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Pa va sa ri šo gad gai dī ja il gi. Zem a 
tem pe ra tū ra, auksts vējš, kā arī
sniegs, kas vis iem jau ap ni ka, ne -
gri bē ja dot vie tu sil tu mam un sau -
lei. Jo ne pa tī ka mā ki bi ja lai ka
ap stāk ļi, jo vai rāk prie cē ja un sil dī -
ja ga rām gā jē ju sir dis bez bai lī gi
kro ku si, kas pa rā dī jās pil sē tas cen -
trā, līdz ko iz ku sa sniegs. 

Eks pe ri ments iz de vās – ru de nī
ie stā dī tie sī po li ņi uz dī ga la bi. P/a
„Lab ie kār to ša na K” dar bi nie ki cer,
ka nā ka ma jā pa va sa rī pirm ās pa va -
sa ra pu ķes pa rā dī sies arī Augus ta
ie las za ļa jā zo nā. Tad gan pil sē tas
ie dzī vo tā ji, gan vie si un ga rām -
brau cē ji va rēs just – zie do nis ir
klāt!

Pu ķes nav vie nī gais, kas pa ve ras
mū su ska tie nam, kad ir iz ku sis
sniegs. Bie žāk tā ir vi sai ne pie vil cī -
ga aina - at kri tu mi, kū la un smil tis,
kas sa krā jās pa zie mu. Tad pie grā -
bek ļiem, slo tām un lāp stām ķe ras
sēt nie ki un vis i tie, kam pa tīk dzī -
vot tī rā pa gal mā, tī rā vi dē un tī rā
pil sē tā. 

Kat ru ga du Krās la vā ap rī lis tiek
iz slu di nāts par Spod rī bas mē ne si.
Ie stā žu un or ga ni zā ci ju dar bi nie ki
sa kār to sa vas te ri to ri jas, pri vāt mā ju 
īpaš nie ki sa kopj sa vus pa gal mus,
bet sēt nie ki iz tī ra pil sē tas ie las, par -
kus un skvē rus. 

21. ap rī lī vi sā Lat vi jā no ti ka Lie -
lā tal ka, arī Krās la va un no va da pa -
gas ti ak tī vi ie sais tī jās ša jā
pa sā ku mā. 

Spod rī bas mē ne ša ak ti vi tā tēs
pie da lī jās vai rāk ne kā 800 krās la -
vie šu. Sa vas te ri to ri jas sa kār to ja
uz ņē mu mi „Krās la vas ūdens”,
„Krās la vas na mi”, „Krās la va D”,
ga rā žu ko ope ra tīvs „Las ka”, bā riņ -
tie sa un no va da so ci ālais die nests.
Brī vī bas ie lā strā dā ja valsts po li ci -
jas dar bi nie ki, „Mūs mā ju” ko lek -
tīvs sa kār to ja te ri to ri ju bla kus sa vai 
ēkai. 

Kat ru ga du pa va sa ra tal kā pie da -
lās bēr ni un sko lē ni - šo gad ģim nā -
zis ti iz tī rī ja sta di onu un sko las
pa gal mu, Va ra vīk snes vi dus sko las
audzēk ņi sa kār to ja te ri to ri ju bla kus 
pa reiz ti cī go baz nī cai, stā dī ja ko kus
bla kus sko lai, sa vā ca at kri tu mus
pie pil sē tas me žā, PI I „Pī lā dzī tis”
te ri to ri jā strā dā ja audzi nā tā ji un
bēr ni, au to-mo to klu ba da līb nie ki
strā dā ja au to sa cīk šu tra sē. 

Pil sē tas jaun ie ši sā ka re ali zēt
pro jek tu, kas pa redz lab ie kār tot
Per ste ņa eze ra plud ma li. Vie tu vo -
lej bo la lau ku mam ga ta vo ja Rī gas
Valsts teh ni ku ma audzēk ņi, jaun -
sar gi un jaun ie ši no bied rī bas „Lat -
ga les jaun ie šu sa dar bī bas tīkls”.

No piet nus dar bus Per ste ņa eze rā
vei ca klu ba „Po sei don” da līb nie ki.
No ūdens til pnes ti ka iz cel ti baļ ķi,

au to rie pas, pu de les un ci ti
at kri tu mi. 

Vai rā ku ga du ga ru mā no va da
pen si onā ru bied rī ba sa kār to bēr nu
ro ta ļu un at pū tas lau ku mu Gr.Plā -
te ru ie lā. Par ka un pils te ri to ri ju sa -
ko pa Krās la vas Vēs tu res un
māk slas mu ze ja dar bi nie ki. 

Pa gal mus bla kus sa vām mā jām
iz tī rī ja daudz dzī vok ļu na mu ie dzī -
vo tā ji Lat ga les ie lā 2 un Aron so na
ie lā 20. Vie nu no ve lo ce li ņa at pū tas 

vie tām bla kus Dau ga vai sa kār to ja
Va lē ri ja Ļak sas ģi me ne. 

Krās la vas no va da do mes, TIC,
bied rī bas „Krās la vas ra jo na par tne -
rī ba”, paš val dī bas po li ci jas dar bi -
nie ki strā dā ja Ada mo vas ta kā. 

P/a „Lab ie kār to ša na K” spe ci ālis -
ti strā dā ja da žā dās pil sē tas da ļās. 

Darbs ir iz da rīts – Krās la va kļu -
vu si sa kop tā ka un pie vil cī gā ka. Ta -
gad gai dī sim, kad uz plauks krāš ņas 
pu ķu do bes mū su pil sē tas ie lās.
Gai dī sim va sa ru. 

TAL KĀ PIE DA LĪ JĀS VAI RĀK NE KĀ 800 KRĀS LA VIE ŠU

El vī ra Šku ta ne, au to res fo to
P.S. Rak stā ir no sauk ti tie tal ci nie ki, kas pa zi ņo ja par sa vu pie da lī ša nos

SKAIS TĀ AT KLĀTS 
SO CI ĀLO PA KAL PO JU MU 

CENTRS
20.ap rī lī, Skais tā, Mie -

ra ie las 3.na ma 10.dzī -
vok lī ti ka at klāts So ci ālo
pa kal po ju mu centrs.

Pro jek tu „So ci ālo pa -
kal po ju mu cen tra iz vei -
do ša na Skais tā” īs te no ja
bied rī ba „Skais tas at bal -
sta centrs”, ku ras va dī tā ja 
Ive ta Lei ku ma ir arī šī
pro jek ta au to re.   

„Pro jek ta kon krē tais
mēr ķis bi ja veikt  re kon -
struk ci ju 4 is ta bu dzī vok -
lim daudz dzī vok ļu na ma
pir ma jā stā vā, ie kār to jot
trīs at se viš ķas is ta bas ar se šām gul tas vie tām, ie gā dā ties ne pie cie ša mās
mē be les, ve ļas maz gā ja mo ma šī nu un ie kār tot du šas tel pu, lai Skais tas
pa gas tā iz vei do tu So ci ālo pa kal po ju mu cen tru, kur ie dzī vo tā ji var no -
maz gā ties, iz maz gāt ve ļu, sav star pē ji kon tak tē ties, kā arī so ci āli kri tis kā
vai grū tā si tu āci jā rast vie tu, kur īsā kā vai il gā kā lai ka pe ri odā at ri si nāt
sa vas pro blē mas,” pa stās tī ja Ive ta Lei ku ma.

„Uz pro jek ta ie snieg ša nas brī di, 2009.ga dā, Skais tas pa gas tā bi ja 756
ie dzī vo tā ji, no tiem 25% pen si onā ru, 50 ģi me nes ie gu vu šas maz nod ro ši -
nā to sta tu su.

Ie vē ro ja mai da ļai ie dzī vo tā ju, lie lā ko ties maz nod ro ši nā ta jiem, mā jās
nav sil tā ūdens, ve ļas maz gā ja mās ma šī nas un du šas. Tu vā kie ve ļas
maz gā ša nas pa kal po ju mi pie eja mi 16 km at tā lu mā - Krās la vā.

Vien tu ļa jiem pen si onā riem, kas dzī vo at tā lās vien sē tās, zie mas pe ri -
odā ir grū tī bas ap ku ri nāt dzī ves vie tu, no kļūt līdz vei ka liem pa gas ta cen -
trā un sa ņemt ne pie cie ša mo me di cī nis ko pa lī dzī bu. Cie tu ša jiem no
var dar bī bas un ci ta vei da so ci āli kri tis kā si tu āci jā no nā ku ša jiem nav pa -
tvē ru ma dzī ves vie tas tu vu mā.Ce ram, ka pro jek ta re ali zā ci ja vei ci nās šo
pro blē mu po zi tī vu ri si nā ša nu, so ci ālo pa kal po ju mu pie eja mī bu, kva li tā -
ti un sa snie dza mī bu,” tur pi nā ja pro jek ta va dī tā ja. 

Ak tī vā kie da līb nie ki un Ive tas Lei ku mas pa lī gi pro jek tā bi ja bied rī bas 
da līb nie ki– Ainārs Ve ce lis un Jā nis Pļa vāns, krās la vie te Na taļ ja Kļim ja -
to.So ci ālo pa kal po ju mu cen tra at klā ša nā tel pas ie svē tī ja prā vests Pā vils
Odiņš, ar dā va nām un la ba vē lē ju miem nā ca Krās la vas no va da do mes
Sociālo un veselības aizsardzības lietu komitejas priekšsēdētājs An dris
Uz uls, Skais tas pa gas ta va dī tā ja Gun de ga Gri šā ne, ko lē ģi no Kal nie šu
pa gas ta, bied rī bas „Skais tas at bal sta centrs” at bal stī tā ji un drau gi.

