, izmantojot kāpšanas sienu, un veikt citus
dažādus sporta tūrisma
elementus, esot uz zemes.

Projekts iecerēts, lai veicinātu Krāslavas novada jauniešu aktivitāti,
pilsonisko apziņu un iesaistīšanos uzņēmējdarbības un karjeras izglītības procesos Latvijā, jo jauniešiem trūkst konkrētu „labās prakses piemēru” un „veiksmes stāstu”, kas pārliecinoši un uzskatāmi parāda, ka
Krāslavas novadā ir iespējams veidot veiksmīgu karjeru. Šo informāciju projekta ietvaros ieguva un apkopoja paši jaunieši.
Projekta aktivitātes palīdzēja jauniešiem izzināt savas karjeras iespējas, veicināt uzņēmību un motivāciju mācīties un izvēlēties nākamo profesiju un izglītības ceļu atbilstoši savām spējām, interesēm un
iespējām.
Projekta īstenošanas gaitā jauniešiem tika nodrošināta iespēja satikties ar veiksmīgiem uzņēmējiem, speciālistiem un sabiedrībā pazīstamiem cilvēkiem, iepazīties ar viņu „labās prakses piemēriem” un „veiksmes stāstiem”. Novada veiksmīgākie uzņēmēji un arī citu institūciju
darbinieki atklāja savas veiksmes faktorus, kas ir bijuši izšķirošie viņu
karjeras veidošanā, sniedza ieskatu pieprasītākajās kompetencēs, prasmēs, kā arī deva vērtīgus padomus jauniešiem.
Viena no interesantākajām projekta aktivitātēm bija mācību ekspedīcija, jaunieši apmeklēja veiksmīgākos Krāslavas novada uzņēmējus
Aulejas un Kaplavas pagastā. Liels paldies Annai Ļaksai par sirsnību un
Aulejas kļockām! Pateicamies Ilzei Stabulniecei par sapratni un iespēju
izbaudīt saskarsmi ar zirgiem. Paldies par viesmīlību un atbalstu!
Galina Mikulāne,
kluba vadītāja

sports

Kā jau pēdējos gados ierasts,
sacensības norisinājās divās pilsētās - Dobelē un Tukumā. Pirmajā dienā šāvēji Tukumā sacentās
divos vingrinājumos – MŠ-30
(30 šāvieni guļus) un PŠ-40 (40
šāvieni ar pneimatisko šauteni).
Vingrinājums MŠ-30 izrādījās ne
tik veiksmīgs, kā cerēts, un visaugstāk rezultātu tabulā izdevās
pakāpties Diānai Bulavskai un
Rihardam Plociņam, kuri, izpildot 1.sporta klasi un trāpot 283
punktus, ierindojās attiecīgi 5. un
7. vietā.
Otrajā vingrinājumā krāslaviešiem veicās sekmīgāk. Trešajā vietā, zaudējot līderim vien 3
punktus, ar rezultātu 375 ierindojās Rihards Plociņš. Vienu punktu
atpaliekot, Rihards Misjuns ierindojās 5.vietā. Jāatzīmē, ka puišu

Gatavojoties Ziemassvētkiem, Krāslavas novada
dome interesējas, kāds ir
iedzīvotāju viedoklis par pilsētas svētku noformējumu.
Kādu jūs vēlētos redzēt mūsu
pilsētu gadumijas svētkos?

Nometnē piedalījās pa astoņiem pārstāvjiem no 308.Krāslavas, 307.
Dagdas, 312. Preiļu, 208.Lejasciema, 315.Krustpils, un 306.Maltas
jaunsargu vienībām.
Pirmajā dienā visi dalībnieki darbojās kopā, jauktās grupās ar mērķi
labāk iepazīties, sadraudzēties. Sākumā, protams, bija arī nevēlēšanās
to darīt, jo ne visi pārzina latviešu valodu, bet jau pēc neilga laika jaunieši atrada kopīgu valodu. Otrajā dienā jaunieši jau bija tā sadraudzējušies, ka nemaz netiecās jaukt savas grupas. Divas dienas jaunieši ne
vien rāpoja pa sienu, bet trenējās arī ierindas mācībā, AK-4 izjaukšanā
un salikšanā, kā arī pārgājienam nepieciešamā ekipējuma sagatavošanā,
pirmās palīdzības sniegšanā, apguva prasmes pareizi un pēc iespējas
klusāk pārvietoties pa mežu. Visas tēmas jauniešiem šķita interesantas,
vēl jo vairāk tāpēc, ka instruktori, iepriekš konsultējoties, vienmēr atrada kādu „rozīnīti”, kā šo tēmu atklāt interesantāk.
Trīs dienas paskrēja nemanot. To, manuprāt, ietekmēja gan atbildīgie
un zinātkārie jaunieši, gan arī mūsu, tas ir, instruktoru, sastādītais darba
graﬁks, kas ļāva darboties brīvi, radoši un interesanti.
Ja pirmajās dienās jaunieši darbojās jauktās grupās, tad trešajā dienā
viņi jau, apvienojoties savu vienību grupās, rādīja, ko ir apguvuši šajā
laikā. Rezultāti bija iepriecinoši, jo tajos atspoguļojās viss, ko jaunieši
iemācījās nometnes laikā – gan darbošanās komandā, gan prasme uzdevumus pildīt individuāli.
Nometnes organizēšanā lielu atbalstu sniedza Robežnieku pagasta
pārvalde un īpaši tās vadītāja Ē.Gabrusāne, kas nometnes dalībniekiem
sagādāja arī saldās balvas.
Paldies jauniešu vecākiem, kas uzticēja savus bērnus jaunsardzei un
deva viņiem iespēju savu brīvo laiku pavadīt lietderīgi un radoši.
Dzintars Patmalnieks, jaunsargu instruktors

