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PIEDRUJĀ TIKA ATKLĀTS SAIETA NAMS 
Jau vai rā kus ga dus Pie dru jas pa mat sko lā

vairs ne skan bēr nu bal sis, bet vie tē jie ie dzī -
vo tā ji no rī ta vairs ne dzird sko las zva nu, kas
sauc uz stun dām. Ta ču šī ga da pa va sa rī šī
tuk šā ēka at dzī vo jās un pār vei do jās. Pēc re -
kon struk ci jas sko la ti ka pār vei do ta par Sa ie -
ta na mu, kur Pie dru jas ie dzī vo tā ji va rēs pa -
va dīt brī vo lai ku un pie da lī ties da žā dos pa sā -
ku mos. At jau no ta jā ēkā iz vie to sies fel dše ru
punkts, so ci ālais die nests, bib li otē ka. Šeit ir
pa re dzē tas is ta bas arī tiem, kas no nā ca krī -
zes si tu āci jā. Cil vē ki ir īpa ši gan da rī ti sa ka rā
ar to, ka ta gad vi ņiem būs spor ta zā le un tel -
pas in ter ešu pul ci ņu ak ti vi tā tēm.

Sa ie ta na ma at klā ša na Pie dru jā bi ja svēt ku
die na. Ša jā pa sā ku mā pie da lī jās ne ti kai vie tē jie
ie dzī vo tā ji, bet arī vie si no kai mi ņu pa gas tiem
un pat no ār ze mēm. Ar la biem no vē lē ju miem un
dā va nām Pie dru jā ie ra dies Krās la vas no va da
paš val dī bas va dī tājs Gu nārs Upe nieks, Valsts
ro bež sar dzes Dau gav pils pār val des priekš nieks
Oļegs Je ma šovs, no va da pa gas tu pār val žu pār -
stāv ji, no va da spor ta or ga ni za tors Rai tis Tim ma, 
kā arī ār zem ju vie si - Balt krie vi jas Re pub li kas
Ģe ne rāl kon su lā ta Dau gav pi lī vi ce kon suls Ju rijs
Da vi dov skis un sa drau dzī bas paš val dī bu pār -
stāv ji no Po li jas Re pub li kas. 

Kad bi ja pa celts valsts ka rogs un ti ka pār -
griez ta tra di ci onā lā len tī te, Pie dru jas ka to ļu
drau dzes prā vests Ma ri ans Da ļec kis ie svē tī ja re -
kon stru ētās tel pas un no vē lē ja ie dzī vo tā jiem
veik smi, dar bo jo ties at jau no tā ja ēkā. Pēc tam
vis iem klāt eso ša jiem ti ka pie dā vāts svēt ku kon -
certs.

Ēri kas Gab ru sā nes sir dī val dī ja prieks un dziļš sa viļ ņo jums - vi ņa pa -
tei cās vis iem, kas pie da lī jās re kon struk ci jas pro jek ta sa ga ta vo ša nā un
re ali zā ci jā. Krās la vas no va da do mes iz pil ddi rek tors Jā nis Gei ba at zī -
mē ja: „Re mont dar bu lai kā Ēri kas kun dzei, pro tams, pie rā dī jās vai rāk
sir mu ma tu, ta ču pir mais celt nie cī bas etaps ir pa beigts, ce ram, ka pēc
kā da lai ka šī ēka tiks pār vei do ta arī no ār pu ses.” 

Īpa ši aiz kus ti no ši ša jā die nā ju tās bi ju šie Pie dru jas pa mat sko las pe -
da go gi un dar bi nie ki. Vi ņi iz stai gā ja vi sus ēkas stā vus, at ce rē jās, kā dos 
ka bi ne tos vi ņiem bi ja mā cī bu stun das, kur ti ka or ga ni zē tas iz stā des, kā
dzie dā ja un de jo ja vi ņu sko lē ni. 

Sko las ilg ga dē jā di rek to re Vi ja Bār tu le no sirds prie cā jās par to, ka
sko las ēku to mēr iz de vās sa gla bāt un iz re mon tēt. 

„Var būt pēc dau dziem ga diem šeit at kal at dzims sko la, un šo ēku ie -
skan di nās bēr nu bal sis,” uz svē ra vi ņa.

Par at dzim ša nu ru nā ja arī no va da do mes priekš sē dē tājs Gu nārs Upe -
nieks: „Mēs la bi at ce ra mies tos lai kus, kad lau kos vi su bū vē ja un at tīs tī -
ja, kā arī iz nī cī bas pe ri odu. Ta gad vis i ko pā mēs pa ma zām cen ša mies la -
bot kļū das. Ir vie dok lis par to, ka nav vērts ie gul dīt lī dzek ļus un at tīs tīt
maz ap dzī vo tās te ri to ri jas. Uz ska tu, ka paš val dī bai ir jā strā dā tā, lai mū -
su cil vē ki jus tos ēr ti un dro ši ta jā vie tā, kur vi ņi dzī vo.” 