So ci ālo pa kal po ju mu centrs sa vu dar bī bu sāks ar 23.ap rī li plkst. 9:00.
Bied rī bas kop sa pul cē ti ka ie cel ta
pa kal po ju mu cen tra ad mi nis tra to -
re Ive ta Lei ku ma, kas šos pie nā -
ku mus sā kum pos mā veiks brīv -
prā tī gi, bez at al go ju ma.

Dar bī bas laiks sā kum pos mā
plā nots pirm die nās un piekt die -
nās, no sa kot pirm die nu kā ve ļas
maz gā ša nas die nu un piekt die nu – 
du šas pa kal po ju mu die nu.

Pro jek ta „So ci ālo pa kal po ju mu
cen tra iz vei do ša na Skais tā” iz -
mak sas sa stā dī ja 12 304,94 Ls.
Dar bus vei ca SI A „Krās la vas
Mūr nieks”.

In ga Ka vin ska, 
sa bied ris ko at tie cī bu spe ci ālis te

Elvīras Škutānes foto
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- Kā pa gā ja ap ku res se zo na pil sē tā? Vai
bi ja arī avā ri jas si tu āci jas?

- Iz vēr tē jot cen tra li zē tās sil tum ap gā des dar -
bī bu, var se ci nāt, ka ap ku res se zo na pa gā ja
mie rī gi, ne kā das lie las pro blē mas nav bi ju šas,
ti ka kon sta tē tas da žas ne lie las sil tum tra šu
avā ri jas, ta ču tās ope ra tī vi ti ka lik vi dē tas, tem -
pe ra tū ra dzī vo ja ma jā fon dā ne bi ja pa ze mi nā -
ju sies. Cen trā lā kat lu mā ja ap ku res se zo nas
lai kā dar bo jās bez pār trau ku miem. Gal ve nās
pro blē mas zie mas pe ri odā bi ja sais tī tas ar dzī -
vo ja mo fon du, kur nav cen trā lās ap ku res, jo
ne ap ku ri nā mo dzī vok ļu dēļ aiz sa la auk stā
ūdens un ka na li zā ci jas stāv va di. Tas no tiek
tad, ja cil vēks pa stā vī gi dzī vo, pie mē ram, tre -
ša jā stā vā un ap ku ri na sa vu dzī vok li, bet di vos 
apakš stā vos ie dzī vo tā ju nav, un dzī vok ļi ne -
tiek ap ku ri nā ti. Pro tams, tel pās ir zem a tem pe -
ra tū ra, ūdens stāv va dā aiz salst, līdz ar to tre šā
stā va ie dzī vo tā jam ūdens ap gā de nav pie eja -
ma. 

Diem žēl tā dā si tu āci jā mums ir sa rež ģī ti
sniegt pa lī dzī bu, jo pat ta jā ga dī ju mā, kad
mums iz do das ie kļūt ša jos ne ap ku ri nā ma jos
dzī vok ļos un at sal dēt cau ru les, tik un tā pēc
kā da lai ka si tu āci ja at kār to jas, jo tie pa ši dzī -
vok ļi ne tiek ap ku ri nā ti. Avā ri jas die nes ta
brau cie ni uz tā dām mā jām no tiek ļo ti bie ži, tas 
pa lie li na ap saim nie ko ša nas iz de vu mus, un tā -
du mā ju ie dzī vo tā jiem ir jā būt ga ta viem, ka
mak sa par dzī vo ja mā fon da (bez cen trā lās ap -
ku res) ap saim nie ko ša nu būs pa aug sti nā ta. 

Tu vā ka jā lai kā tiks iz ska tīts jau tā jums par
nor ma tī vo bā zi (paš val dī bas sais to ša jiem no -
tei ku miem), kas no teiks mi ni mā lo pie ļau ja mo
tem pe ra tū ru daudz dzī vok ļu dzī vo ja mo mā ju
dzī vok ļos ar al ter na tī vo ap ku ri. Tā du dzī vok ļu 
īpaš nie kiem ir jā sa prot, ka sa ka rā ar to, ka vi ņi 
ne uz tur nor mā lu tem pe ra tū ru sa vās dzī vo ja -
ma jās tel pās, cieš vi ņu kai mi ņi. Kā dā ko ope -
ra tī va jā mā jā ar cen trā lo ap ku ri ūdens ap gā des
stāv vads aiz sa la ti kai tā pēc, ka pirm ā stā va
dzī vok lī ti ka no zā ģē tas ba te ri jas. Ne ap ku ri nā -
mais dzī vok lis daudz dzī vok ļu mā jā bū tis ki
pa slik ti na kai mi ņu dzī vok ļu ēr tī bas, kā arī ne -
ga tī vi ie tek mē sil tu ma cir ku lā ci ju pa vi su mā -
jas te ri to ri ju. Tie ši tā pēc mēs,
ap saim nie ko ša nas uz ņē mums, ne sa ska ņo jam
ap ku res pār trauk ša nu at se viš ķos dzī vok ļos,
kas at ro das daudz dzī vok ļu na mos ar cen trā lo
ap ku ri, un, cik es zi nu, arī ko ope ra tī vās sa -
bied rī bas sa vās mā jās ne ļauj pār traukt ap ku ri
at se viš ķos dzī vok ļos. 

- Dzī vok ļu īpaš nie kiem ir daudz jau tā ju -
mu par uz krā ju mu fon da iz man to ša nu. Kā

tas tiek iz man tots – at bil sto ši ie dzī vo tā ju
priekš li ku miem vai sa ska ņā ar ap saim nie -
ko ša nas uz ņē mu ma plā niem? Kā pēc da žu
na mu ie ejās tiek mai nī ti lo gi un dur vis, bet
ci tas mā jas sa ņem at tei ku mu?

- Uz krā ju mu fonds tiek iz man tots at ka rī bā
no kon krē tās mā jas va ja dzī bām. Ir daudz dzī -
vok ļu na mi, kur ne pie cie šams krāt nau du jum -
ta se gu ma no mai ņai. Tā dā ga dī ju mā mēs
ne tē rē jam uz krā ju mu fon da lī dzek ļus jaun u
dur vju uz stā dī ša nai na mu ie ejās, jo jumts ir
pri ori tā te. Tas at tie cas, pie mē ram, uz starp pa -
ne ļu šuv ju re mont u vai na mu aiz sarg ap ma li, ja 
bo jā ju mu dēļ ūdens tek uz pa gra biem un pa -
ma tiem. 

Cits pie mērs -cau ruļ va du sil ti nā ša na mā ju
pa gra bos – dau dzos na mos tas ir sa sā pē ju šais
jau tā jums, kas ie tek mē sil tu ma pa tē ri ņu. Tā -
dus dar bus mēs ie kļau jam plā nā un iz pil dām,
iz man to jot uz krā ju mu fon da lī dzek ļus. Ta ču
mēs strā dā jam arī sa ska ņā ar dzī vok ļu īpaš nie -
ku ie snie gu miem par da žā diem dar biem na mu
te ri to ri jā, vien kār ši ir mā jas, kur nav ne kā du
pri ori tā ro dar bu, un tie ši ta jās uz krā ju mu fon -
da lī dzek ļi tiek tē rē ti dur vju un lo gu no mai ņai
na mu ie ejās pēc dzī vok ļu īpaš nie ku lū gu ma,
bet ci tā mā jā ir kā das ne at lie ka mas pro blē mas, 
ku ras ri si nām pirm ām kār tām. Jeb kurš dzī -
vok ļa īpaš nieks pie mums var ie pa zī ties ar
dar ba plā nu, kas ir sais tīts ar vi ņa mā ju. 

- Kā da ir si tu āci ja ar pa rād nie kiem?
- Pa rād nie ki, pro tams, ir. Pa rā du pie dzi ņa ir

na mu ap saim nie ko tā ju dar ba da ļa. Kas at tie -
cas uz tām mā jām, ku ras mēs ap saim nie ko -
jam, tad tā pat kā ag rāk, vi ņi var būt mie rī gi -
ap ku re tiks no dro ši nā ta sav lai cī gi un pirms
ter mi ņa ne tiks at slēg ta, ne ska to ties uz kon krē -
tās mā jas pa rā da ap jo mu, līdz ar to ap zi nī gi
mak sā tā ji ne cie tīs pa rād nie ku dēļ. 

- Vai tiek plā no tas ta ri fu iz mai ņas? Kā -
pēc par feb ru āri bi ja ap rē ķi nā tas tik lie las
sum mas par ap ku ri?

- Mū su ta rifs ne mai nī jās no 2008.ga da, paš -
laik tas sa stā da 39,82 Ls par 1 MWh (bez
PVN), un feb ru ārī ta rifs bi ja tie ši tāds pats.
Ta ču feb ru āris bi ja diez gan auksts mē ne sis ar
vi dē jo gai sa tem pe ra tū ru -11,2 grā du, at tie cī gi 
pa lie li nā jās arī sil tu ma pa tē riņš, mar ta mē ne sī
sil tu ma ener ģi ju tē rē ja ma zāk, arī sum mas rē -
ķi nos bi ja zem ākas. Sil tum ener ģi jas vie nī bas
(1 MWh) ce na bi ja ne mai nī ga. Jā, mū su ta rifs
nav zem ākais Lat vi jā, ta ču mēs ne esam arī
„dār go pil sē tu” vi dū. Ša jā zie mā dau dzās pil -
sē tās sil tu ma ta ri fi ti ka pa aug sti nā ti, ta ču mēs

ce ram sa gla bāt ta ga dē jo lī me ni, ja ne no tiks
ne kā das ka ta kliz mas ar ku ri nā mā ce nām. Tur -
klāt uz ņē mums ne stāv uz vie tas – mēs pa kā pe -
nis ki vei cam ve co sil tum tra šu no mai ņu pret
jaun ām rūp nie cis ki izo lē tām cau ru lēm, lik vi -
dē jot 4-cau ru ļu sil tu ma ap gā des sis tē mu. 

