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Kur vien ska ties - me žos, lau -
kos, ie lās - vi sur re dzams, ka pa va -
sa ris uz sā cis sī vu cī ņu ar zie mu.
Peļ ķes plu do, sēt nie ki ne pa gu ru ši
cī nās ar snie ga put ru, put ni ie mē -
ģi na bal sis, bet sest dien, 25. feb ru -
ārī čak lā kie krās la vie ši un vie si
sa nā ca pie ve cās pils, lai ko pā no -
svi nē tu Me te ņus. Jā teic, ka zie mas
mie gu dau dzi bi ja pa spē ju ši iz gu -
lēt, jo pa sā kums bi ja kup li ap mek -
lēts, par to arī pal dies mū su
pil sēt nie kiem un vie siem. Jau
pulk sten 10:00 sā ka ska nēt tau tis -
ka mū zi ka, ra dot at bil sto šu no ska -
ņo ju mu. Uz gal da si la mil zīgs 45
lit ru ie til pī bas pat vā ris, ļau jot no -
prast at ta pī gā ka jiem, ka būs arī so -
lī tie Me teņ die nas pī rā gi. Lai arī
lai ka ap stāk ļu dēļ vi zi nā ša nās no
kal na iz pa li ka (ce rē sim, ka tas ne -
ie tek mēs nā ka mo li nu ra žu), tā vie -
tā, jaun ajiem krās la vie šiem par
mil zī gu prie ku bi ja brauk ša na
I.Sta bul nie ces zir ga vil ktās ka ma -
nās. Līdz tie ši 11:00 no kul tū ras

na ma pus es at ska nē ja trok snis,
ra di not pil sēt nie kus pie pun ktu ali -
tā tes, tur nā ca Me teņ die nas ķe kat -
nie ki.

Svēt kus ar sa vu ie ra ša nos bi ja
pa go di nā jis sens grā fu Plā te ru
draugs -ba r ons Min hau zens (ar ta -

va no Krās la vas
Vēs tu res un māk -
slas mu ze ja), kas,
pa ma not kā svēt -
kos ir tik daudz
iz val tie šu, kā nu
ne, ve se li di vi fol -
klo ras ko lek tī vi,
tas ir „Iz val tie ši”
un „Ma zie Lat go -
lī ši”, (pal dies va -
dī tā jiem un
da līb nie kiem par
pro fe si onā lo snie -
gu mu), ie ro si nā ja
bū vēt tram va ja lī -
ni ju...

Daudz gan pļā -
pāt pār dro šais ba -
r ons ne pa gu va, jo
ie ra dās Me te nis ar 
bu dē ļu svī tu (pal -

dies Kul tū ras na mam un paš dar bī -
bas ko lek tī vam, pa mat sko lai) - Či -
gā nu un Či gā nie ti ar pie jau cē to
Lai mes Lā ci un da žā di me ža zvē ri
un ēr mi. Di na mis ka dar bī ba aiz rā -
va ska tī tā jus, ska nē ja dzies mas,
va rē ja iet ro ta ļās, kaut rī gā kie va rē -
ja sa sil dī ties pie kar stā uguns ku ra,
tur pat par kā vē ja gāz tā go ba de va
pa ma tī gu svel mi (uguns ku ru sa li -
ka un ce li ņus iz tī rī ja „Lab ie kār to -
ša na -K” vī ri) Līdz ne ma not
pie nā ca laiks mest sa lmu lel li ugu -
nī. Lel li skais tu un krāš ņu bi ja pa -
ga ta vo ju ši Māk slas sko las
sko lo tā ji un audzēk ņi. Tais ni žēl
tā du bi ja de dzi nāt, tā arī cil vē ki
daž reiz tu ras pie sa viem ne ti ku -
miem. Ce rē sim, ka ar lel li sa de ga
vi s as šī ga da ne sa ska ņas, „re fe ren -
du mi” u.c. lie tas. Mū su svēt ki pa -
gā ja la bes tī gā un drau dzī gā
gai sot nē. Pal dies no va da do mei
par šo jau ko Me teņ die nas sa gai dī -
ša nu, kā arī vis iem, kas pie da lī jās
vai arī ju ta līdz.   

 Edu ards Da nov skis,
A.Batarāga,

A.Kauškaļa foto

ZIE MA CĪ NĀS, PA VA SA RIS UZ VAR
jeb

KĀ KRĀS LA VIE ŠI ME TEŅ DIE NU PA VA DĪ JA

PO LI JAS UN LAT GA LES 
SA DAR BĪ BA

 TIKS STIP RI NĀ TA

Feb ru āra vi dū Valsts pre zi dents An dris Bēr ziņš pie da lī jās Lat vi -
jas Go da kon su lā ta Kra ko vā at klā ša nas ce re mo ni jā, kur ko pā ar
Lat ga les de le gā ci jas pār stāv jiem ap sprie da Po li jas Re pub li kas vo je -
vo dis tu un Lat ga les re ģi onā lās sa dar bī bas ie spē jas. Lat ga les no va da 
de le gā ci ju Kra ko vā pār stā vē ja Dau gav pils pil sē tas do mes priekš sē -
dē tā ja Žan na Ku la ko va, Lat ga les plā no ša nas re ģi ona ad mi nis trā ci -
jas va dī tā ja Ive ta Ma ļi na-Ta bū ne, kā arī Krās la vas no va da do mes
de pu tā te, plānošanas un infrastruktūras attīstības lietu komitejas
priekšsēdētāja, uz ņē mu ma „Krās la va D” val des lo cek le Vik to ri ja
Ven gre vi ča. 

Kā pa stās tī ja Vik to ri ja Ven gre vi ča, vi zī tes pro gram ma Po li jā bi ja pie -
sā ti nā ta. Pir ma jā brau cie na die nā de le gā ci ja ti kās ar Lat vi jas go da kon -
su lā ta pār stāv jiem Kra ko vā, kur ap sprie da ak tu ālos jau tā ju mus. 

Nā ka ma jā die nā, pēc tik ša nās ar vie tē jo pre si, Lat ga les no va da pār -
stāv ji de vās uz mai z es cep tu vi. Tā pat kā ci tās Eiro pas val stīs, Po li jā ir iz -
pla tīts ģi me nes biz ness, arī  šī uz ņē mu ma  īpaš nieks varēja lepoties ar
mai z es ce pē ju di nas ti ju. 

Nā ka mais ap ska tes ob jekts bi ja Kra ko vas teh no lo ģis kais parks, šī ie -
stā de iz strā dā grā mat ve dī bas pro gram mas, kas tiek iz man to tas dau dzās
val stīs. Tad de le gā ci ja de vās uz Po li jas Tirdz nie cī bas un rūp nie cī bas ka -
me ru.

Gal ve nie vi zī tes pa sā ku mi bi ja sais tī ti ar biz ne sa fo ru mu, ku rā pie da lī -
jās di vu Po li jas re ģi onu va dī ba un Lat ga les re ģi ona de le gā ci ja. No zī mī ga 
bi ja arī Lat vi jas go da kon su lā ta at klā ša na Kra ko vā. Tas ir jau ce tur tais
tāda veida kon su lāts Po li jas Re pub li kā. Plā nots, ka šī in sti tū ci ja pa lī dzēs
Po li jas ie dzī vo tā jiem ope ra tī vāk sa ņemt in for mā ci ju par Lat vi ju, at tīs tīt
sa dar bī bu, kā arī sek mēs eko no mis ko sa ka ru stip ri nā ša nu, vei ci nās tū ris -
mu, kā arī tirdz nie cī bas at tie cī bu pa pla ši nā ša nu.

Lat vi jas pre zi dents An dris Bēr ziņš uz svē ra, ka Lat vi ja ir ie in te re sē ta
at tīs tīt re ģi onā lo sa dar bī bu, tā pēc ka Po li jas Pie kar pa tu un Maz po li jas
vo je vo dis tēm un Lat ga les re ģi onam ir ko pē ja vēs tu re. Tie ši tā pēc de le gā -
ci jas sa stā vā ti ka ie kļau ti Lat ga les plā no ša nas re ģi ona, paš val dī bu un uz -
ņē mu mu pār stāv ji, vi zī tes lai kā vi ņiem bi ja ie spē ja ap spriest prak tis kos
sa dar bī bas jau tā ju mus un plā not kon krē tus pro jek tus. 

Iz vēr tē jot brau cie nu, Vik to ri ja Ven gre vi ča uz svē ra, ka vi zī tes lai kā
Lat vi jas pre zi dents pie vēr sa īpa šu uz ma nī bu gan Lat ga les de le gā ci jas
da līb nie kiem, gan jau tā ju miem, kas ir sais tī ti ar Lat ga les un Po li jas re ģi -
onu sa dar bī bu. 

El vī ra Šku tā ne

LAT GA LES NO VA DA 
BOC CI A TUR NĪ RA RE ZUL TĀ TI

Lat ga les no va da tur nīrs bēr niem un jaun ie šiem ar spe ci ālām va ja dzī -
bām, ku ru jau sep tī to rei zi or ga ni zē Krās la vas bēr nu un jaun ie šu centrs
sa dar bī bā ar Lat vi jas Bēr nu un jaun ie šu in va lī du spor ta fe de rā ci ju, Krās -
la vā no tei ca uz va rē tā jus. Gru pā ar kus tī bu trau cē ju miem pie da lī jās četr -
as ko man das - no Dau gav pils BJC, Lī vā nu BJC, Krās la vas BJC (di vas
ko man das). I un II vie tu ie gu va Krās la vas BJC klu ba „Sau les sve ce” ko -
man das, II I-Dau gav pils klu ba „ Žēl sir dī ba” ko man da.

Gru pā ar in te lek tu āla jiem trau cē ju miem sa vā star pā cī nī jās pie cas ko -
man das - no Dau gav pils BJC (di vas ko man das), Krās la vas BJC, Alek -
san dro vas un Ru dzā tu spe ci āla jām in ter nāt pa mat sko lām. Pār lie ci no ši
uz va rē ja Alek san dro vas  ko man da. II vie tu ie gu va Krās la vas BJC klu ba
„Sau les sve ce” ko man da, II I  vie tu- Dau gav pils BJC klu ba „ Žēl sir dī ba”
ko man da.