ŠĀVĒJI LATVIJAS ČEMPIONĀTĀ

23.-24. oktobrī Dobeles un Tukuma šautuvēs
norisinājās Latvijas 2015.
gada jaunatnes čempionāts vecākajā vecuma grupā. Krāslavu pārstāvēja 10
sportisti.

uzrādītie rezultāti ir ļoti augsti, tikai daži punkti viņus šķir no sporta meistara kandidāta klases. Lai
arī Diāna Bulavska uzrādīja ļoti
augstu rezultātu - 377 punktus, ar
to nepietika, lai pacīnītos par god-

Izdevējs - Krāslavas novada dome
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algām, un viņa 23 dalībnieču vidū
ierindojās augstajā 5.vietā. Gados jaunākie krāslavieši uzstādīja
personīgos rekordos: Nika Dregiša - iegūstot 350 punktus, Paula
Peipiņa - iegūstot 343 punktus
Redaktore - Elvīra Škutāne
Tālr.65681765, 28368537
e-pasts: vestis@kraslava.lv

mums ir svarīgs
iedzīvotāju
viedoklis

un Mareks Mjadjuta ar 344 punktiem.
Otrajā sacensību dienā sīva cīņa
risinājās vingrinājumā MŠ-3*20
(20 šāvieni no trīs stāvokļiem).
Rihards Misjuns un aizputietis
Helmuts Bergmanis iešāva vienādu rezultātu - 537 punktus, šādā
gadījumā tiek skaitīti iekšējie
„centra” desmitnieki (šāvieni, kas
elektroniskajos mērķos tiek vērtēti ar 10.3 un augstāk), kuru Rihardam izrādījās vairāk, līdz ar to
viņš uzvarēja šajā vingrinājumā.
Zaudējot Rihardam Misjunam 4
punktus, Rihards Plociņš ierindojās 4. vietā.
Paldies šāvējiem, ka viņi nemainīgi turpina mūs lutināt ar uzvarām un augstiem rezultātiem.
Novēlēsim arī turpmākos panākumus un veiksmi nākamajos
startos Latvijas čempionātā ar
pneimatiskajiem ieročiem, „Polish open” sacensībās Belostokā,
Polijā, kā arī mazāk pieredzējušajiem sportistiem, Latvijas čempionātā jaunākajā vecuma grupā,
kas norisināsies decembrī.

Piedāvātie atbilžu varianti
- Gribētu redzēt bagātāk izrotātus pilsētas mikrorajonus.
- Gribētos kuplāku un bagātāk
izrotātu Ziemassvētku eglīti.
- Gribētos, lai iedzīvotāji aktīvāk izrotā savas mājas.
- Mani apmierina tas, kā pilsēta
bija izrotāta iepriekšējos gadumijas svētkos.
Par atbildi, kas atspoguļo Jūsu viedokli, var nobalsot
informatīvajā portālā www.
kraslavasvestis.lv, sadaļā „Jauna aptauja”.

sludinājumi
 Kāzu video un citu pasākumu
ﬁlmēšana. Noﬁlmētā materiāla
montāža. Videoklipu veidošana.
Pārrakstu videokasetes DVD
formātā. www.artstudio95.com.
Т. 26113738
 Pārdod dīvānu, gāzes plīti,
tvaika nosūcēju, paklāju, veļas
mazgājamo mašīnu, ledusskapi. T.
22053960.
 Pārdod 2-istabu dzīvokli, 53 kv.m., 4.stāvs. Steidzīgi.
Т. 29479591.
 Pērk dārgi - senlietas: koka ikonas, krustus, svētbildes, ordeņus,
patvārus, pulksteņus, porcelāna
ﬁgūriņas, zobenus, kara laika atribūtus, dzirnakmeņus, cara laika
monētas. Samaksa uzreiz, izbraucam uz vietu. antic-war@inbox.lv.
Т. 22433510, 26986262.
 Televizoru remonts. Germans
(bijusī darbnīca Miesnieku ielā).
T.29703639.
Taksatora pakalpojumi.
Stigošana, dastošana.
Meža zemju un cirsmu pirkšana.
Т.65421808, 26121733
18. novembrī plkst.15.00
Krāslavas Kultūras namā notiks senioru balle, kas veltīta
Latvijas Republikas proklamēšanas dienai. Programmā svētku koncerts un dejas.
Lūdzam paņemt līdzi groziņu
un labu garastāvokli.
Ir sāpes, ko nevar dalīt
uz pusēm,
Nav tādu vārdu, kas mierināt
spētu.
Nostājas blakus Tev draugi
un klusē,
Kaut vai tā lai Tev palīdzētu.
Izsakām visdziļāko līdzjūtību
un skumju brīdī esam kopā ar
Robežnieku pamatskolas skolotājas Ļubovas Juhņevičas tuviniekiem, viņu mūžībā pavadot.
Krāslavas novada domes
Izglītības un kultūras
nodaļa

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