- Mo der ni zā ci ja pie pra sa sil tu ma mez glu
uz stā dī ša nu mā jās. Kā das ir to priekš ro cī -
bas?

- Pirm kārt, uz la bo jas sil tum ne sē ja cir ku lā ci -
ja mā jā, otr kārt, uz la bo jas kar stā ūdens cir ku -
lā ci ja. Sil tu ma mez gli ap rī ko ti ar au to mā ti ku,
kas no dro ši na sil tu ma pie gā di at ka rī bā no ār -
ējās gai sa tem pe ra tū ras. Ru de nī un pa va sa rī
au to mā tis ki tiek at slēg ta sil tu ma pie gā de, ja
ār ējā gai sa tem pe ra tū ra sa sniedz no teik to lī -
me ni (paš laik tie ir +9 grā di), un pie slēdz sil tu -
ma pie gā di, ja ār ējā tem pe ra tū ra pa ze mi nās
(paš laik rā dī tājs ir +7). Tā dē jā di, tiek no dro ši -
nā ta kom for tab la tem pe ra tū ra, bez pār kar sē ša -
nas un bez ne pie tie ka mas sil tu ma pa de ves.
Sil tu ma pie gā des at slēg ša nas tem pe ra tū ras lī -
me nis ir pro gram mē jams dis tan cē ti, tā pat tiek
uz stā dīts arī sil tu ma pie gā des lī me nis vi sā mā -
jā, tur klāt ir ie spē ja ie prog ram mēt sil tu ma pie -
gā des tem pe ra tū ras pa ze mi nā ša nu, pie mē ram, 
nakts pe ri odā. 

Mums ir sva rī ga sa dar bī ba ar dzī vok ļu īpaš -
nie kiem. Vēr šos ar lū gu mu pie to mā ju dzī -
vok ļu īpaš nie kiem, kur jau uz stā dī ti sil tu ma
mez gli, jo ir ne pie cie šams iz vē lē ties vie nu
pār stā vi kon tak tiem ar ap saim nie ko tā ju, lai
no teik tu ap ku res pie gā des re žī mu kon krē tā
na mā. No kat ras mā jas ar au to mā tis ko sil tu ma
mez glu ir ne pie cie šams pār stā vis, kurš va rē tu
sa zi nā ties ar mums ga dī ju mos, kad ne pie cie -
šams ko ri ģēt ap ku res re žī mu. 

- Vai ir mā jas, kur tāds pār stā vis jau ti ka
ie vē lēts?

- Jā, ir, pa gai dām ti kai viens, bet, ma nu prāt,
tas ir ļo ti labs pie mērs. Dzī vo ja ma jā mā jā
Aron so na ielā16 ti ka ie vē lēts tāds pār stā vis.
Pēc vi ņa lū gu ma, pie mē ram, bi ja pa ze mi nāts
sil tu ma pie gā des at slēg ša nas tem pe ra tū ras lī -
me nis - pa va sa rī ap ku re ti ka at slēg ta, ne vis
tad, kad ti ka sa snieg ta +9 grā du ār ējas tem pe -
ra tū ras at zī me, bet ag rāk – kad bi ja +7 grā di.
Tur klāt sil tu ma pie gā des gra fiks vai rā kas rei -
zes ti ka ko ri ģēts, un, ce rams, ka ta gad tas ir at -
bil stošs mā jas ie dzī vo tā ju pra sī bām. 

Pro tams, līdz ar to ir sa snieg ta arī ap ku res
mak sas pa ze mi nā ša na, jo tiek pa tē rēts ma zāk
sil tu ma ener ģi jas. Lai iz man to tu vi s as au to -
mā tis ko sil tu ma mez glu ie spē jas, ir va ja dzī ga
kon tak tper so na kat rā mā jā. Es ne do mā ju, ka tā 
ir ļo ti lie la slo dze kā dam cil vē kam, vi ņam ti -
kai jā at nāk pie mums, jā ie dzi ļi nās sis tē mas
dar bī bas prin ci pos, bet turp māk mēs pie ņem -
sim pie tei ku mu no piln va ro tā pār stāv ja arī
tele fo nis ki

. Prak tis ki ne būs va ja dzī bas bie ži kaut ko
mai nīt, ta ču, sa dar bo jo ties un ie gūs tot pie re -
dzi, mēs va ram iz vei dot tā du sil tu ma pie gā des
re žī mu, kas bū tu pie mē rots vis iem kon krē tās
mā jas ie dzī vo tā jiem. 

„KV”

VA LĒ RIJS MAS LOVS: 
„Dau dzās pil sē tās sil tu ma ta ri fi
 ti ka pa aug sti nā ti, 
ta ču mēs ce ram sa gla bāt ta ga dē jo lī me ni”
Par to, kā Krās la vā pa gā ju si ap ku res se zo na, stās ta uz ņē mu ma „Krās la vas na mi” val des

priekš sē dē tājs Va lē rijs Mas lovs.

KURŠ MĀ JĀS
 IR SAIM NIEKS?

Mā ja Aron so na ie lā 16 ir vie -
nī gā Krās la vā, kur ie ejas dur vis
tiek at vēr tas ar elek tro nis ko at -
slē gu - či pu. Auk stu ma pār bau -
di šī sis tē ma veik smī gi iz tu rē ju si 
- zie mā ne bi ja ra du šās ne kā das
pro blē mas, viss dar bo jās ide āli. 

Fjo dors Vo lerts, mā jas ve cā -
kais, pa stās tī ja: „Jaun as dur vis
mēs uz stā dī jām, iz man to jot uz krā -
ju mu fon da lī dzek ļus. Vis i ie dzī -
vo tā ji ir gan da rī ti, pat pen si onā ri,
kas uz trau cās, ka ne va rēs tikt ga lā
ar jaun o sis tē mu, pār lie ci nā jās, ka
tā ir vien kār ša un ēr ta. At šķi rī bā
no dur vīm ar ko da at slē gu, mā jā
ne var no kļūt tas, kam nav či pa, bet 
vie si sa zi nās ar mā jas ie dzī vo tā -
jiem pa nam ru ni („do mo fo nu”). 

F. Vo lerts pa līdz ri si nāt vi s as šī
daudz dzī vok ļu na ma ie dzī vo tā ju
saim nie cis kās un sa dzī ves pro blē -
mas un va ja dzī bas, kā arī no dar bo -
jas ar ap ku res re gu lē ša nu, se ko, lai 
na ma ie ejās, pa gra bos bū tu tī rī ba.
Vi su jau tā ju mu un pro blē mu ri si -
nā ša na, kas ir sais tī ta ar ap saim -
nie ko ša nas uz ņē mu mu „Krās la vas 
na mi”, no tiek ar vi ņa starp nie cī bu.

„Es kā mā jas ve cā kais vēr šos
SI A „Krās la vas na mi”,” stās ta
Fjo dors Vo lerts, „tas ir ēr tāk ne kā
bi ja līdz šim, jo uz tu rie ni nav jā -
zva na vai jā rak sta vis iem mā jas ie -
dzī vo tā jiem. Tas ir vien kār šāk gan 
mā jas ie dzī vo tā jiem, gan uz ņē mu -
mam „Krās la vas na mi”. Ga dī ju -
mā, kad ro das kaut kā das
pro blē mas, ie dzī vo tā ji do das pie
ma nis. Sil tu ma pie gā di mā jā arī
vien kār šāk re gu lēt vie nai at bil dī -
ga jai per so nai.” 

F.Vo lerts uz ska ta, ka sil tu ma
mez gli daudz dzī vok ļu mā jās tas ir
gan eko no mis ki, gan ēr ti. Var uz -
stā dīt tem pe ra tū ru, ku ru sa snie -
dzot ap ku re at slēg sies un
ie slēg sies au to mā tis ki. Kā diem ir
jā būt rā dī tā jiem, to no sa ka pa ši ie -
dzī vo tā ji. 

„Paš laik gri bam iz vei dot aiz -
sarg ap ma li ap mā ju,” tur pi na mā -
jas ve cā kais. „Tad gri bam
ie prie ci nāt mū su sie vie tes – uz tai -
sī sim no ju mi vie tā, kur žūst iz -
maz gā ta ve ļa. Žēl, ka mū su
pa gal mā nav la ba bēr nu ro ta ļu un
at pū tas lau ku ma. Smil šu kas tes,
pēc ma nām do mām, va ja dzē tu no -
vākt – tas ir ti kai in fek ci jas pe rēk -
lis, jo tās ie cie nī ju ši klai ņo jo šie
dzīv nie ki. Gri bē tos uz tai sīt re -
mont u na ma ie ejās, ta ču Krās la vā
ne pa zīs tu ne vie nu meis ta ru, kas
va rē tu kva li ta tī vi veikt re mont dar -
bus. La bi bū tu uz stā dīt mā jas ie -
ejās ap gais mo ju ma sen so rus, lai
ne bū tu jā at gā di na, ka jā iz slēdz
gais ma, lai tau pī tu elek tro ener ģi -
ju.”

Mā jas ve cā kais ir pār lie ci nāts,
ka kat rā daudz dzī vok ļu mā jā jā būt 
cil vē kam, kas no dar bo jas ar saim -
nie cis kām lie tām. Ci tā di sa nāk kā
fa bu lā par gul bi, lī da ku un vē zi.
Aron so na ie lā 16 viss ir ci tā di – ie -
dzī vo tā ju kop sa pul cē tiek pie -
ņemts lē mums - kā diem mēr ķiem
jā tē rē nau da no uz krā ju mu fon da.
Kad iz vē le ir iz da rī ta, dar bus uz
priekš u vir za mā jas ve cā kais. Re -
zul tāts - acīm re dzams. 