Ar pa tei cī bām aiz brau ca Lī vā nu un Ru dzā tu ko man das. Vis i sa cen sī bu 
da līb nie ki sa ņē ma sal dās bal vas, katrs pa sā ku ma da līb nieks – dip lo mu
vai pa tei cī bu, gu va gan da rī ju mu un prie ku par da lī bu tur nī rā.

Mēs, or ga ni za to ri, pa tei ca mies par sa dar bī bu un at bal stu tur nī ra no ri -
sei Krās la vas Valsts ģim nā zi jai un A/S „ Krās la vas piens”.

Ri ta Vek ši na,
Krās la vas BJC di rek to re 

Lat ga les plā no ša nas re ģi ona pro jek ta
VIL LA GE HE RI TA GE da -

līb nie ki – Lat ga les te ma tis kie cie mi - pre zen tē ja
se vi iz stā dē „Bal tto ur 2012”, kas jau de viņ pa -
dsmi to rei zi no ri si nā jās iz stā žu cen trā, Ķīp sa lā
no 2012.ga da 10. līdz 12.feb ru ārim. 

Iz stā dē pie da lī jās pie ci te ma tis kie cie mi- Viš ķi,
Ka ži, In dra, Skais ta un Pe lē či. Cie mu pār stāv ji uz iz -
stā di bi ja at ve du ši sa vus skais tā kos iz strā dā ju mus, ti -
ka stās tīts un rā dī tas pre zen tā ci jas par te ma tis ko
cie mu pie dā vā ju mu. Pro jek ta da līb nie kiem šī bi ja
īpa ša pie re dze, vi ņi pir mo rei zi se vi pre zen tē ja tik lie -
lai audi to ri jai. 

Pēc iz stā des te ma tis ko cie mu da līb nie kiem ir no -
stip ri nā ju sies pār lie cī ba, ka tas, ko vi ņi da ra, cil vē -
kiem in te re sē. Lat ga les plā no ša nas re ģi ons,
te ma tis ko cie mu da līb nie ki un pie sais tī tie eks per ti
tur pi na dar bu, lai at tīs tī tu te ma tis ko cie mu pie dā vā ju -
mu un tik tu iz vei dots jauns un at rak tīvs tū ris ma pro -
dukts Lat ga lē.

26. feb ru ārī no ti ka po ļu bied rī bas „Stru -
meņ” pār ska ta un vē lē ša nu

sa pul ce. Bied rī bas lo cek ļi ap sprie da pa veik to, kā arī
pār ru nā ja 2012.ga da ie ce res un plā nus. Par bied rī bas
priekš sē dē tā ju at kār to ti ti ka ie vē lēts Jā zeps Dob ke -
vičs.

Feb ru āra bei gās Krās la vas no va da do mes
priekš sē dē tājs Gu nārs Upe nieks

ti kās ar Vi des aiz sar dzī bas un re ģi onā lās at tīs tī bas

mi nis tri jas valsts sek re tā ra viet nie ku Aiva ru
Drau di ņu un ar Eko no mi kas mi nis tri jas valsts sek re -
tā ra viet nie ku Ga ti Ābe li. Mi nis tri ju pār stāv ji ap -
sprie da ar Gu nā ru Upe nie ku jau tā ju mus, kas sais tī ti
ar so ci āli eko no mis ko si tu āci ju Lat ga lē.

Kā zi nāms, Mi nis tru pre zi dents Val dis Dom brov -
skis iz vei do ja dar ba gru pu, kas iz strā dās dar bī bas
plā nu ar mēr ķi at ri si nāt Lat ga les pro blē mas un vei ci -
nāt re ģi ona turp mā ko at tīs tī bu. Dar ba gru pā ie sais tī -
jās da žā du mi nis tri ju va dī tā ji, līdz 20.mar tam vi ņiem
ir jā ie sniedz Mi nis tru pre zi den tam dar bī bas plā na
pro jekts. 

Tik ša nās lai kā ar mi nis tri ju valsts sek re tā ru viet nie -
kiem Gu nārs Upe nieks pie dā vā ja ie kļaut Lat ga les at -
tīs tī bas stra tē ģi jā da žus kon krē tus pa sā ku mus, kas
sek mē tu jaun u dar ba vie tu ra dī ša nu, uz ņē mēj dar bī bas
un lauk saim nie cī bas at tīs tī bu. Krās la vas no va da va dī -
tājs ak cen tē ja jau tā ju mu par iz mai ņām li kum do ša nā,
kas ļau tu paš val dī bām no dar bo ties ar ko mer ci ālo dar -
bī bu. Pie mē ram, paš val dī ba va rē tu pa lī dzēt uz ņē mē -
jiem, kas gri bē tu uz sākt ra žo ša nu, sa ga ta vot at bil sto šo
in fra struk tū ru - uz bū vēt pie brau ca mo ce ļu, ie rī kot
elek trī bu un ūde ni, sa kār tot ra žo ša nas lau ku mus ut.t.

29. feb ru ārī no ti ka Krās la vas no va da do -
mes sē de. De pu tā ti pie ņē ma

paš val dī bas sais to šos no tei ku mus, iz ska tī ja un ap -
stip ri nā ja an ke tu, ku rā ir no teik tas Krās la vas no va da
in di ka tī vo in ves tī ci ju va ja dzī bas da žā dās jo mās lai ka
pos mā no 2014. līdz 2020. ga dam. Tās ti ka no sū tī tas
Vi des aiz sar dzī bas un re ģi onā lās at tīs tī bas mi nis tri -
jai. Sē des lai kā ti ka iz ska tī ti ze mes jau tā ju mi, kā arī
ci ti jau tā ju mi.

Da žos tei ku mos
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„Re dzu, ka bērns jū tas har mo nis ki ša jos anti -
sa ni tā ra jos ap stāk ļos. Ta ču ir jā pie ņem lē mums 
- at stāt vi ņu ar ve cā kiem, kas ir dzē rā ji, vai iz -
ņemt no ģi me nes. Kaut kā dā brī dī prāts at sa kās
do māt par li ku miem un priekš rak stiem, ir dzir -
da ma ti kai sirds ap zi ņas balss. Un tad es uz do du 
sev jau tā ju mu: „Vai man ir tie sī bas ie jauk ties šī 
bēr na dzī vē?”” tā das pār do mas ro das kā dai va -
ro nei no do ku men tā lās fil mas „Da ži stās ti no
tūk sto šiem”. 

Fil ma stās ta par bā riņ tie sas dar bi nie ku ik die -
nas dar bu un par da žā du bēr nu lik te ņiem, tā
aiz kus ti na, pa mu di na uz pār do mām un liek iz -
vēr tēt to, kas mums ir un kā mums nav. 

Pa sā kums, kas bi ja vel tīts Krās la vas no va da
Bā riņ tie sas 15 dar ba ga du ju bi le jai, sā kās ar
do ku men tā lās fil mas „Da ži stās ti no tūk sto -
šiem” pre zen tā ci ju. 

Pa gā ja 15 ga du, ta ču pro blē mu, ar ku rām šīs
struk tū ras dar bi nie ki sa sto pas ik die nu, nav kļu -
vis ma zāk. Ne ska to ties uz to, ka tie ir vien kār ši
cil vē ki, ar sa vām do mām un pār dzī vo ju miem,
vi ņiem nav tie sī bu kļū dī ties - no vi ņu lē mu miem 
ir at ka rīgs, pa kā du ce ļu aizies tie, kas ti kai sāk
dzī vot, un kāds lik te nis vi ņus gai da.

Krās la vas no va da Bā riņ tie sā strā dā pie re dzē -
ju ši, zi no ši spe ci ālis ti, bet gal ve nais, ka tie ir
cil vē ki, kas nav vien al dzī gi pret ap kār tē jo pro -
blē mām. Bā riņ tie sas priekš sē dē tā ja Re gī na Sa -
ko vi ča šeit strā dā kopš struk tū ras di bi nā ša nas
die nas. Ne sen vi ņa sa ņē ma Lab klā jī bas mi nis -

tri jas At zi nī bas rak stu par augs tu
pro fe si ona li tā ti un tei ca mu pie nā ku mu iz pil di. 

No pir ma jām die nām strā dā arī Irē na Del ve re 
(Iz val tas pa gasts), kā arī Ma ri se la Je ro me no ka
(In dras un Ro bež nie ku pa gasts). 

13 ga dus bā riņ tie sas  lo cek le ir La ri sa Var na -
se. Paš laik vi ņa strā dā Kal nie šu, Skais tas un
Pie dru jas pa gas tā. 

De vi ņu ga du dar ba pie re dze ir In tai Ve ce lei,
kas dar bo jas Aule jas un Kom bu ļu pa gas tā. 

Ūd rī šu un Kap la vas pa gas tā 3 ga dus strā dā
Vai ra Cau ņa. 

Par bā riņ tie sas lo cek li Krās la vas pa gas tā jau
5 ga dus strā dā Na tā li ja Bla že vi ča, vi ņa pil da arī 
Krās la vas no va da Bā riņ tie sas sek re tā res pie nā -
ku mus. 

Ko lek tī va 15 ga du ju bi le jā to svei ca sa dar bī -
bas par tne ri, bez vi ņu at bal sta bā riņ tie sas lo -
cek ļu darbs ne bū tu ie spē jams. Īpa šus

pa tei cī bas vār dus iz tei ca pa gas tu pār val žu va -
dī tā ji. 

Krās la vas no va da do mes priekš sē dē tā ja un
de pu tā tu vār dā bā riņ tie sas ko lek tī vu svei ca do -
mes priekš sē dē tā ja viet nieks Alek sandrs Jev tu -
šoks: „15 ga du lai kā jūs spē jāt pa veikt daudz
lie lu un no zī mī gu dar bu, to jūs da rāt kat ru die -
nu, bet rei zēm arī nak tī. Pal dies, ka jūs rū pē ja -
ties par mū su valsts nā kot ni.” 