El vī ra Šku tā ne

Krās la vas Mū zi kas sko la uz -
ņem audzēk ņus 2012./2013.
māc.g. pro fe si onā lās ie vir zes mū -
zi kas iz glī tī bas šā dās iz glī tī bas
pro gram mās:

taus ti ņins tru men tu spē lē - kla -
vier spē le, akor de ona spē le;

stī gu in stru men tu spē lē - vi joļ -
spē le;

pū ša mins tru men tu spē lē - klar ne -
tes spē le, sak so fo na spē le, flau tas
spē le.

Pie tei ku mu re ģis trē ša na un do -
ku men tu pie ņem ša na no tiek līdz
23.ap rī lim no plkst. 13.00-18.00.
Uz ņem ša nas ek sā me ni š.g. 23.,
24.ap rī lī plkst.18.00.          

Ap rī ļa sā ku mā gru pa Krās la vas no va da
zem nie ku de vās uz lauk saim nie cī bas un
mež iz strā des teh ni kas, med nie cī bas, ve te ri -
nā ri jas, zoo teh ni kas un ener ģi jas at jau no ša -
nas re sur su iz stā di Brno pil sē tā Če hi jā.

Iz stā dē pla šā klās tā ti ka pie dā vā ta aug snes 
ap strā des, sē ju mu kop ša nas un ra žas no vāk -
ša nas teh ni ka. Va rē ja ap lū kot mež iz strā des
teh ni kas de mon strē ju mus, med nie cī bas in -
ven tā ru un tro fe jas, dra vas in ven tā ru un biš -
ko pī bas pro duk ci ju pla šā sor ti men tā, kā arī
da žā dus ap ku res kat lus.

Ar lie lu in te re si vē ro jām aitu, ka zu, pie na
liel lo pu, ga ļas liel lo pu un zir gu iz stā di – iz -
so li. Pa tī ka mi, ka lie lā kā da ļa iz stā des ap -
mek lē tā ju no Krās la vas no va da bi ja
jaun ie ši.

Da žiem jaun ie šiem ir sa vas saim nie cī bas,
ku rās vi ņi sek mī gi strā dā, ci ti ir star tē ju ši pro jek tā
jaun iem lauk saim nie kiem un cer no di bi nāt sa vas
saim nie cī bas, lai va rē tu pa likt un strā dāt dzim ta jā
no va dā.

Iz stā de bi ja ļo ti pla ša, tās pil nī gai ap ska tei vel tī -
jām di vas die nas. Re zul tā tā ti ka gū tas dau dzas jaun -
as ide jas par at tīs tī bas ie spē jām Krās la vas no va da
lauk saim nie kiem. Jaun ie ši un pie re dzes ba gā tā kie
lauk saim nie ki no di bi nā ja jaun us biz ne sa kon tak tus, 
ku ri, ce rams, īs te no sies ar jaun u pro jek tu re ali zā ci -
ju. No paš iem jaun ie šiem ir nā ku si ini ci atī va iz vei -
dot bied rī bu ,,Jaun ie ši lau kos”, lai, ide jas
ap vie no jot, va rē tu veik smī gāk at tīs tī ties.

Brau cie na da līb nie kam, Kal nie šu pa gas ta jaun -
ajam uz ņē mē jam Alek san dram Iva no vam jun., vis -
la bāk pa ti ku ši sten di, kur bi ja ska tāms viss, kas
sais tīts ar mež iz strā di. Jaun ie tis uz ska ta, ka brau cie -
ni uz iz stā dēm va rē tu būt bie žā ki. 

Šo reiz gan re dzē tais pār spē ja ce rē to - tā du pie dā -
vā ju ma dau dzu mu vēl ne bi ja vien ko pus ga dī jies
ska tīt. Iz stā des ap mek lē tā ji pa tei cas no va da do mei
par fi nan si ālo at bal stu un Dau gav pils au to bu su par -
kam par trans por ta pie šķir ša nu.

Vik to ri ja Le ne,
Lau ku at tīs tī bas spe ci ālis te

NO VA DA ZEM NIE KI AP MEK LĒ
 LAUK SAIM NIE CĪ BAS IZ STĀ DI ČE HI JĀ

AD MI NIS TRA TĪ VĀ
 KO MI SI JA ZI ŅO

2012.ga da 3.ap rī lī no ti ka ad mi nis -
tra tī vās ko mi si jas kār tē jā sē de, ku rā
ti ka iz ska tī ti 12 ad mi nis tra tī vo pār kā -
pu mu pro to ko li:

- V.O., dzim. 1942.g., ti ka uz likts
nau das sods 20,00 Ls ap mē rā par
Krās la vas slim nī cas iek šē jās kār tī bas
no tei ku mu ne ie vē ro ša nu;

- K.M., dzim. 1962.g., ti ka uz likts
nau das sods 20,00 Ls ap mē rā par re li -
ģis ko ri tu ālu, ce re mo ni ju, sa pul ču
no ri ses kār tī bas pār kāp ša nu;

- A.S., dzim. 1947.g., ti ka uz likts
nau das sods 10,00 Ls ap mē rā par
uba go ša nu; 

- E.K., dzim.1989.g. un K.V.,
dzim.1991.g., ti ka uz likts nau das
sods 10,00 Ls ap mē rā kat ram par da -
bis ko va ja dzī bu kār to ša nu uz ie las;

- V.S., dzim.1964.g., ti ka iz teikts
brī di nā jums par to, ka vi ņam pie de ro -
šais suns skrai dī ja bez pa va das un bez 
uz rau dzī bas;

- A.N., dzim.1970.g., ti ka iz teikts
brī di nā jums par to, ka vi ņai pie de ro -
šais suns no bie dē ja ga rām gā jē ju;

- J.K., dzim.1974.g., ti ka iz teikts
mut vār du aiz rā dī jums par at kri tu mu
ap saim nie ko ša nas no tei ku mu pār -
kāp ša nu;

- A.M., dzim.1973.g., ti ka iz teikts
mut vār du aiz rā dī jums par bēr na ap rū -
pes pie nā ku mu ne pil dī ša nu.

Trīs ad mi nis tra tī vo pār kā pu mu lie -
tas tiek pār cel tas iz ska tī ša nai uz nā ka -
mo sē di, kas no tiks 08.05.2012.
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DAŽOS TEIKUMOS

17.ap rī lī val dī ba ap stip ri nā ja Zem ko pī bas mi nis tri jas (ZM) iz -
strā dā tos gro zī ju mus Mi nis tru ka bi ne ta 2008.ga da

8.ap rī ļa no tei ku mos Nr.255 „No tei ku mi par valsts un Eiro pas Sa vie nī -
bas at bal stu lau ku at tīs tī bai Lat vi jas lau ku at tīs tī bas pro gram mas pa sā -
ku ma „Lauk saim nie cī bas pro duk tu pie vie no tās vēr tī bas ra dī ša na”
ie tva ros”. Gro zī ju mi pre ci zē at bal sta sa ņē mē ju lo ku pā rē jo lauk saim -
nie cī bas pro duk tu pār strā des sek to rā, no sa kot, ka uz at bal stu jaun u uz -
ņē mu mu iz vei dei va rēs pre ten dēt ti kai tad, ja pro jek tu īs te nos Lat ga les
plā no ša nas re ģi onā. Gro zī ju mi pre ci zē arī uz rau dzī bas lai ku tiem uz ņē -
mu miem, kas īs te nos pro jek tus dzīv nie ku iz cel smes bla kus pro duk tu
pār strā des sek to rā. 

Por tāls ak tī viem lauk saim nie kiem Far m ing.lv pie dā vā ik vie -
nam ie spē ju ar por tā la starp nie cī bu uz dot jau tā ju mus

kom pe ten tiem un pie re dzes ba gā tiem eks per tiem lauk saim nie cī bas no -
za rē. Kon sul tan ti sniedz at bil des ES un na ci onā lo sub sī di ju jau tā ju -
mos, dārz ko pī bā, lop ko pī bā, būv nie cī bā, me ža ap saim nie ko ša nā,
ju ri dis ka jos u.c. jau tā ju mos. Tā pat ar Far m ing.lv starp nie cī bu ie spē -
jams uz dot jau tā ju mus Lau ku at bal sta die nes ta (LAD) pār stāv jiem.
Jau tā ju mus ie spē jams uz dot un at bil des at rast por tā lā www.far m ing.lv
sa da ļā Fo rums/Jau tā eks per tam. 

Ar drau dzī bas vi zī ti Ver ņed vin sku (Balt krie vi ja) ap mek lē -
ja no va da kul tū ras dar bi nie ku de le gā ci ja,

ku ru va dī ja kul tū ras spe ci ālists Jā zeps Dob ke vičs.
Ša jā rei zē pie balt krie vu drau giem de vās arī Krās la vas fo to grāfs, Uk -

rai nas fo to māk sli nie ku aso ci āci jas biedrs Ana tols Kauš ka lis. Ana to la
dar bu iz stā di „Pa sau le ma nām acīm” va rē ja ska tīt Ver hņed vin skas ra -
jo na kul tū ras na mā, bib li otē kā, kā arī vie tē jā ģim nā zi jā. Tur pat fo to -
māk sli nieks va dī ja meis tar kla si un ti kās ar ska tī tā jiem. 

Jā ze pa Vī to la Lat vi jas Mū zi kas aka dē mi jā no ti ka 1.at klā tā
mū zi kas olim pi āde, ku rā pie da lī jās 106 da -

līb nie ki no vi s as Lat vi jas kul tūr vēs tu ris ka jiem no va diem vi sās ve cu ma 
gru pās. Šai mā cī bu priekš me ta olim pi ādei rak stu rīgs tas, ka pri mārs
ne bi ja sa cen sī bu gars, bet vi s as die nas ga ru mā val dī ja ra došs prieks par 
ie spē jām da lī ties sa vās pras mēs, kom po zī ci jās un ta lan tos.