Krās la vas no va da do mes At zi nī bas rak stus
par daudz ga dē jo dar bu un ie gul dī ju mu bā riņ -
tie sas at tīs tī bā A.Jev tu šoks pa snie dzis Ma ri se -
lai Je ro me no kai un Irē nai Del ve rei.

Bā riņ tie sas dar bi nie ki ša jā die nā dzir dē ja
daudz no vē lē ju mu, pa tei cī bu un la bu vār du.
Vi ņiem paš iem par sa vu dar bu ir zi nā ma tā da
at zi ņa: „Katrs bērns pie dzimst ar sa vu lai mi,
bet ne katrs to sa sniedz. Mēs cen ša mies dot
bēr nam ie spē ju būt lai mī gam.”

El vī ra Šku tā ne, au to res fo to

„Mēs cen ša mies
 dot bēr nam ie spē ju 

būt lai mī gam”

Krās la vas no va da paš val dī bas po li ci jas
amatpersonas februārī sa stā dī ja 10 ad mi -
nis tra tī vo pār kā pu mu pro to ko li, no tiem 2
par bēr na ap rū pes pie nā ku mu ne pil dī ša nu, 
2 par dzīv nie ku tu rē ša nas, lab tu rī bas, iz -
man to ša nas un pār va dā ša nas pra sī bu pār -
kāp ša nu, 1 par dzīv nie ku in fek ci jas
sli mī bu pro fi lak ses un ap ka ro ša nas pra sī -
bu pār kāp ša nu, 1 par spļau ša nu, da bis ko
va ja dzī bu kār to ša nu uz ie las, kop lie to ša -
nas tel pās vai ci tās sa bied ris kās vie tās, 2
par iek šē jās kār tī bas no tei ku mu ne ie vē ro -
ša nu, 2 par sa slau ku iz gā ša nu šīm no lū kam 
ne pa re dzē ta jās vie tās. 

Sa ņem ti 19 rak stis ki ie snie gu mi un at -
strā dāts 51 iz sau kums. Ti ka veik tas 22
pro fi lak tis kās sa ru nas un ir iz teik ti mu tis ki 
brī di nā ju mi. Uz sāk tas di vas ad mi nis tra tī -
vās liet ve dī bas.

Ti ka veik ti 4 nakts rei di (no piekt die nas
uz sest die nu).

Ti ka veik ta nakts de žū ra pie mā jas, ku rā
no ti ka uguns grēks (Rē zek nes ie lā 43,
Krās la vā), sa bied ris kās kār tī bas no dro ši -
nā ša nai, kā arī dzī vok ļu un īpa šu ma ap sar -
gā ša nai.

Krās la vas no va da paš val dī bas po li ci jas
dar bi nie ki no gā dā ja di vus klai ņo jo šus su -
ņus Dau gav pils dzīv nie ku pa tver smē.

Ti ka no dro ši nā ta sa bied ris kā kār tī ba
Krās la vas Valsts ģim nā zi jas un Krās la vas
Va ra vīk snes vi dus sko las Ab sol ven tu va -
ka ra un Me te ņu ga da tir gus lai kā.

Valsts policijas Krās la vas ie -
cir kņa amat per so nas šī ga da feb -
ru āra mē ne sī ko pā sa stā dī ja 296
ad mi nis tra tī vo pār kā pu mu pro -
to ko lus, no tiem 6 pro to ko lus
pēc Lat vi jas Ad mi nis tra tī vo pār -
kā pu mu ko dek sa 167.pan ta (sī -
kais hu li gā nisms), 30 pro to ko lus 
pēc Lat vi jas Ad mi nis tra tī vo pār -
kā pu mu ko dek sa 171.pan ta (al -
ko ho lis ko dzē rie nu un ci tu
ap rei bi no šo vie lu lie to ša na sa -
bied ris kās vie tās un at ra ša nās
sa bied ris kās vie tās rei bu ma stā -
vok lī), 1 pro to ko lu pēc LAPK
1693.pan ta (ar ak cī zes no dok li
ap lie ka mo pre ču ap ri tes no tei ku -
mu pār kāp ša nu), 1- pēc LAPK
1701.pan ta (ne li ku mī ga al ko ho -
lis ko dzē rie nu un spir ta ie gā dā -
ša nās) un 2 pro to ko lus pēc
LAPK 1702. pan ta (ne li ku mī ga
al ko ho lis ko dzē rie nu iz ga ta vo -
ša na (ra žo ša na), gla bā ša na un
pār vie to ša na). Uz sāk tas 5 ad mi -
nis tra tī vās liet ve dī bas par ne li -
ku mī gu al ko ho la ap ri ti, ku ru
ie tva ros iz ņem ti 2,706 lit ri ne li -
ku mī gi gla bā ta al ko ho la. 

2012.ga da feb ru ārī re ģis trē ti 9 
ce ļu sa tik smes ne ga dī ju mi, no
tiem 1 ne ga dī ju mā cie tu si 1 per -
so na. 

PO LI CI JA INFORMĒ PAR 
PA VEIK TO FEB RU ĀRĪ

KRĀS LA VĀ
 PA BEIG TA

 LAT TE LE COM 
OP TIS KĀ 

TĪK LA
 IZ BŪ VE

Lat vi jas va do šais elek tro nis ko
pa kal po ju mu snie dzējs Lat te le com 
pa bei dzis vē rie nī gus op tis kā in ter -
ne ta tīk la in fra struk tū ras iz bū ves
dar bus Krās la vas pil sē tā. Ru de nī
uz sāk tā tīk la ie rī ko ša na bei gu sies
sek mī gi, vai rāk ne kā 2520 māj -
saim nie cī bās ir no dro ši nā ta ie spē ja 
pie slēgt ātr o un kva li ta tī vo op tis ko 
in ter ne tu.

Pat la ban Lat te le com op tis kais
in ter nets ir pie ejams 46 mā jās
Aron so na, Ar ti lē ri jas, Baz nī cas,
Celt nie ku, Eze ra, Jaun ajā, Lie la jā,
N.Ran cā na, Rai ņa, Rē zek nes, Rī -
gas un Vie nī bas ie lā. Tu vā ka jā lai -
kā Lat te le com uz sāks arī op tis kā
tīk la ie rī ko ša nas ot ro kār tu, kas
tīk lā ie kļaus vēl 23 mā jas. 

„Ce ram, ka Lat te le com in ves tī -
ci jas op tis kās in fra struk tū ras iz bū -
vē vei ci nās Krās la vas ie dzī vo tā ju
dar ba ra žī gu mu un ik die nas di na -
mis ku mu. Pil sē tā, ku rā ir tik at tīs tī -
ta kul tū ras, iz glī tī bas un spor ta
dzī ve, kā arī vie tē jā uz ņē mēj dar bī -
ba, no teik ti no vēr tēs dau dzās ie -
spē jas, ko sniedz pie kļu ve
jau dī ga jam op tis kā in ter ne ta tīk -
lam. Nav no slē pums, ka vie na no
re ģi ona sek mī gas at tīs tī bas at slē -
gām ir mo der nu in for mā ci jas teh -
no lo ģi ju pie eja mī ba un kva li tā te,”
ko men tē Lat te le com ko merc di rek -
to re Ker li Gab ri lo vi ča.

Krās la vas no va da do mes iz pil -
ddi rek tors Jā nis Gei ba uz svē ra: ”Ir 
la bi, ka Lat te le com op tis kais in ter -
nets ta gad ir pie ejams arī da ļā
Krās la vas. Tur klāt po zi tī vi vēr tē ju
fak tu, ka drī zu mā plā nots veikt iz -
bū ves dar bu ot ro kār tu. Ce ru, ka
tu vā ka jā lai kā op tis kais in ter nets
būs pie ejams arī pā rē jā no va da te -
ri to ri jā – pa kal po ju ma pie eja mī ba
ir sva rī ga gan te ri to ri āli at tā lā kām
māj saim nie cī bām, gan arī uz ņē -
mu miem, lai tie spē tu pa lie li nāt sa -
vu kon ku rēt spē ju tir gū.” 

Pat la ban Lat te le com op tis kais
in ter nets ar āt ru mu līdz pat 500
Mbit/s jau ir pie ejams vai rāk ne kā
415 000 māj saim nie cī bu vi sā Lat -
vi jā. Uz la bo tā teh no lo ģi ja no dro ši -
na ie vē ro ja mi lie lā ku da tu
pār rai des ka pa ci tā ti, kas no zī mē,
ka vi s as dar bī bas in ter ne tā no ri si -
nā sies daudz ātr āk. Piln vēr tī gu op -
tis kā in ter ne ta pie slē gu mu
no dro ši na uni kāls pie slē gums kat -
ram lie to tā jam, ko lie to vie nī gi at -
tie cī gais klients.

Lī ga Bi te,
Lat te le com 

Sa bied ris ko at tie cī bu
 no da ļas pro jek tu va dī tā ja

LIE TU VIE ŠI PAR KRĀS LA VU:

 „Šķiet, krī ze jūs nav skā ru si”

Krās la vas un Za ra su ie dzī vo tā ji jau sen no di bi nā ju ši sa drau dzī bas
sai tes, di vas pil sē tas sa dar bo jas, re ali zē jot ko pī gus pro jek tus. Ta gad
ab pu sē ja in te re se ir sais tī ta ar iz glī tī bas sfē ru – ne sen San tar ves sā -
kum sko la un Krās la vas Va ra vīk snes vi dus sko la pa rak stī ja lī gu mu
par sa dar bī bu. 

„Pa gā ju šā ga da ru de nī Krās la vas no va da sko lu pe da go gu de le gā -
ci ja vie so jās Lie tu vā - Za ra su pil sē tā. Brau cie na lai kā mēs ap mek lē -
jām sā kum sko lu, ar ku ru, pēc mū su do mām, ir daudz sa ska res
pun ktu. Mēs vie no jā mies par tik ša nos Krās la vā, un ne sen ti ka or ga -
ni zē ta šī at bil des vi zī te,” Va ra vīk snes vi dus sko las di rek to re Lud mi la 
Sen čen ko va pa stās tī ja par no di bi nā to sa dar bī bu ar lie tu vie šu pe da -
go giem.