Īpašs prieks par to, ka 2.vie tu sa va ve cu ma gru pā iz cī nī ja vie nī gais
mū su no va da pār stā vis olim pi ādē – Krās la vas pa mat sko las 5.kla ses
sko lēns Pa uls Nar tišs. Pats Pa uls uz ska ta, ka bez sko lo tā jas Ilo nas Ap -
ru pes at bal sta diez vai bū tu pie ti cis va rē ša nas iz cī nīt tik augs tu vie tu. 

Šo gad mar tā no ri si nā jās Pro fe si onā lās ie vir zes iz glī tī bas māk -
slas sko lu audzēk ņu valsts kon kurss kom po zī ci jā, ku rā

pie da lī jās 255 da līb nie ki no vis iem Lat vi jas no va diem. Krās la vas
Māk slas sko lu ta jā pār stā vē ja In gū na Vor slo va un Do mi ni ka Pod ja -
va. Liels prieks par Do mi ni kas Pod ja vas ie gū to 1. vie tu valsts kon -
kur sā.

JAUN AS IE SPĒ JAS
Mi nis tru brauk ša na uz Lat ga li lai kam to mēr nav bi -

ju si vel ta, uz ska ta Lat vi jas Lau ku kon sul tā ci ju cen tra
Krās la vas bi ro ja va dī tājs Ivars Gei ba.

Bei dzot ir iz slu di nāts pro jek tu pie tei kums uz ES
EL FLA un LAP at bal stī to pa sā ku mu „At balsts uz ņē -
mu mu ra dī ša nai un at tīs tī bai”, un lai kam pir mo rei zi
pro jek tu vēs tu rē pri vāt uz ņē mē jiem at balsts ir diez gan 
liels – 70% no at tie ci nā mām iz mak sām.

Ko pu mā gan bi ja so līts, ka būs 23 milj. LVL uz vi -
su Lat vi ju, bet, ja pa ska tās Lau ku at bal sta die nes ta
mā jas la pā, tad re dzams, ka 2 mil jo ni ir do ti uz ku ri -
nā mā ra žo ša nu no lauk saim nie cī bas un mež saim nie -
cī bas pro duk tiem - šeit at balsts ir 40%, vi sām pā rē jām 
ak ti vi tā tēm pa re dzē ti vien 18 milj. LVL. 

Tā kā šo reiz at balsts pa re dzēts tiem uz ņē mu miem,
ku ri re ģis trē ti tie ši no va dā (arī Dag dā, Dag das no va -
dā, Ag lo nā un Ag lo nas no va dā), ne vis Krās la vas pil -
sē tā, tad uz ņē mē jiem būs jā iz vēr tē, vai di bi nāt jaun u
uz ņē mu mu, vai at tīs tīt jau eso šo, bet  ar kā du bla kus
(pa pil dus) no za ri - uz sver Ivars Gei ba.

Tā tad, ja uz ņē mums re ģis trēts Krās la vā, tad re āli
la bāk bū tu re ģis trēt vai nu jaun u uz ņē mu mu, vai arī tā 
dar bī bu iz vērst ār pus pil sē tas ro be žām, līdz ar to vei -
ci not arī no va da at tīs tī bu. 

Ku ras no za res tad tiks at bal stī tas?
Šo reiz ļo ti dau dzas – no ma šīn bū ves pa kal po ju -

miem līdz pat kos mo sa pēt nie cī bai.

Ir šu vē ju pa kal po ju mi, tā pat gra nu lu, bri ke šu ra -
žo ša na no da žā diem ma te ri āliem – tur gan pro cents
būs ma zāks - 40%, ja ir in te re se, to vi su in for mā ci ju 
var at rast LAD mā jas la pā: www.lad.gov.lv. 

Jā at ce ras, ka viens no gal ve na jiem no sa cī ju miem 
ša jā pro jek tu shē mā ir, ka 3.ga dā no pro jek ta re ali -
zā ci jas uz sāk ša nas jā sa sniedz vis maz 20% ap gro zī -
jums no ie gul dī ta jiem lī dzek ļiem.

Tā tad, ja pro jekts ir uz 10 tūkst. LVL, tas no zī mē
vai nu no pa kal po ju miem vai sa ra žo tās pro duk ci jas
jā da bū 2 tūkst. LVL.

Vēl ie ro be žo ju mi – ja tiek di bi nāts jauns uz ņē -
mums, tad at tie ci nā mo iz mak su ro be ža ir 100 tūkst. 
eiro vai ek vi va lents la tos, ja tiek at tīs tīts jau esošs
uz ņē mums, tad ro be ža ir 200 tūkst. eiro. 

Tie ne va rēs būt ļo ti lie li pro jek ti, bet ma zi, efek tī -
vi, kas vei ci na tie ši ne lie lo uz ņē mēj dar bī bu. Jā at ce -
ras, ka pro jek tu ie snieg ša na sā kas 7.mai jā un ilgs
līdz 7.augus tam. 

Pro tams, ne va ja dzē tu gai dīt līdz va sa ras bei -
gām, jo 23 milj. LVL uz vi su Lat vi ju tā nav lie la
sum ma, ja ņem vē rā, ka ir tik ļo ti labs at bal sta pro -
cents. 

Ivars Gei ba ie teic ie griez ties Lau ku kon sul tā ci -
ju cen tra Krās la vas bi ro jā Sko las ie lā 9, kur var sa -
ņemt kon sul tā ci ju un pa lī dzī bu pro jek tu
rak stī ša nā.

In ga Ka vin ska,
sa bied ris ko at tie cī bu spe ci ālis te

No 1.mai ja
 drīkst pa tu rēt lo mā 

lī da kas

Krās la vas no va da te ri to ri jā at ro -
das 147 ūdens til pnes - tas ir Aiva ra
Ve ce ļa, paš val dī bas po li ci jas jaun -
ākā in spek to ra, dar ba lauks. 

„Ma nos pie nā ku mos ie tilpst lī gu -
mu slēg ša na ga dī ju mos, kad pa re -
dzē ta rūp nie cis kā zve ja
ūdens til pnēs, kur zve jas tie sī bas
pie der val stij, kā arī no mas mak sas
ie ka sē ša na no pri vā to eze ru īpaš -
nie kiem, ku ri grib or ga ni zēt rūp nie -
cis ko zve ju,” pa stās tī ja Aivars.
„Tur klāt es no dar bo jos ar ziv ju re -
sur su aiz sar dzī bu un kon tro li.”

Va sa ras pe ri odā Aivars Ve ce lis
pār bau da, vai viss ir li ku mī gi no va -
da eze ros, pār vie to da mies ar mo -
tor lai vu, zie mā vi ņa trans ports ir
kvad ro cikls. Šo gad no no va da
ūdens til pnēm ir at sa vi nāts 21
murds, kā arī vai rāk kā 30 tīk li. Sa -
ska ņā ar Krās la vas paš val dī bas
sais to ša jiem no tei ku miem, kas no -
sa ka ne li ku mī gi iz man to to zve jas
rī ku un tīk lu gla bā ša nas un iz nī ci -
nā ša nas kār tī bu, par to, kur un kā
tie tiks iz nī ci nā ti, lē mu mu pie ņem
spe ci ālā ko mi si ja. 

Pār bau des nav vie nī gais ziv ju re -
sur su aiz sar dzī bas un kon tro les in -
stru ments, paš val dī ba rū pē jas arī
par to pa pil di nā ša nu. 

„Pa gā ju ša jā ga dā,” tur pi nā ja
Aivars, „Sī ve ra eze rā ti ka ie lais ti
25 tūkst. zan dar ta ma zu ļu, bet In -
dras eze rā - 16,5 tūkst. zan dar ta
ma zu ļu. Šo gad ir ie sniegts un at bal -
stīts pro jekts, kas pa redz ie gūt fi -
nan sē ju mu zan dar ta ma zu ļu
ie lai ša nai In dras pa gas ta Bal ta jā
eze rā un Ro bež nie ku pa gas ta Lie la -
jā Gu se na eze rā. Valsts pro gram -
mas ie tva ros ir pie šķir ti lī dzek ļi 120 
tūkst. zan dar ta ma zu ļu un 20 tūkst.
sī gas kā pu ru ie lai ša nai Sī ve ra eze -
rā, kā arī 300 tūkst. lī da kas kā pu ru
ie lai ša nai Drī dža eze rā.” 

Kā pa skaid ro ja Aivars, ziv ju ma -
zu ļu aug ša nas tem pi ir at ka rī gi no
eze ra ti pa, ku rā tie aug. Pie mē ram,
zan dar ta ma zu ļi, kas ti ka ie lais ti
eze rā pa gā ju ša jā ga dā, zie mā jau
sa snie dza 30-35 cm ga ru mu, līdz
ru de nim tie iz augs līdz 45 cm. 

Kon tro lē jo šās in stan ces at gā di -
na, ka zan dar ta zve ja ta gad ir aiz -
lieg ta, bet lī da kas va rēs pa tu rēt
lo mā, sā kot ar 1.mai ju. 

Bie ži ie dzī vo tā ji in te re sē jas, vai
lai va ir jā re ģis trē Ce ļu sa tik smes
dro šī bas di rek ci jā? Aivars Ve ce lis
at bild: „Ja lai va nav ap rī ko ta ar mo -
to ru, tad re ģis trā ci ja nav ne pie cie -
ša ma, iz ņe mot ga dī ju mus, kad lai va 
tiek iz man to ta rūp nie cis ka jai zve -
jai.” 

El vī ra Šku tā ne

KRĀS LA VAS NO VA DA
PAŠ VAL DĪ BAS

 PRO JEK TU KON KURSS 

„JAUN IE ŠU
 INI CI ATĪ VAS 
KRĀS LA VAS 

NO VA DĀ” 

Ir veik smī gi no slē dzies Krās la -
vas no va da paš val dī bas pro jek tu
kon kurss jaun ie šiem „Jaun ie šu
ini ci atī vas Krās la vas no va dā”.

Kon kur sa mēr ķis: at bal stīt jaun -
ie šu ini ci atī vas un līdz da lī bu sa -
bied ris ka jās no ri sēs, kas vei ci na
jaun ie šu in te lek tu ālās, fi zis kās un
so ci ālās dzī ves kva li tā tes uz la bo -
ša nu. Pro jek tā va rē ja pie da lī ties
ik viens jaun ie tis vai jaun ie šu gru -
pa ve cu mā no 13 līdz 25 ga diem,
sa ņe mot 200 Ls sa vas ide jas īs te -
no ša nai.

Pa vi sam kon kur sā ti ka ie snieg ti
24 pro jek ti da žā dās jo mās - iz glī tī -
ba, māk sla, kul tū ra, sports un ap -
kār tnes lab ie kār to ša na.
Fi nan sē jums tiek pie šķirts šā diem
pro jek tiem:

• In dras vi dus sko las ne for mā lai
jaun ie šu gru pai pro jek tā „Drau -
dzē si mies spor to jot”;

• bied rī bai „Jaun ie šu ap vie nī ba
„Dzelzsgrie zējs”” pro jek tā „Rok -
mū zi kas pa sā ku mu un ak ti vi tā šu
da žā do ša na Krās la vas no va da
jaun ie šiem”;

• jaun ie šu gru pai „NO
STRESS” pro jek tā „Zir ge ze ra

plud ma les sa ga ta vo ša na va sa ras
se zo nai”;

• Krās la vas Valsts ģim nā zi jas
sko lē nu par la men tam pa sā ku mam
„Krās la vas Valsts ģim nā zi jas Ga -
da bal vas pa snieg ša nas ce re mo ni -
jas or ga ni zē ša na”;

• jaun ie šiem no PIKC Rī gas
Valsts teh ni ku ma Krās la vas te ri to -
ri ālās struk tūr vie nī bas pro jek tā
„Par ve se lī gu dzī ves vei du ar ie lu
vin gro ša nu”;

• Krās la vas Va ra vīk snes vi dus -
sko las 10. kla ses sko lē niem pro -
jek tā „Kal nu prie de” (Va ra vīk snes 
vi dus sko las te ri to ri jas lab ie kār to -
ša na);

• Krās la vas BJC spor ta tū ris ma
pul ci ņa en tu zi as tu gru pai pro jek tā
„Eks tre mā ļu svēt ki”;

• Ro bež nie ku pa mat sko las sko -
lē nu paš pār val dei „Zva niņš” pro -
jek tā „Ma zās ro ci ņas lie lo drau gu
sau jā”;

• bied rī bai „Lat ga les jaun ie šu
sa dar bī bas tīkls” pro jek tā „Ra do -
šās dar bnī cas”;

• Kal nie šu pa mat sko las jaun ie šu 
gru pai „Ce rī ba” pro jek tā „Kal nie -
šu pa mat sko las spor ta un brī vā lai -
ka pa va dī ša nas lau ku ma
lab ie kār to ša na”;

• Kom bu ļu pa gas ta jaun ie šu
gru pai „Viss mū su ro kās” pro jek tā 
„Pel dvie tas lab ie kār to ša na Il zes
eze ra kras tā”.

Pal dies vis iem Krās la vas no va -
da jaun ie šiem par ini ci atī vu, veik -
smi pro jek tu īs te no tā jiem!

Ju li an na Mo ise jen ko va,
jaun ie šu ko or di na to re

Spī tē jot drēg na jam lai kam, 20. ap rī lī Krās la vas Vēs tu res un
māk slas mu ze ja tel pās ko pā sa nā ca in sta lā ci ju iz stā des „Pa va -
sa ra brī nu mi par kā” da līb nie ki. 

Daudz sir snī gu vār du ti ka vel tīts Krās la vas ie dzī vo tā jiem, jo tie ši 
vi ņi ar sa vu ak tī vo bal so ša nu un pie tā ti pret ci tu dar bu, pie rā dī ja, ka 
lī dzī gi pa sā ku mi ir va ja dzī gi un in te re san ti. Kad ko ku la pas vēl nav
iz plau ku šas, bet za ļās zā les vie tā zem i klāj tik brū ni kuš ķi, šie krā -
sai nie dar bi ņi ie ne sa par kā dzī ves prie ku un pa va sa ra no ska ņu.

 Jā at zī mē pa sā ku ma pe da go ģis kā vēr tī ba, jo vis i tie sko lē ni, ku ri
pie da lī jās, no teik ti ne būs pos tī tā ji, bet ra dī tā ji. Vei ci nā ša nas bal -
vas un pa tei cī bas sa ņē ma itin vis i, kas pie da lī jās: Krās la vas Māk -
slas sko la, In dras Māk slas un mū zi kas sko la, BJC „Ma zie
meis ta ri”, PI I „Pie ne nī te”, PI I „Pī lā dzī tis”, Krās la vas pa mat sko la,
Va ra vīk snes vi dus sko la. Gal ve no bal vu, ie dzī vo tā ju at zi nī bu un
lie lo kliņ ģe ri sa ņē ma Va ra vīk snes vi dus sko las 6.c kla se. Jā at zī mē
arī PI I „Pī lā dzī tis” vei kums - „ Mā ji ņas pa va sa ra vēst ne šiem” (16
put nu bū rī ši), kas pa liks par ka te ri to ri jā.

 Gai sā vir mo ja ide jas nā ka ma jā ga dā ie sais tīt arī ci tas no va da iz -
glī tī bas ie stā des. Gri bē tos pa teikt pal dies Krās la vas no va da do mei,
ar ku ras at bal stu va rē ja no tikt šis pa sā kums, pa tei ca mies Krās la vas
Vēs tu res un māk slas mu ze jam, šī pa sā ku ma ini ci ato riem, BJC dar -
bi nie kiem, ku ri pa lī dzē ja amor fu ide ju sin te zēt no teik tā dar bī bas
plā nā, no va da kul tū ras me to di ķim Jā ze pam Dob ke vi čam, Krās la -
vas no va da do mes da tor teh ni ķiem par bal so ša nas me hā nis ma ra dī -
ša nu (tas no teik ti no de rēs ci tu ie ce ru re ali zā ci jā), SI A „Ne mo”,
Krās la vas kul tū ras na mam un, pro tams, sko lo tā jiem, ve cā kiem,
audzēk ņiem un krās la vie šiem. 

Ko pā mēs vei do jam šo pil sē tu – skais tu un in te re san tu.
Edu ards Da nov skis

„PA VA SA RA 
BRĪ NU MI PAR KĀ” 

Krās la vas no va da paš val dī bas
 sais to šie no tei ku mi Nr. 2012/5

 „Gro zī ju mi Krās la vas no va da paš val dī bas
 sais to ša jos no tei ku mos Nr. 2012/2 

„Par bez darb nie ku at la ses kri tē ri jiem
 īs te no jot ak tī vo no dar bi nā tī bas pa sā ku mu

 „Al go tie pa gai du sa bied ris kie dar bi””
Iz do ti sa ska ņā ar li ku ma „Par paš val dī bām” 

43.pan ta pirm ās da ļas 13. pun ktu 

1.Iz da rīt Krās la vas no va da paš val dī bas sais to ša jos no tei ku mos Nr.
2012/2 „„Par bez darb nie ku at la ses kri tē ri jiem īs te no jot ak tī vo no dar bi -
nā tī bas pa sā ku mu „Al go tie pa gai du sa bied ris kie dar bi”” (turp māk tek -
stā – No tei ku mi) šā dus gro zī ju mus:

1.1.Iz teikt No tei ku mu iz do ša nas tie sis ko pa ma to ju mu šā dā re dak ci jā:
„Iz do ti sa ska ņā ar li ku ma „Par paš val dī bām” 43.pan ta pirm ās da ļas

13. pun ktu un 2011.ga da 25.ja vā ra Mi nis tru ka bi ne ta no tei ku mu Nr. 75
„No tei ku mi par ak tī vo no dar bi nā tī bas pa sā ku mu un pre ven tī vo bez dar -
ba sa ma zi nā ša nas pa sā ku mu or ga ni zē ša nas un fi nan sē ša nas kār tī bu un
pa sā ku mu īs te no tā ju iz vē les prin ci piem” 141.6 pun ktu”.

1.2. aiz stāt No tei ku mu 3.pun ktā vār dus „bez darb nie ku vēl mju re ģis -
trā ci jas se cī bā” ar vār diem „rin das kār tī bā”.

2. Sais to šie no tei ku mi stā jas spē kā li ku ma „Par paš val dī bām” 45.pan -
tā no teik ta jā kār tī bā.
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sports

Vi s as dzī ves gud rī bas es mu pār man to -
ju si no ve cā kiem. Audzi nā ša na mū su ģi me -
nē no ri si nā jās di vos vir zie nos – darbs un
ti cī ba. Ma na mā te ir lat ga lie te, tēvs - po lis.
No mam mas es ie gu vu pa cie tī bu, bet no tē va 
– dar ba mī les tī bu. Līdz šim lai kam vis no zī -
mī gā kā un sva rī gā kā vie ta pa sau lē man ir
Ag lo nas ba zi li ka, uz ku rie ni mūs kād reiz ve -
da vec mā mi ņa, ci tu vēr tī bu mums ne bi ja. 