Gai dot sa vus ko lē ģus no Lie tu vas, Va ra vīk snes vi dus sko las pe da -
go gu ko lek tīvs sa ga ta vo ja vie siem pla šu un pie sā ti nā tu pro gram mu.
Die nas pir ma jā pus ē no ti ka ek skur si ja pa sko lu un ie pa zī ša nās ar tra -
dī ci jām, vie si ap mek lē ja mā cī bu stun das, uz zi nā ja par mā cī bu
priekš me tu ne dē ļu, par to, kā tiek or ga ni zēts darbs ar ve cā kiem, kā di
pro jek ti tiek re ali zē ti sā kum sko lā. 

Lie tu vie šu de le gā ci jas vi zī te no ti ka Me te ņu svi nē ša nas ne dē ļā,
pe da go gi no Za ra siem ko pā ar vis iem svēt ku da līb nie kiem bau dī ja
gar das pan kū kas. Par to, lai ar ēdie nu bū tu no dro ši nā ti vis i, rū pē jās
SI A „Al me ra 7”. 

Die nas gai tā lie tu vie ši ap mek lē ja Krās la vas Vēs tu res un māk slas
mu ze ju un Ro mas ka to ļu baz nī cu. Krās la vas un Za ra su pe da go gu
tik ša nās no slē dzās pie apaļ ā gal da. 

San tar ves sā kum sko las di rek to re da lī jās ie spai diem: „Mēs ie gu -
vām daudz jaun as in for mā ci jas un ide ju. Krās la vai ir rak stu rī ga tā da
ap mā cī bu sis tē ma, kas ag rāk ti ka re ali zē ta arī pie mums. Diem žēl
mēs Lie tu vā daudz ko esam jau zau dē ju ši.”

La bi ie spai di vie siem bi ja arī par mū su pil sē tu: „Ne kad ne do mā -
jām, ka Krās la vā ir tik in te re san ti. Ma la či! Jau ki, ka jūs sa gla bā jāt
pil sē tas sav da bī gu mu, ka jums iz do das at tīs tīt pil sē tas in fra struk tū ru. 
Pēc vis a re dzē tā šķiet, ka krī ze jūs nav skā ru si.” 

Īpa ši in te re sants un pa tī kams fakts, ko ievēro ja lie tu vie šu
pieredzējušie pe da go gi, – Krās la vas bēr nu audzi nā tī bas lī me nis ir
aug stāks ne kā Za ra su sko lē niem. 

El vī ra Šku tā ne, au to res fo to

VAS „Lat vi jas Hi po tē ku un ze mes
ban ka” Klien tu klubs „Mēs pa ši” iz -
slu di na pro jek tu kon kur su Krās la vas,
Dag das, Ilūk stes, Vār ka vas un Dau -
gav pils no va dos un Dau gav pils pil sē -
tā, ku rā aici na pie da lī ties ik vie nu –
fi zis kas un ju ri dis kas per so nas, ne val -
stis kās or ga ni zā ci jas, paš val dī bu ie -
stā des un ne for mā lās ap vie nī bas.

Pro jek tu kon kur sa lī dzek ļi var tikt
pie šķir ti šā dām jo mām:

-pro jek tiem, kas sais tī ti ar ap kār tnes 
lab ie kār to ša nu;

-pro jek tiem, kas vēr sti uz kul tūr vēs -
tu ris kā man to ju ma sa gla bā ša nu;

-pro jek tiem, kas sais tī ti ar kon krē tās 
te ri to ri jas (no va da, pil sē tas, pa gas ta)
tē la vei do ša nu, pat ri otis ku jū tu audzi -
nā ša nu ie dzī vo tā jos;

-pro jek tiem, kas sek mē sa bied ris kā
la bu ma vai ro ša nu un vei ci na ie dzī vo -
tā ju so ci ālo at bil dī bu (lab da rī bu), no -

dro ši na pa pil dus so ci ālos pa kal po ju -
mus ie dzī vo tā ju gru pām;

-pro jek tiem, kas pa redz iz glī to ša nu
un ap mā cī bas, ku ru re zul tā tā tiek vei -
ci nā ta paš no dar bi nā tī ba un pro fe si -
onā lā ori en tā ci ja.

Ban kas pie šķir tais fi nan sē jums
kon kur sa uz va rē tā jiem vie na pro jek ta
re ali zā ci jai – līdz 400 LVL.

In for mā ci ja par Klien tu klu ba „Mēs
pa ši” pro jek tu kon kur sa no li ku mu,
pie tei ku ma veid la pām un ie tei ku miem 
to aiz pil dī ša nai: www.hipo.lv. 

Pro jek tu kon kur sa pie tei ku mu ie -
snieg ša nas ter miņš: 2012.ga da 30.ap -
rī lis. Pro jek ti jā ie sniedz Hi po tē ku
ban kas fi li ālēs/no rē ķi nu gru pās per so -
nī gi vai sū tot pa pas tu:

Dau gav pils fi li āle: Vies tu ra ie la 2,
Dau gav pils, LV-5403;

Krās la vas no rē ķi nu gru pa: Sv.Lud -
vi ķa lau kums 3, Krās la va, LV-5601.

Vē lam daudz ra do šu ide ju un veik -
smi kon kur sā!

PRO JEK TU KON KURSS

23. mar tā plkst.14.00
 Krās la vas kul tū ras na mā no tiks

Krās la vas no va da pen si onā ru bied -
rī bas at skai tes sa pul ce. Jau tā ju mus
un priekš li ku mus re zo lū ci jai lū -
dzam līdz 19.mar tam (ie skai tot) ie -
likt pa sta kas tī tēs, kas at ro das pie
no va da do mes, so ci ālā die nes ta vai
mū zi kas sko las ēkām. Uz ie priekš
ie snieg ta jiem jau tā ju miem sa pul ces 
lai kā at bil dēs no va da do mes amat -
per so nas.

Invalīdu biedrība „Stariņš” sveic martā dzimušos:
jubilejā – Mariju Gončarovu, Lidiju Saviču;
dzimšanas dienā – Asteriju Rusecku, Tatjanu Lazarevu,
 Jeļenu Kursīti, Dmitriju Silovu.

Šī diena lai Jums skaistāka par citām!
Šī diena tikai reizi gadā aust.

Lai pietiek spēka katram dzīves rītam,
Lai katrs rīts kā skaisti ziedi plaukst!

Ak tu ali zē jot jaun ie šu ie spē jas,
pie da lo ties da žā dos pro jek tos, Krās -
la vas pen si onā ru bied rī ba pie dā vā
iz man tot pie re dzē ju šu, dzī ves pie re -
dzes ba gā tu no vad nie ku zi nā ša nas
un pras mes (va dī bā, kul tū rā, ra žo ša -
nā, ko mu ni kā ci jā).

Krās la vas no va da ie dzī vo tā jus,
kas ga ta vi sniegt bez mak sas kon sul -
tā ci jas, pa lī dzēt jaun ie šiem īs te not
pro jek tus un ini ci atī vas, lū dzam pie -
teik ties Krās la vas bēr nu un jaun ie šu
cen trā pa tāl ru ni 65624514. 
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- Ar kā dām emo ci jām jums sais tās 
8.mar ta die na? 

- Pret šiem svēt kiem man vien mēr bi ja po zi -
tī va at tiek sme, ne ska to ties uz da žā dām pār mai -
ņām sa bied rī bā. As to ta jam mar tam ti ka
pie šķir ti da žā di sta tu si, ta ču ša jā die nā vien mēr
ir svēt ki. Mēs ne mai nī jām tra dī ci ju un kat ru ga -
du ap svei cam sie vie tes. Tas, ka šī die na nav
brīv die na, mū su ko lek tī va mē ro gā, pēc ma nām
do mām, ir po zi tīvs fak tors – ko lē ģi var sa pul -
cē ties un kon tak tē ties ne pie spies tā at mo sfē rā.

- Kā du lo mu jū su dzī vē spē lē sie vie tes?
- Kat ram cil vē kam ir vie na gal ve nā sie vie te

- mā te. Tā ir svē ta lie ta. Mā te mums ir vie nī gā
un uz vi su mū žu. Ik vie nam vī rie tim sva rī ga
dzī ves sa stāv da ļa ir vi ņa sie va, mei tas, ko lē -
ģes. Es mu pār lie ci nāts - man pa vei cās ar to, ka 
strā dā ju ar da žā da ve cu ma sie vie tēm. Dau -
dzos jau tā ju mos vi ņas ir at bil dī gā kas un ap zi -
nī gā kas ne kā vī rie ši.  

- Tas no zī mē, ka ar sie vie tēm strā dāt ir
vieg lāk ne kā ar stip rā dzi mu ma pār stāv -
jiem?

- Kad es ti kai sā ku strā dāt fab ri kā (kopš tā
lai ka pa gā ja jau div des mi t ga du), man, pro -
tams, arī bi ja pie lā go ša nās pe ri ods. Bez šau -
bām, ir jā sa prot, ka ir sa vas ni an ses dar bā ar
sie vie šu ko lek tī vu. Ta ču, ja at ra di pa rei zo pie -
eju, tad ar sie vie tēm no teik ti ir vieg lāk. 

- Novada domē  jums  ir ko lē ģes – de pu tā -
tes. Kā jums šķiet, vai sie vie tēm ir jā iet po li -
ti kā?

- Ne gri bu spri est par lie lo po li ti ku, bet tas, ka
mū su no va da de pu tā tu vi dū ir sie vie tes, ir sais -
tīts ti kai ar priekš ro cī bām. Vi ņas pār stāv da žā -
das no za res, gan pil sē tu, gan lau ku te ri to ri jas,
kat rai ir savs vie dok lis. Zi nāt nis ki ir pie rā dīts,
ka sie vie tes at šķi rī bā no vī rie šiem uz tver vi s as
de ta ļas kopumā, tad dro ši vien vi ņas ir spē jī gas
arī pro blē mas bū tī bu iz prast kop sa ka rā ar ci -
tiem jau tā ju miem. 

- Vai ir kaut kā das prin ci pi ālas at šķi rī bas
vī rie ša va dī tā ja un sie vie tes va dī tā jas dar -
bā?

- Sie vie tēm ir pa ma tī gā ka pie eja lē mu mu
pie ņem ša nā. Pie mē ram, mū su fab ri kas iz -
pil ddi rek to re sis te mā tis ki iz se ko si tu āci ju,
redz pro blē mas kom plek sā ar ci tiem as pek -
tiem. Kaut gan, sprie žot no ci tas pus es, ra -
žo ša nā ne vī rie tim, ne sie vie tei ne drīkst
strā dāt pa vir ši, bez ie dzi ļi nā ša nās. Kat ru

die nu ne pie cie šams paš aiz lie dzīgs darbs,
jeb kā da vei da kļū da, ne pār do mā ta rī cī ba var
no vest pie ra žo ša nas pār trauk ša nas, aiz ka vē -
sies pa sū tī ju mu pie gā de un t. t. Šā du ga dī ju mu
se kas - fi nan si ālie zau dē ju mi. 

- Ir vie dok lis, ka ģi me ne vī rie tim ir vi ņa
gal ve nais biz ness. Vai jūs tam pie krī tat?

- Ne pār pro ta mi! Ma nā dzī vē gal ve nais ir ģi -
me ne. 

- Dau dzi uz ska ta, ka sie vie tei ir jā pa līdz

vī rie tim vi ņa paš re ali zā ci jas ce ļā. Kā das
īpa šī bas tam ir va ja dzī gas?

- Spē ja un vēl me sa dzir dēt vī rie ti, sa prast vi -
ņa pro blē mas, tur klāt ne uz spiest sa vu vie dok li,
pa do mus un priekš li ku mus. Gud ra sie vie te ir
ap vel tī ta ar šīm spē jām. 

- Kā das īpa šī bas jūs vis aug stāk vēr tē jat
sie vie tē?

 - Ma nu prāt, ik vie nam cil vē kam ir no zī mī gas 
tā das īpa šī bas kā dros me un at bil dī ba, sav star -
pē jās at tie cī bās ir sva rī ga uz ti cī ba, sa prat ne.
Tās ir pa mat vēr tī bas gan ģi me nes dzī vē, gan
dar bā. Pro tams, sa skar smei ar mā ji nie kiem ir
sa vas īpat nī bas, bet no at tie cī bām ģi me nē ir at -
ka rī gi arī re zul tā ti dar ba vie tā. Sie vie šu ko lek tī -
vā tas ir la bi jū tams. Ja ko lē ģēm-sie vie tēm
mā jās ir kaut kā das pro blē mas, tas ir re dzams,
bet es cenšos visu saprast. 

- Man ir pre tējs jau tā jums - kas jūs kai ti -
na sie vie tēs?

- Pār lie ka emo ci ona li tā te, kaut gan ga du
ga itā es pie tās jau es mu pie ra dis. Sie vie tes
daudz asāk uz tver ra du šās pro blē mas. Īpa ši
strau ja un vēt rai na ir pirm ā re ak ci ja, pēc tam,
kad emo ci jas sta bi li zē jas, sie vie tes spēj pie -
ņemt ra ci onā lus lē mu mus. 

- Kā jūs do mā jat, kā das rak stu ra īpa šī bas 
sie vie tes vis aug stāk vēr tē vī rie šos?

- Dro ši vien sie vie tēm pa tīk vī rie ši, kas ir
pār lie ci nā ti par se vi, ak tī vi, in te re san ti un uz -
ma nī gi.  

- Jā, vi sām sie vie tēm ir va ja dzī ga vī rie šu
uz ma nī ba. Kā jūs ri si nāt šo pro blē mu?

- Ma nai sie vai pa vei cās - mans darbs nav
sais tīts ar iz brau ku miem. Mēs tie ka mies kat ru

die nu, tā pēc mums ir pie tie ka mi daudz ie spē ju
kon tak tē ties un stās tīt par pro blē mām vai la -
bām zi ņām. Ga dās, kas arī sie vai viss nav tik
glu di, tad ob li gā ti cen šos vi ņu uz klau sīt, ta ču
ne drīkst pār spī lēt ar sa viem pa do miem. Tā pat
ir arī ar mei tām. Ne ska to ties uz to, ka vie na dzī -
vo Rī gā, ot ra - Dau gav pi lī, mums ir ļo ti tu vas
at tie cī bas. Sa zva nā mies vai rā kas rei zes ne dē ļā.
Vi ņas ti kai krāj sa vu dzī ves pie re dzi, tā pēc daž -
reiz kaut kas ir jā pa sa ka priekš ā vai jā pa līdz
pār va rēt jaun ie šu mak si mā lis mu.

- Vai sie vie te var le po ties ar to, ka vi ņai iz -
de vās iz vei dot spī do šu kar je ru?

- Es ne es mu pret to, lai sie vie tes vei do tu kar -
je ru. Ja ir am bī ci jas, kā pēc gan ne? Gud ras sie -
vie tes prot vi su sa vie not - re ali zēt sa vu gal ve no
mi si ju un vei dot kar je ru. Po zi tī vu pie mē ru ir
diez gan daudz. Nav tā lu jā iet - arī mū su pil sē tā
un no va dā ir brī niš ķī gas sie vie tes-va dī tā jas,
līdz inā ties ku rām sap ņo arī vī rie ši. 

- Kā jums šķiet, vai „aiz mu gu re” sie vie tei
ir tik pat sva rī ga kā jums, vī rie šiem?

- Va ru at bil dēt, pa ma to jo ties uz sa vas ģi me -
nes un sa vu ve cā ku ģi me nes pie re dzi. Uz ska tu, 
ka tā da „aiz mu gu re” vis iem ir va ja dzī ga. Sie -
vie tēm bie ži ro das da žā das pro blē mas, bet, ja
vi ņas jūt at bal stu, tad ir daudz vieg lāk pār va rēt
vi s as grū tī bas. 

- Kam dzī vot ir vieg lāk - sie vie tēm vai vī -
rie šiem?

- Ne kad ne es mu bi jis sie vie tes ādā, tā pēc
man ir grū ti at bil dēt.

- Bet sprie žot no dzī ves pie re dzes? 
- Kam ir vieg lāk? Tas ir at ka rīgs no tā, kā cil -

vēks se vi po zi ci onē. Pie mē ram, ja vī rie tis ie jū -
dzas dar bā no rī ta līdz va ka ram, uz ņe mas un
pil da pie nā ku mus gan mā jās, gan ār pus tām,
tad, pro tams, vi ņam ir ļo ti grū ti. Bet, ja viņš jū -
tas gan da rīts, tad viņš ir lai mīgs. Sie vie tes vai -
rāk no dar bo jas ar mā jas saim nie cī bas lie tām,
bēr nu audzi nā ša nu. Pēc ma nām do mām, sie -
vie šu dzī ve ir grū tā ka. Ta ču, ne ska to ties uz to,
vis iem zi nāms fakts – sie vie tes dzī vo il gāk ne -
kā vī rie ši. 

- Kā dām sie vie tēm ir vien kār šāk dzī vot -
gud ra jām vai skais ta jām?

- Sāk sim ar to, ka kat ra sie vie te ir skais ta,
īpa ša un ne at kār to ja ma. Es ru nā ju ne vis par ār -
ējo, bet par iek šē jo skais tu mu. Ja sie vie te prot
se vi „pa sniegt”, ko mu ni cēt, tad vi ņa būs daudz
pie vil cī gā ka ne kā tā, kas ir vien kār ši skais ta. 

Ma nu prāt, vis iem gud ra jiem cil vē kiem, vī -
rie šiem vai sie vie tēm, dzī vot ir sa rež ģī tāk. Fi lo -
zo fi ja ir šā da - jo vai rāk cil vēks iz zi na pa sau li,
jo bie žāk ro das jau tā ju mi, ir jā do mā, kā uz tiem 
at bil dēt. Līdz ar to gud ra jiem ir problemātiskā -
ka dzī ve, bet ta jā pa šā lai kā arī daudz in te re san -
tā ka. 

- Ko jūs ie teik tu sie vie tēm, lai mēs la bāk
sa pras tu jūs, vī rie šus?

- Man pa vei cās, es ne va ru sū dzē ties par to,
ka sie vie tes ma ni ne sa prot. Uz ska tu, ka viss ir
at ka rīgs no paš iem vī rie šiem. Jā prot at rast pie -
eju sie vie tei, pa šam cen sties vi ņu sa prast. Ja re -
dzi, ka ta gad un tū līt par kaut kā du tē mu la bāk
vis pār ne ru nāt, tad arī ne va jag. Var pa ru nāt pēc 
pus die nām vai nā ka ma jā die nā. Ko ie teikt sie -
vie tēm? Jūs pa šas vi su la bi sa pro tat un zi nāt!

- Ko jūs gri bē tu no vē lēt mums, Krās la vas
no va da sie vie tēm, 8.mar ta svēt kos? 

- Vis skais tā kās sie vie tes dzī vo Krās la vas no -
va dā. Tā ir tais nī ba, es mu bi jis dau dzās vie tās -
tā du sie vie šu kā Krās la vā, nav ne kur. 

Gri bu no vē lēt mū su mī ļa jām dā mām ve se lī -
bu, sav star pē jo sa prat ni ģi me nē un dar bā. Mī -
liet un esiet mī lē tas!