Par mā cī bām Dag das vi dus sko lā man ir ti -
kai la bas at mi ņas – vā cu ma ku la tū ru, me tāl -
lūž ņus, spor to ju, pie da lī jos Dzies mu un de ju 
svēt kos, bi ju ak tī va sko las paš dar bī bas ko -
lek tī va da līb nie ce. 

Dau gav pi lī uz bū vē ja ķī mis kās šķied ras
rūp nī cu, un vis i mū su sko las ab sol ven ti
brau ca uz tu rie ni strā dāt. Man bi ja ti kai 16
ga du, tā pēc ma ni dar bā ne pie ņē ma. Kā iz rā -
dī jās, par lai mi. Andr upe nē ti ka at vērts bēr -
nu dārzs, un man, 16-ga dī ga jai mei te nei,
uz ti cē ja bēr nus. Nav zi nāms, kā di to laik bi ja
dro šī bas no tei ku mi, tā man bi ja lie la at bil dī -
ba, ma nā gru pā bi ja arī sov ho za 
di rek to ra Jā ņa Bri ļa mei tas. Pēc 
ga da man pie dā vā ja pi onie ru
va dī tā jas dar bu sko lā. Tad es
sa pra tu, ka man ir va ja dzī ga iz -
glī tī ba. Par to, kur iet mā cī ties,
šau bu ne bi ja – ti kai pe da go ģi ja. 
Ie stā jos V.Lā ča Valsts Lie pā jas 
pe da go ģis ka jā in sti tū tā. Pēc stu di ju beig ša -
nas man pie dā vā ja dar bu Lie pā jā, Rī gā, bet
mans gars li do ja at pa kaļ uz dzim to vie tu.
Kopš tā lai ka jau 37 ga dus strā dā ju Krās la -
vā. La bi at ce ros sa vu pir mo kla si, ku rā bi ja
ap 40 sko lē nu. 

Šo rīt pa mo dos ar po zi tī vām do mām.
Nav par ko bē dā ties, nav par ko pār dzī -
vot. Iz gā ju ār ā – viss ir brī niš ķīgs. Ap kārt
– skais tums, straz di ņi kaut ko mek lē pa zā lī -
ti, sā ka zie dēt pirm ās pa va sa ra pu ķes. Man
ļo ti pa tīk ceļš uz sko lu – 25 mi nū šu lai kā pa -
spē ju no ska ņo ties uz dar bu. 

Bēr ni kat ru die nu ir da žā di. Gri bas at rast
kat ram pie mē ro tus vār dus, ik vie nu ie vē rot.
Man pa tīk mūs die nu iz glī tī bas sis tē ma, jo
ne drīkst bēr nam teikt: „Tev nav tais nī ba!”
Jā sa ka tā: „Pa do mā sim ko pā! Kā di vēl ir va -
ri an ti?” Zi nu ļo ti vien kār šu mā cī bu dis cip lī -
nas no dro ši nā ša nas pa ņē mie nu – sko lo tā jam 
la bi jā sa ga ta vo jas stun dai un rū pī gi jā iz plā -
no tās no ri se. Vis i bēr ni ir jau ki, vien kār ši
jā prot or ga ni zēt vi ņus dar bam. Pras me ie -
mā cīt, pa nākt vē la mos re zul tā tus ir at ka rī ga
no sko lo tā ja dar ba mī les tī bas. Jeb ku rā sko -
lē nu gru pā var at tīs tīt ta lan tus, sa sniegt tei -
ca mus re zul tā tus da žā dos vir zie nos. Ja bērns 
nav spē cīgs ma te mā ti kā, lai viņš pie da lās
daiļ la sī tā ju
kon kur sos,
de jo, dzied
dzies mas, zī -
mē. Sko lā tam
ir vi s as ie spē jas.
Gal ve nais, lai bēr ni vel tī gi ne šķēr dē tu sa vu
lai ku – stun dās, mā jās, uz ie las. 

Par spī ti pē dē jo ga du dar ba vie tu skai ta sa -
ma zi nā ju mam, mū su sko la nav zau dē ju si
ne vie nu pe da go gu. Mēs ejam vie nā so lī ar
vi sām jaun ajām ten den cēm – ap -
mek lē jam pār kva li fi cē ša nās kur sus, 
ie gūs tam ot ro iz glī tī bu.

Ar kat ru ga du strā dāt ir vieg -
lāk - pa līdz pie re dze. Pirms 20-30
ga diem mums vi su dik tē ja, bi ja vie -
na grā ma ta sko lo tā jam, at bil sto ši
ku rai bi ja jā mā ca sko lē ni, un ti kai 1
pro gram ma. Paš laik mēs va ram iz -
man tot da žā das pro gram mas, me to -
des un dar ba for mas, ta ču lie lā ka ir arī
at bil dī ba par mā cī bu stan dar tu iz pil di, par
to, ko mēs pa snie dzam bēr niem. Mū su die -
nās nav stin gri reg la men tēts, ku rus mā cī bu
ma te ri ālus iz man tot, un ra do ša jiem pe da go -
giem ir lie las ie spē jas. Tās ir mūs die nu sko -
las priekš ro cī bas. 

Bēr niem ir mai nī ju sies uz tve re, vi ņi grū ti
ap gūst gar lai cī gu un sau su te ori ju. Ar in te re -
si uz tver mūs die nu teh no lo ģi jas, iz man to
da to ru, sko lē niem pa tīk ra do šās stun das, kad 
vi ņiem paš iem ir jā mek lē, jā eks pe ri men tē,

jā ana li zē, jā strā dā prak tis ki. Audzēk ņi ir ļo ti 
at tīs tī ti, un sko la mai nās uz la bā ko pus i. Vie -
nī gais, kas no teik ti jā sa gla bā – sa skar sme
starp bēr niem un pie au gu ša jiem.

Sko lo tā ja, sko lē na un ve cā ku sa dar bī ba,
sav star pē jais at balsts un sa prat ne - tas ir gal -
ve nais un sa rež ģī tā kais mū su dar bā. Būt par
ve cā kiem ne vie nu ne mā ca, bet tas ir at bil -
dīgs un no pietns darbs. 

Ta ču mū su ve cā ki ir vis la bā kie. Bi ju šā di -
rek to ra Ar kā di ja Fleiš ma na vār di - «Mū su
sko lā strā dā pa sau lē la bā kie sko lo tā ji, mā cās 
pa sau lē la bā kie bēr ni, ku riem ir pa sau lē la -
bā kie ve cā ki» - vis pre cī zāk rak stu ro sko las
dar ba pa nā ku mu at slē gu. 

Mans no zī mī gā kais sa snie gums ir tad,
kad bēr ni sa ka: „Cik in te re san ta stun da
bi ja šo dien!” Daudz strā dā ju ar ta lan tī giem
bēr niem, cen šos ie mā cīt būt at bil dī giem un
tiek ties pēc pa nā ku miem. Ne sen no ti ka daiļ -
la sī tā ju kon kurss, tā lau re ātu vi dū bi ja gan
ma ni ta ga dē jie sko lē ni, gan bi ju šie, kas ta -
gad jau mā cās vi dus sko lā. 

Cen šos kri -
tis ki ana li zēt
vi su, ko da -
ru. Vien mēr
la bi zi nu, ar
ko ir sais tī ti
ma ni pa nā -
ku mi un kas
man nav iz -
de vies.
Diem žēl vis -

am ne pie tiek lai ka. Sa ka rā
ar to pa ras ti ap brī no ju mū -
su sko las di rek to ri Lud mi -
lu Sen čen ko vu  - vi ņa

lie lis ki prot da žā du dar bu un
pro blē mu vi dū iz celt sva rī gā ko.

Ko lē ģi uz ska ta, ka mēs strā -
dā jam pēc diez gan stin gra gra -
fi ka. Kat ru ce tur tdie nu

ana li zē jam dar bu
ad mi nis tra tī va jā sē dē, piekt -
die nās no tiek ko lek tī va sa -
pul ce, lai no spraus tu plā nus
nā ka ma jai ne dē ļai. 

Strā dā jot ar cil vē kiem,
viss pa ma tī gi jā pār do mā.
Sko lo tā ji, tā pat kā bēr ni, ir
ļo ti vieg li ie vai no ja mi. Tā ir
īpa ša pa sau le - pe da go gi

strā dā ne ti kai ar prā tu, it vi sā, ko da ra, vi ņi
ie liek dvē se li, jūt līdz i kat ram sa vam sko lē -
nam. Mū su sko las ko lek tī va pa ma tā ir sko -
lo tā ji dar ba rū ķi, kas vien mēr un vi su iz da ra
go dam. Ne žē lo sa vu brī vo lai ku. Prie cā jas

par kat ra bēr na pa nā ku miem, pār dzī vo un
pa līdz pār va rēt grū tī bas. Katrs sko lo tājs ir
in te re san ta per so nī ba, no kat ra var daudz ko
mā cī ties.

Ļo ti ak tī vi strā dā mū su sā kum sko las sko -
lo tā ju me to dis kās ap vie nī -
bas va dī tā ja Lud mi la
Ko nop ļa, vi ņai vien mēr ir
daudz jaun u ide ju un in te -
re san tu priekš li ku mu. Sko -
lo tā ja prot or ga ni zēt dar bu
tā, lai pa dzi ļi nā tu bēr nu zi -
nā ša nas da žā dos mā cī bu

priekš me tos. Sā kot ar sep tem bri, kad no tiek
spor ta die nas, vis a mā cī bu ga da ga ru mā mēs 
rī ko jam sko lā mā cī bu priekš me tu ne dē ļas,
kon kur sus, olim pi ādes. Katrs sko lo tājs kļūst 
par šī dar ba ra do šo cen tru.