In ter vē ja El vī ra Šku tā ne, 
au to res fo to

VIK TORS MO ISEJS: 
„Vis skais tā kās sie vie tes 
dzī vo Krās la vas no va dā”

Ko vī rie ši do mā par sie vie tēm? Šis jau tā jums šķiet sais tošs vi sām dai ļā dzi -
mu ma pār stā vēm. Bū tu in te re san ti uz zi nāt, kas vi ņiem ir prā tā. 8.mar tā vī rie ši
iz sa ka sie vie tēm vis skais tā kos kom pli men tus - vai tie šām vi ņi mūs ļo ti augs tu
vēr tē, cie na un mīl? Tā pēc es no lē mu in ter vēt kā du no vī rie šiem un lūgt, lai viņš
man at bil dē tu uz šiem jau tā ju miem. Pirms iz vē lē jos sa vu „upu ri”, il gi pār do -
mā ju, kurš no mū su no va da stip rā dzi mu ma pār stāv jiem bū tu pie mē ro tā kais
kan di dāts. Es mu pār lie ci nā ta, ka man iz de vās at rast īs tu sie vie šu dvē se les pa zi -
nē ju. Mā jās vi ņam ir trīs dā mas - sie va un di vas mei tas, bet dar bā - vai rāk ne kā
div ar pus sim ti. Šis cil vēks no teik ti la bi pār zi na mū su dvē se les vis smal kā kās
vib rā ci jas. 

Un es ne bi ju kļū dī ju sies! Šū ša nas fab ri kas „Ne mo” va dī tājs Vik tors Mo isejs
par se vi at stāj pa tī ka mu ie spai du - ko rekts un po zi tīvs, ar dzī ves pie re dzi un zi -
nā ša nām, ar vie dām at bil dēm, kas ir sais tī tas ar dzi ļām pār do mām. Iz rā dī jās,
ka uz da žiem no ma niem jau tā ju miem vi ņam nā cās at bil dēt pir mo rei zi dzī vē.
Vik tors do mā ja, sprie da, šau bī jās, rau ca pie ri - mek lē ja at bil des. Un tās, pēc
ma nām do mām, bi ja go dī gas. 

Jau kā du lai ku ie priekš trīs jau -
kas žur ci ņas no pla kā ta vēs tī ja
ģim nā zi jas sko lē niem, ka pir mo
rei zi sko las vēs tu rē tu vo jas sa cen -
sī bas, ku ru uz va rē tājs ie gūs ide -
ālas kū kas au to ra ti tu lu. Vai
vis maz gan drīz ide ālas... Kla ses
pie tei cās diez gan ak tī vi, sko lā arī
bi ja dzir da mas sa ru nas par la bā ka -
jām kū ku re cep tēm, tā pēc pa sā -
kums jau uz reiz šķi ta daudz so lošs,
un, kad pie nā ca lik te nī gā pirm die -
nas pēc pus die na, sko lē ni ba riem
vien plū da uz pa sā ku mu, jo ti ka
pa zi ņots, ka vi s as iz cep tās kū kas
pēc tam va rēs arī no gar šot. 

Kā jau vis os no piet nos pa sā ku -
mos- gal ve nais ir žū ri ja. Šo reiz
sma go uz de vu mu vei ca pie ci eks -
per ti - gan spe ci ālis ti kū ku jo mā,
gan gard ēži. Tie bi ja „Krās la va D”
spe ci ālis te Lo ni ja Stiv ri ņa, sko las
di rek tors Jā nis Tu kāns, fi zi kas
sko lo tājs Aivars Va ga lis un di vi
cil vē ki ve cu mā, kad ēdie nu no vēr -
tē vis vai rāk- stu den ta ga dos-, Er -
vīns un Ar mands (tur klāt viens no

vi ņiem dzī vo ko pā ar pa vā ru). Šo
cil vē ku pie nā ku mi vēr tē ša nā bi ja
ļo ti pla ši, jo pun kti bi ja jā liek gan
par pre zen tā ci ju, gan kū kas vi zu -
ālo no for mē ju mu un, pro tams, arī
gar šu. Pē dē jais, kā iz rā dī jās, bi ja
vis sma gā kais uz de vums, par ku ru
pēc pa sā ku ma viens no žū ri jas lo -
cek ļiem iz tei cās šā di: „Pēc tre šās
kū kas mēs jau viss.” Bet vi ņiem
nā cās to iz tu rēt, ne ska to ties uz lie -
lo da līb nie ku skai tu. 

Kon kur sā pie da lī jās 9 kla ses jeb
60% no vis iem sko lē niem, un tas
tie šām ir daudz. Katrs bi ja sa ga ta -
vo jis ne ti kai kū ku, bet arī video -
pre zen tā ci ju, kas at klā ja kū kas
re cep ti un pa šu ga ta vo ša nas pro ce -
su. Pre zen tā ci jas bi ja gan ie spai dī -
gas, gan mie rī gas un vi su kār tī gi
iz stās to šas, bet vie nu ne var no -
liegt- 12.d kla se no teik ti iz cē lās.
Vi ņi bi ja sa ga ta vo ju ši ne ti kai kū -
ku, bet arī pa vā ru šo vu ar lie lis ko
va dī tā ju Ali si. Ta jā ti ka at spo gu ļo -
ta ne vien ga ta vo ša nas prak tis kā
pus e, bet arī kas vai rāk- ga ta vo ja -

mā pro duk ta pa pil di nā ša na ar la -
bām do mām, cī ņa par guš čon ku ik
pa brī dim un tas, ko gan mei te nes
da ra, kad kū ka ir sa ga ta vo ta. Tas
viss arī at ne sa 12.d kla sei pel nī to
uz va ru, jo vi ņu kū ka bi ja arī gar šī -
ga un skais ta. Ne kurš katrs spē tu
iz vei dot skud ru pūz ni ar di vām
skud rām, iz man to jot ti kai 12 do tos 
(un 2 pa ša iz vē lē tos) pār ti kas pro -
duk tus! Ot ra jā vie tā ie rin do jās 9.b
kla ses ga ta vo tā kū ka. Ne viens īs ti
ne zi na, re cep ti, bet ta jā bi ja daudz
riek stu. Sko lē ni vai rāk kārt mi nē ja, 
ka tie ši šī kū ka esot bi ju si vis gar -
dā kā. Tre šās vie tas žū ri ja no lē ma
pie šķirt di vas- 7.a kla ses mei te -
nēm, ku ras ga ta vo ja me dus kū ku,
un 11.c kla sei ar kū ku „Grā fa pils -
dru pas”. 

Šis bi ja pa sā kums, ku rā uz va ra
no teik ti ne bi ja vel tī ga- kla ses sa -
ņē ma nau das bal vas. Pā rē jiem ti ka
pie šķir tas da žā das no mi nā ci jas, tā -
pēc be šā ne pa li ka ne viens.

To mēr šo reiz ne var teikt, ka uz -
va ra pa sā ku mā bi ja sal dā kais. Pēc

ko pī gas bil des vis i ķē rās pie kū ku
ēša nas. 10 mi nū šu lai kā ti ka pa zu -
di nā tas 7 kū kas un viens kliņ ģe ris
(vie na no kū kām bi ja aiz nes ta
prom, tā pēc ne ti ka vis iem). Kū ku
pie ti ka ik vie nam. Tās bi ja lie las,
sal das, gar šī gas un šo ko lā dī gas,
kaut arī vie na esot bi ju si di ētis kā.
At nā ku šie at zi na- pa sā kums tie -
šam bi ja ap mek lē ša nas vērts. Lai
gan kas tāds ti ka rī kots pir mo reiz,
no teik ti, ne pē dē jo, jo va rē ja no -
prast, ka tā dus brī nu mus ga ta vot
un no gar šot sko lē ni vē lē sies vēl un 
vēl.

Vē la mies pa teikt lie lu pal dies
nau das bal vu spon so riem – SI A
„Vār pa” val des priekš sē dē tā jam
Ed var dam Ba ra nov skim un Krās -
la vas Valsts ģim nā zi jas di rek to -
ram Jā nim Tu kā nam.

Krās la vas Valsts ģim nā zi jas
par la men ta vār dā,

Eve lī na Pu zo

GAN DRĪZ IDE ĀLA KŪ KA 
KRĀS LA VAS VALSTS ĢIM NĀ ZI JĀ

Pir mo reiz Krās la vā!
Prak tis kās Dzied nie cī bas 

au tor sko la - aici nām pie da lī ties
 vi sus in te re sen tus!

12. mar tā, plkst. 15.15 – ie -
vad lek ci ja (bez mak sas).

16.00-20.00 - I pa kā pe:„Māk -
sla būt par pa šu Se vi” (lat vie šu
un krie vu va lo dā).

No dar bī bas va da: dzied nieks,
 hip no-psiho te ra peits
OS KARS PEI PIŅŠ.

Ad re se: Krās la vas kul tū ras
nams, Rī gas ie lā 26, 2. stāvs, iz -
stā žu zā le.Vis a in for mā ci ja pa
mob.t.: 29489221.

òPērk me žus ar zem i, cir smas,
var iz strā dā tus me žus. Sa mak sa
uz reiz. T.26346688.

sludinājumi
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Tas tā lais At mo das laiks
Ir pa gā jis gan drīz ce tur tdaļ gad simts, kad cil vē ku prā tus

un sir dis jun dī ja At mo da un tas sal dais Brī vī bas vārds. Ne -
viens cil vēks ne pa li ka vien al dzīgs, ne rau go ties uz to, ku rā
vir tu ālo (un ne ti kai) ba ri kā žu pus ē viņš at ra dās. Lat vi jas
tau tas lie lā kā da ļa bi ja vie no ta un at bal stī ja ne at ka rī gās Lat -
vi jas valsts at jau no ša nu. 1989.ga da 14.jan vā rī no ti ka Lat vi -
jas Tau tas fron tes ra jo na no da ļas di bi nā ša nas kon fe ren ce,
ku ras lai kā Krās la vas kul tū ras na ma zā le bi ja pār pil dī ta, cil -

vē ki stā vē ja zā les dur vīs un fo ajē. Tā du cil vē ku pie plū du mu 
tā vēl ne bi ja pie dzī vo ju si. 

At jau no tā Lat vi jas valsts ka ro ga ie svē tī ša na un pa cel ša na
Dag dā, Krās la vā, Iz val tā, Skais tā, Andr upe nē, Ezer nie kos
1989.ga da pa va sa rī un va sa rā, pi ke ti un mī ti ņi, pie da lī ša nās
Bal ti jas ce ļā, trauk smai nās ba ri kā žu die nas Rī gā 1991.ga da
jan vā rī - vis i šie no ti ku mi gu vu ši at spo gu ļo ju mu iz stā dē. Ie -
ska tī ties to jau tā lo un ve se lai cil vē ku pa au dzei ne pie dzī vo -
to no ti ku mu vir pu lī mē ģi nā sim ar iz stā des „At mo das laiks
Krās la vas ra jo nā”, acīm, kas sa ga ta vo ta sa dar bī bā ar Dag -

das no vad pēt nie cī bas bied rī bu „Pat ri a” un tās ener ģis ko un
dar bī go va dī tā ju Aiva ru Ar ni cā nu. 

Iz stā de iz man to ti Dag das fo to grā fu Jā ze pa Sti ku ta un
Dmit ri ja Ču mi ka fo to grā fi jas, krās la vie šu Alek se ja Gon ča -
ro va un Bo ri sa Tar ļec ka fo to grā fi jas no Krās la vas Vēs tu res
un māk slas mu ze ja krā ju ma. 

Iz stā des at klā ša na no tiks 2012.ga da 9.mar tā plkst. 15:00
Krās la vas Vēs tu res un māk slas mu ze jā, Pils ie lā 8.

Aici nām pie da lī ties!
Val de mārs Ge kišs,

Krās la vas Vēs tu res un māk slas mu ze ja  

sports       sports        sports

24. feb ru ārī no ti ka pa sā kums „Jau nat nes
spor ta lau re āts 2011”, ku rā ti ka su mi nā ti
spor tis ti, kas 2011.ga dā uz rā dī ju ši la bus
re zul tā tus valsts un starp tau tis kā mē ro ga
sa cen sī bās.

Krās la vas Spor ta sko las di rek tors Vik -
tors Bei na ro vičs uz ru nā ja la bā kos spor tis -
tus: „Jūs zie do jāt sa vu brī vo lai ku,
pār va rē jāt no gu ru mu, pē dē jiem spē kiem
cī nī jā ties un sa snie dzāt augs tus re zul tā tus - 
par to mēs gri bam jums pa teik ties.”

Par  Krās la vas no va da Jau nat nes spor ta
lau re ātiem 2011 ti ka at zī ti:

1.Jā nis Tim ma – 10.v Pa sau les čem pio -
nā tā bas ket bo lā U-19; zel ta me da ļa Lat vi -
jas čem pio nā tā  Swedbakas LJBL  U - 19; 
1.vie ta Lat vi jas Bas ket bo la Lī gā 2.di vī zī ja.

2.Eve lī na Pe tu no va – četr ās zel ta me da -
ļas Lat vi jas čem pio nā tos ve cā ka jā ve cu ma
gru pā, di vās zel ta me da ļas Lat vi jas Jau nat -
nes Olim pi ādē; 13.vie ta Eiro pas Jau nat nes
Olim pis ka jās die nās Lat vi jas iz la ses sa stā -
vā.

3.Kris tī ne Lie pi ņa -  zel ta un bron zas
me da ļas Lat vi jas čem pio nā tos dis tan ču
slē po ša nā;  2 zel ta me da ļas Lat vi jas Jau -
nat nes Zie mas Olim pi ādē; 1.vie ta Lat vi jas
slē po ša nas sa vie nī bas ran gā U-18 un 2.vie -
tā eli tes gru pā; Lat vi jas iz la ses sa stā vā pie -
da lī jās Eiro pas Jaun ie šu Olim pis ka jā
fes ti vā lā, Pa sau les čem pio nā tā un Pa sau les 
ju ni oru čem pio nā tā. 

4.Na tā li ja Ko va ļo va – di vās zel ta un di -
vas sud ra ba me da ļas Lat vi jas čem pio nā tos
dis tan ču slē po ša nā; 

di vās bron za me da ļas Lat vi jas Jau nat nes
Zie mas Olim pi ādē;  2.vie ta Lat vi jas slē po -
ša nas sa vie nī bas ran gā U-18 un 3.vie tā eli -
tes gru pā; Lat vi jas iz la ses sa stā vā
pie da lī jās Eiro pas Jaun ie šu Olim pis ka jā
fes ti vā lā, Pa sau les čem pio nā tā un Pa sau les 
ju ni oru čem pio nā tā. 

5.Ol ga Ko va ļo va - di vās zel ta un di vas
sud ra ba me da ļas Lat vi jas čem pio nā tos dis -
tan ču slē po ša nā; sud ra ba un bron zas me da -
ļas Lat vi jas Jau nat nes Zie mas Olim pi ādē; 
2.vie ta Lat vi jas slē po ša nas sa vie nī bas ran -
gā U-16.

6.Ma ri ta Ba tu ra – 1.vie ta Lat vi jas čem -
pio nā tā pie au gu ša jiem; 2.vie ta starp tau tis -
ka jā tur nī rā Dau gav pi lī. 

7.Alī na Dim bov ska – 2.vie ta Lat vi jas
čem pio nā tā pie au gu ša jiem;

8.Ka rī na Kri lo va – trīs sud ra ba un
bron zas me da ļas Lat vi jas jau nat nes un ju -
ni oru čem pio nā tos; sud ra ba me da ļa Lat vi -
jas Jau nat nes Olim pi ādē

9.Ri hards Ba ra nov skis – 2.vie ta Lat vi -
jas čem pio nā tā ju ni oriem, uz stā dī ja Krās -
la vas Spor ta sko las re kor du lo des grū ša nā
ju ni oriem.

10.Ju ris Dža mir ze – 1.vie ta in di vi du -
āla jā sta tis ti kā Swedbankas Jau nat nes Bas -
ket bo la Lī gas 2.di vi zī jas aus tru mos U-17

Kris tī ne Žu rav ļo va – zel ta un bron zas
me da ļas Lat vi jas jau nat nes čem pio nā tā

Alek san dra Kur ba no va – sud ra ba un
bron zas me da ļas Lat vi jas jau nat nes čem -
pio nā tā 

Alek sandrs Ļe be devs – bron zas me da ļa 
Lat vi jas čem pio nā tā vi dē jā ve cu ma gru pā
un  2.vie ta Rī gas jau nat nes meis tar sa cīk -
stēs sprin tā.

Jā nis Cau ņa – 2.vie ta sta tis ti kā in di vi -
du āla jā sta tis ti kā Swedbankas Jau nat nes
Bas ket bo la Lī gas 2.di vi zī jas aus tru mos
U-15.

Ojārs Va nags – trīs sud ra ba un bron zas
me da ļas Lat vi jas čem pio nā tos dis tan ču
slē po ša nā U – 14;

sud ra ba me da ļa Lat vi jas Jau nat nes Zie -
mas Olim pi ādē;  3.vie ta Lat vi jas slē po ša -
nas sa vie nī bas ran gā U-14.

Rai vis Ko kins – 6.vie ta ind.sta tis ti kā
SJBL 2.di vī zi ja aus tru mos U-19

Mār tiņš Ko li ta – 4.vie ta sprin tā LR
čem pio nā tā ve cā ka jā ve cu ma gru pā 

Al dis Krum pāns – 5.vie ta ve se ra me ša -
nā Lat vi jas Jau nat nes Olim pi ādē 

Il vi ja Smir no va -  6.vie ta 100 met ru
barjer skrie ša nā LR čem pio nā tā ve cā ka jā
ve cu ma gru pā 

Kas pars Mig lāns – 6.vie ta ind.sta tis ti kā 
SJBL 2.di vī zi ja aus tru mos U-15

Di āna Bu lav ska – 4.vie ta Lat vi jas jau -
nat nes čem pio nā tā lo žu šau ša nā

Ro lands Šku tāns - 4.vie ta LR čem pio -
nā tā vi dē jā ve cu ma gru pā trīs soļ lēk ša nā

Ža nis Bur cevs – 5.vie ta LR čem pio nā tā
vi dē jā ve cu ma gru pā 3000m

Ol ga Plut ja ko va – 5.vie ta lo des grū ša nā 
LR čem pio nā tā jaun āka jā ve cu ma gru pā 

Aigars Ļak sa – di vās 5.vie tas LR čem -
pio nā tā jaun āka jā ve cu ma gru pā sprin tā un
tāl lēk ša nā.

Šī ga da Sporta laureātu pasākumā Krās -
la vas Spor ta sko las audzēk ņi ne ti kai sa ņē -
ma bal vas, bet arī pie da lī jās kon kur sos.
Slē po tā ji, šā vē ji, viegl at lē ti, bas ket bo lis ti
un cīk sto ņi sa cen tās un pār bau dī ja sa vu
veik lu mu.
Kad bi ja pa snieg tas bal vas un ti ka no skaid -
ro ti kon kur su uz va rē tā ji, la bā kie spor tis ti
un vi ņu tre ne ri pul cē jās ko pī ga jam fo to.

 2012.ga dā 23.feb ru ārī,
no slē dzot Dien vid lat ga les
re ģi onā lās lauk saim nie cī bas
pār val des at bal stī to pro jek tu
„Daudz fun kci onā lā ģi me nes 
at bal sta cen tra Krās la vas 
no va da ie dzī vo tā jiem iz vei -
de”, bied rī ba „Ģi me nes at -
bal sta centrs „ At vēr tī ba””, 
in for mē ja bied rus, sa dar bī -
bas par tne rus un at bal stī tā jus 
par pa da rī to, kā arī no vēr tē ja
un at ce rē jās bū tis kā kos dar -
bus par ie priek šē jo lai ka pe -
ri odu, jo kopš 2001. ga da,
kad ti ka di bi nā ta bied rī ba,
pa gā ja jau gan drīz 11 ga du. 