Īpa ša uz ma nī ba tiek vel tī ta valsts va lo dai -
no pirm ās kla ses un pirms sko las sa ga ta vo ša -
nas gru pām. Ne ti kai lat vie šu va lo das stun dās,
bet arī ci tu no dar bī bu lai kā, sko lo tā ji cen šas
pa pla ši nāt vār du krā ju mu un ra dīt tā dus ap -
stāk ļus, kad ak tī vi jā iz man to lat vie šu va lo das
stun dās ie gū tās zi nā ša nas un pras mes. 

Es mu po zi tīvs cil vēks. Man ļo ti ne pa tīk
pro blē mas, cen šos iz vai rī ties no sa rež ģī -
tām sa ru nām, vien mēr at lie ku tās uz vē lā -
ko brī di. Laiks pa iet, un sa nāk, ka tā sa ru na
vairs nav ak tu āla, viss at ri si nā jies pats par
se vi.

Vi su mū žu man ap kārt ir ti kai la bi cil vē ki.
Pirm ā sko lo tā ja
- Alek san dra
Smo ri ga. At ce -
ros pa vār māk -
slas stun das,
kas no ti ka vi -
ņas mā jās, mūs
mā cī ja ga ta vot
om le ti, vā rīt
put ru. 

At ce ros pe da go gus Šu ja no -
vus. Ar vi ņiem mēs ap ce ļo -
jām vi s as Krie vi jas
vēs tu ris kās vie tas, di vas rei -
zes ga dā brau cām ek skur si jā - 
ap mek lē jām Puš ki na dzim tās
vie tas, Pē ter bur gu, Mi hai lov -
sku. Nau du ek skur si jām mēs
pel nī jām pa ši – vā cām me tāl -
lūž ņus. 

Pe da go ga darbs no teik ti nav tā pro fe si ja,
kad ir jā sū dzas un jā bē dā jas, ka pā rāk daudz
spē ku un ener ģi jas tiek at dots. Bet cik daudz
ir sa ņemts pre tī! Mēs, sko lo tā ji, esam lai mī -
gi cil vē ki. Mū su darbs nav sais tīts ar no pu tē -
ju ša jiem pa pī riem vai slim nie kiem, mums
uz tic vis dār gā ko un vēr tī gā ko - bēr nus. Vi ņi
ir tik jau ki, kad at nāk pir ma jā kla sē! Cik in -
te re san ti vi ņi kļūst pus au džu ve cu mā, cik ra -
do ši ir 12. kla sē. Bēr ni dod mums tik daudz
ener ģi jas! Tiem, kas do mā par sko lo tā ja pro -
fe si jas iz vē li, es va ru teikt: „Ne bai die ties!
Un ti kai uz priekš u!”

Pie rak stī ja El vī ra Šku tā ne
Foto no Ērikas Dobkevičas arhīva

Ne sen Krās la vas Va ra vīk snes vi dus -
sko las di rek to res viet nie ce mā cī bu
jau tā ju mos Ēri ka Dob ke vi ča at zī mē ja
skais tu dzī ves ju bi le ju. 

Sko lo tā ja ar četr des mit ga du pe da -
go ģis kā dar ba stā žu da lī jās pār do mās
par pa gāt ni un ta gad ni, par op ti mis -
mu un dar ba mī les tī bu, par ta lan tī -
giem sko lē niem un pe da go gu
meis ta rī bas no slē pu miem. 

„MĒS, SKO LO TĀ JI, 
ESAM LAI MĪ GI CIL VĒ KI”

Jur če no ku ģi me ne: 
„Jūs at klā jat sa viem audzēk -
ņiem ne at kār to ja mo pa sau li,
vedat vi ņus pa mī les tī bas un
la bes tī bas ta ci ņām, pro tat aiz -
degt vi ņu sa trauk ta jos prā tos
un sir dīs zi nāt kā res lies mi ņas,
ti cī bu tais nī gu mam un ti cī bu

sev!” 

Er nests Jan čev skis:
„Kad pir mo rei zi vi ņu ie -
rau dzī ju, es sa pra tu, ka vi -
ņa ir ļo ti la ba un jaut ra
sko lo tā ja. Vi ņas se jā vien -
mēr sta ro smaids, balss ir
mai ga, klu sa un no slē pu -
mai na.” 

Lau ra Ber ga:
„Jūs esat ap brī no ja ma!
Vē lu Jums ve se lī bu un
lai mi, būt mī lē tai un mī -
lo šai. Ne mai nie ties!
Esiet vien mēr tik pat sa -
pro to ša, mai ga, rū pī ga,
uz ti cī ga sa vam dar bam!” 

Pā vels Ni ki tins:
„Sko lo tā ja Ēri ka mums ir ļo ti 
at rak tī va! Vi ņa iz do mā da žā -
das spē les dau dzos svēt kos.
Man būs grū ti no vi ņas šķir -
ties, gri bē tos, lai kla ses
audzi nā tā ja 5. kla sē bū tu lī -
dzī ga sko lo tā jai Ēri kai.” 

Hvec ko vi ču ģi me ne: „Sko lo tā ja
Ēri ka at klāj un at tīs ta mū su bēr nos tā dus ta -
lan tus, par ku riem mēs pa ši pat ne ie do mā jā -
mies. Jūs esat gud ra, ta lan tī ga,
ne at kār to ja ma un īs ta sko lo tā ja!” 

Er na Jan čev ska: „Jums nav „slik to”
sko lē nu, katrs bērns ir per so nī ba. Jūs jū tat
bēr nu ga ra stā vok li un va rat at rast tie ši vi -
ņiem va ja dzī gos vār dus. Es mu pār lie ci nā ta,
ka pa tei co ties Jums, mū su bēr ni iz augs par
kriet niem cil vē kiem.” 

Alek sejs Ka rols: „Man
ļo ti pa tīk sko lo tā ja Ēri ka, es gri bē tu,
lai vi ņa mā cī tu ma ni līdz 12. kla sei.” 

Bei dzies vo lej bo la tur nīrs
21.ap rī lī no ti ka Krās la vas no va da vo lej -

bo la tur nīrs vī rie šiem. Pie da lī jās 7 ko man -
das no Dag das, Dau gav pils, Ezer nie kiem,
Iz val tas un Krās la vas.

Sī vā cī ņā 1.vie tu ie gu va Krās la vas vo lej -
bo lis ti-  Ju ris Pa stars, De vids Žol ne ro vičs,
Jā nis Bon ders, Ivans Luk ša, Alek sejs Ab -
ra movs, An drejs  Ba lu lis, Ar tis Ga lejs,
Dmit rijs Duš kins.

At stā jot 2.vie tā Dau gav pils ko man du,
3.vie tu ie gu va vo lej bo lis ti no Dag das.

òElek tri ķa pa kal po ju mi. T.20200442.
òDa to ru re monts. T.20200442.
òPār dod 2-is ta bu dzī vok li la bā ķie ģe ļu

mā jā. Ir no mai nī ti lo gi, dur vis; ie bū vē tā
vir tu ve, ska pis; sil ti nā ta; zem i ko mu nā li
mak sā ju mi. T. 29356477.
òPār dod va sar nī cu („Me ža no ra”), lai vu 

mo to ru. T.26173163.
òPār dod „VW TRANS POR TER”,

1998.g., 2,5 TDI, TA līdz 09.2012., no Vā -
ci jas - 07.2011. Ce na - 3300 eiro.
T.29345096.
òPērk me žus ar zem i, cir smas, var iz -

strā dā tus me žus. Sa mak sa uz reiz.
T.26346688.
òCērtu guļbūves. Saimnieka materiāli.
T.26842131.

Fri zē ta va „Fan ta zi ja” pie dā vā epi lā ci -
ju ar „Ha la Sche kar” ori en tā lo cu ku ra
pas tu, kā arī ma tu ār stē ša nu un tais no -
ša nu ar Bra zī li jas ke ra tī nu. T.20020135.

SLUDINĀJUMI

In va lī du bied rī ba „Sta riņš”
 sveic ap rī lī dzi mu šos:

Le onar du Šuš kja lo, Zi na īdu Sem jo no vu, 
So fi ju Pet kū ni, Zo ju Po li šču ku, Iva nu  Pu -
za no vu, Ju ri Griv stā nu, Vja čes la vu Lu ka -
še vi ču.

Šī die na lai Jums skais tā ka par ci tām!
Šī die na ti kai rei zi ga dā aust.

Lai pie tiek spē ka kat ram dzī ves rī tam,
Lai katrs rīts kā skais ti zie di plaukst!

4. mai jā plkst.15.00 Krās la vas
kul tū ras na mā no tiks se ni oru bal le, kas
ir vel tī ta Lat vi jas Re pub li kas Ne at ka rī -
bas dek la rā ci jas pa slu di nā ša nas die nai. 

Lū dzam pa ņemt līdz i gro zi ņu.

LR Ne at ka rī bas  at jau no ša nas 
die nas pa sā ku mi Krās la vā

4.mai jā plkst.10.00
18.No vem bra lau ku mā

- skrē jiens ap kārt Krās la vai
- māk slas ak ci ja
- paš dar bī bas ko lek tī vu 
kon certs

Pa va sa ra ga da tir gus
4. mai jā no 9.00

- stā di un lau ku la bu mi tir gus
 lau ku mā Os tas ie lā
- amat nie cī bas un daiļ ama ta
 meis ta ru iz strā dā ju mi
 M.Tir gus ie lā

9.mai jā plkst.10.00 Krās la vas par kā
no tiks mī tiņš, kas ir vel tīts Uz va ras Lie -
la jā Tē vi jas ka rā ga da die nai.

Aici nām pie da lī ties vi sus LTK ve te rā -
nus un no va da ie dzī vo tā jus.

Or gko mi te ja 