Vis pirms bied ri pa stās tī ja
klāt eso ša jiem par bied rī bas
di bi nā ša nas ide ju. To 2001.
ga dā vei ca so ci ālā dar ba spe -
ci ālis ti – Ani ta un Pē te ris
Rat ke vi či, Ge no ve fa Kal vi -
ša, Vai ra Cau ņa un Rai sa
Va ga le, kam vē lāk pie bied -
ro jās arī ci ti. Vis i bied ri tā
vai ci tā di sa vā pro fe si onā la jā 
dar bī bā strā dā ja ar ģi me nēm
un la bi iz pra ta, ka krī zes si -
tu āci jās  iz ņemt bēr nus no ģi -
me nes – tā nav iz eja,
ne pie cie šams liels pre ven tī -
vais darbs un sav lai cī gais at -
balsts ģi me nēm ar bēr niem,
lai ne pie ļau tu to iz ir ša nu un
bēr nu ie vie to ša nu ār pus ģi -
me nes ap rū pē. Jo vis iem bēr -
niem ir lie la va ja dzī ba pēc
ģi me nes, īpa ši ma ziem bēr -
niem, kas alkst pēc uz ma nī -
bas, sil tu ma, ve cā kiem,
mī les tī bas... Jau to reiz kā
mo to bied rī bas dar bī bai ska -
nē ja vār di: „ Vis la bāk pa lī -
dzēt bēr niem, pa lī dzot vi ņu
ģi me nei”.  

Pa šo lai ku iz pra tām arī to,
ka gan drīz ik kat rai ģi me nei

un ik kat ram cil vē kam 
no teik tā lai ka pe ri odā ir va -
ja dzīgs at balsts, jo ap stāk ļi
mū su val stī nav īpa ši lab vē lī -
gi, bet rei zēm ir pat ne žē lī gi. 
Kā, pie mē ram, var iz dzī vot
mā te ar 2 bēr niem, ja nav pa -
stā vī ga dar ba un pa bal sti sa -
stā da ti kai 80 la tus.  Kā jū tas
strā dā jo šie ve cā ki, kam al ga
tik tik ko lie lā ka par mi ni mu -
mu un jā sko lo un jā au dzi na 2 
vai 3 bēr ni. Kā tikt ga lā ar
kre dī tiem, zau dē ju miem un
tt. Un tā du si tu āci ju ir daudz.
Vis bie žāk ve cā ki ne iz tur
sprie dzi  un sāk se vi „mie ri -
nāt” ar al ko ho lu, kom pā ni -
jām, at tie cī bu skaid ro ša nu,
aiz vai no ju miem, dus mām,
de pre si ju, izo lā ci ju utt.

Krās la vas no va da so ci ālā
dar bi nie ce In ta Ļak sa ap stip -
ri nā ja teik to, no sau cot da tus,
ka ap mē ram kat rai 5.-6. ģi -
me nei paš val dī bā šo brīd ne -
pie cie šams at balsts. Skaidrs
arī tas, ka to pa kal po ju mu,
kas paš val dī bā ir pie eja mi,
paš reiz ne pie tiek.   

Bied rī ba bi ja iz vei do ta ar
mēr ķi, lai sa viem spē kiem
snieg tu kaut mi ni mā lo pa lī -
dzī bu ģi me nēm, sek mē tu sa -
bied rī bas uz ma nī bas
pie vēr ša nu ģi me ņu pro blē -
mām. Pa šo lai ku bi ja daudz
iz glī to jo šo se mi nā ru, bi ja at -
bal sta gru pas un dzī ves pras -
mju at tīs tī bas dar bnī cas
ve cā kiem un bēr niem, bi ja
ro ta ļu centrs un ci ti pro jek ti.
To mēr mēs arī la bi ap zi nā -
mies, ka tas ir ti kai viens pi -
liens no tā, kas bū tu
va ja dzīgs, lai ģi me ņu si tu -
āci ja uz la bo tos. Tik pat la bi
iz pro tam arī to, ka at balsts

va ja dzīgs arī so ci ālā dar ba
spe ci ālis tiem, kam nā kas
strā dāt ar šā dām sma ga jām
pro blē mām, jo strau ji no tiek  
pro fe si onā lā iz deg ša na, kas
ie tek mē gan dar ba re zul tā -
tus, gan spe ci ālis tu ve se lī bas
stā vok li.  

Arī šīs pro jekts ir vērsts uz
šo mēr ķi. Tā ie tva ros ti ka ie -
kār to ta bēr nu ro ta ļu is ta ba,
krī zes centrs uz 6 vie tām -
1-2 krī zes si tu āci jā no nā ku -
ša jām ģi me nēm un in for ma -
tī vā tel pa, kur var pa la sīt
li te ra tū ru un lie tot da to ru.
Ro ta ļu is ta bā var at stāt bēr nu 
uz vai rā kām stun dām, ja mā -
jās ne vie na nav vai ir kā di
stei dza mi dar bi. Pa kal po ju -
mi  ro ta ļu is ta bā tiek snieg ti
bez mak sas.

Mi nē to pa kal po ju mu
snieg ša nai iz vei do ta sa dar bī -
ba ar NVA Krās la vas no da -
ļu,  at bal stu sniedz
brīv prā tī gie jaun ie ši, kas pie -
da lās NVA ak tī vā no dar bi -
nā tī bas pa sā ku mā „At balsts
jaun ie šu brīv prā tī ga jam dar -
bam”. 

Par pro jek ta at bal stu un re -
ali zā ci ju, kā arī par at bal stu
un pa lī dzī bu  bied rī bas dar -
bī bā  pa tei ca mies Lau ku at -
bal sta die nes tam, LE ADER
pro gram mai, Krās la vas ra jo -
na par tne rī bai, Krās la vas no -
va da do mei, NVA  Krās la vas 
no da ļai,  Sar ka nā Krus ta ko -
mi te jai, Krās la vas BSRC
„Mūs mā jas”, Krās la vas no -
va da so ci āla jam die nes tam,
SI A  „Kris ta fors” un  „Rols”, 
bied rī bas di bi nā tā jiem un
bied riem un ci tiem at bal stī -
tā jiem.  

Bied rī bas val de

  AT SKA TĪ ŠA NĀS UZ PA DA RĪ TO 
UN PRO JEK TA NO SLĒ GUMS 

Snie dzam at bal stu bēr nu pie ska tī ša nā
Snie dzam at bal stu pirms sko las ve cu ma (sā kot ar 3 ga diem) BĒR NU PIE SKA TĪ ŠA NĀ  un 

mā jas dar bu sa ga ta vo ša nā (1.- 6. kl.).
Strā dā jam kat ru dar ba die nu no plkst.14:00 līdz 18:00.
Tā ir la ba ie spē ja bez mak sas sa ņemt at bal stu mā cī bu sek mju uz la bo ša nā un bēr nu audzi -

nā ša nā.
„Mēs va ram pa lī dzēt ma te mā ti kā, lat vie šu va lo dā, an gļu va lo dā un ci tos mā cī bu priekš me -

tos, kā arī va ram pa lī dzēt uz rak stīt re fe rā tu vai at rast va ja dzī gos ma te ri ālus, iz man to jot in ter -
nē tu, va ram  pie ska tīt bēr nus, or ga ni zēt bēr nu svēt kus un ci tu.”

At bal stu sniedz brīv prā tī gie jaun ie ši, kas pie da lās NVA ak tī vā no dar bi nā tī bas pa sā ku mā
„At balsts jaun ie šu brīv prā tī ga jam dar bam”.

Esiet mī ļi gai dī ti Pils ie lā 5, Krās la vā.
Vē lams ie priekš  pie teik ties pa tālr. : 65622900, m.t. 22388217.

Bied rī ba „Ģi me nes at bal sta centrs „At vēr tī ba””

Uz pūš vējš un pār rauj sve ces mū žu,
Aust die na un pār rauj zvaig znes mū žu,
Krīt zvaig zne un pār rauj cil vē ka mū žu.

Iz sa kām vis dzi ļā ko līdz jū tī bu un skum -
ju brī dī esam ko pā ar Vik to ri ju Oļeh no,
tē vu ze mes klē pī gul dot.

Krās la vas no va da do me,
Iz glī tī bas un kul tū ras no da ļa

„JAU NAT NES SPOR TA LAU RE ĀTS 2011”

Krās la vas no va da paš val dī ba iz slu di na pro jek tu pie tei ku mu kon kur su „Jaun ie šu
biz ne sa ide ju kon kurss ko mer cdar bī bas uz sāk ša nai Krās la vas no va dā”.

 Pro jek tu ie snie dzē ji – jaun ie ši vai jaun ie šu gru pa ve cu mā no 18 līdz 30 ga diem, kas ie -
priekš nav vei ku ši ko mer cdar bī bu vai saim nie cis ko dar bī bu un nav īpaš nie ki jau eso šam
uz ņē mu mam.Pro jek ta pra sī bas – no di bi nāt un re ģis trēt ko mer cre ģis trā ko mer san tu, uz sākt
ko mer cdar bī bu vai re ģis trēt un uz sākt saim nie cis ko dar bī bu Krās la vas no va dā.

Pro jek tu pie tei ku mu pie ņem ša na no tiek no 2012.ga da 1.feb ru āra līdz 2012.ga da
31.mar tam. Kon kur sa pie tei ku mu var ie sniegt per so nī gi vai no sū tīt pa pas tu Krās la vas no -
va da paš val dī bai - Rī gas ie la 51, Krās la va, LV-5601. Kon tak tper so na: Krās la vas no va da
do mes uz ņē mēj dar bī bas at bal sta pro jek ta ko or di na to re Agi ta Krug lo va, tālr. 65620032,
25608633, e-pasts: agi tak rug lo va@inbox.lv.

Ar pro jek tu kon kur sa no li ku mu var ie pa zī ties:  in ter ne ta mā jas la pā www.kras la va.lv;
Krās la vas no va da do mē (Rī gas ie lā 51, Krās la vā) pie sek re tā res – liet ve des 3.ka bi ne tā vai 

Krās la vas no va da do mes At tīs tī bas no da ļā (Sko las ie lā 7, Krās la vā); jums tu vā ka jā pa gas ta
pār val dē.

AICI NĀM JAUN IE ŠUS PIE DA LĪ TIES 
PRO JEK TU KON KUR SĀ!