Ce rē sim, ka Sa ie ta nams kļūs par vie tē jo ie dzī vo tā ju vi dū ie cie nī to
vie tu, kur var at pūs ties, ie sais tī ties ra do ša jās ak ti vi tā tēs, sa tik ties un sa -
zi nā ties, un nā kot nē bi ju šās sko las sie nas at kal dzir dēs bēr nu smiek lus. 

El vī ra Šku tā ne, 
au to res fo to

„...kur ba sām
kā jām”

Krās la vas KN šo brīd ap ska tā -
ma Jā ņa Strei ča pas te ļu  iz stā de
„...kur ba sām kā jām”. Iz stā des
at klā ša nā pie da lī jās arī pats
māk sli nieks – pa zīs ta mais un
tau tā mī lē tais ki no re ži sors. Sa -
ru nā ar ska tī tā jiem viņš stās tī ja,
ka glez nās  at tē lo jis sa vas bēr nī -
bas vie tas - 

„To vie tu vairs nav,
Šad tad tik iz tē lē ro du,
Kad no glās tu vār du
Ar spal vu vai otu” .
Pas teļ teh ni kā da ri nā tie dar bi  uz -

ru nā ik vie nu, ku ram tu va Lat ga les
aina va. 

Re zig nēts, ne daudz skumjš  un
at pa kaļ vērsts ska tiens uz zu du šo
lai ku. 

Jā nis Streičs  iz stā dēs un ple nē -
ros pie da lās jau vai rāk kā des mit
ga dus,  arī Krās la vas ple nē rā ir
būts un glez nots ko pā ar drau giem
– Jā ni An ma ni,  Jā ze pu Pī goz ni,
Os val du Zvej sal nie ku. 

Iz stā des at klā ša nā ne iz tiek arī
bez sa ru nām par ki no. Re ži sors ir
at ve dis līdz i  2004.ga dā uz ņem to
fil mu „Ru dens ro zes”. 

Arī  tā ir sa va vei da no de va bēr -
nī bai, jo sa vu laik Strei ča tan te esot 
ska tī ju sies šo Elī nas Zā lī tes lu gu
un bi ju si par to sa jūs mā.

Kā at ce ras māk sli nieks, tad vi -
ņam darbs ne li cies īpa ši sais tošs, 
ta ču, ne daudz pār vei do jot sce nā ri -
ju un dar bī bu pār ceļot uz mū su
die nām, fil ma pēc iz nāk ša nas esot
at zi nī gi no vēr tē ta no kri ti ķu un
ska tī tā ju pus es.

Arī  krās la vie ši, fil mai bei dzo -
ties, pa tei cās Jā nim Strei čam  ar
ska ļiem ap lau siem.

Ne daudz sa gu ris un do mīgs, 
tāds re ži sors  de vās at ce ļā uz Rī gu,
kur vi ņu gai da darbs – šo brīd  tiek
ap ko po ti ma te ri āli par Lat vi jas ki -
no vē rie nī gam ZA iz de vu mam
„Lat vi ja un lat vie ši”, un drī zu mā
jā nāk kla jā at mi ņu grā ma tai „Tas
ga rais Cil vēk bēr na gads”.

Jā ņa Strei ča pas te ļu iz stā de ap -
ska tā ma kul tū ras na ma 1.stā vā
dar bdie nās un pa sā ku mu lai kā līdz
22.jū ni jam.

In ga Ka vin ska,
Elvīras Škutānes foto

No 23.mai ja līdz 26.mai -
jam Iz val tas pa mat sko lā
vie so jās cie mi ņi no Po li jas, 
Lie tu vas, An gli jas, Tur ci -
jas, Bul gā ri jas, Itā li jas,
Fran ci jas, lai ie pa zī tu iz glī -
tī bas sis tē mu, paš val dī bu,
Lat vi ju - Co me ni us pro jek -
ta „Va ra vīk sne – oda da žā -
dī bai” ie tva ros. 

Treš die nas va kar pu se
vai rā kās iz val tie šu ģi me -
nēs ti ka gai dī ta ar vis lie lā -
ko ne pa cie tī bu, jo cie mos
ie ra dās bēr ni no ci tas
valsts. Vis lie lā kais pal dies
Tu kā nu, S.un U.Stiv ri ņu,
Ga vei kas, L.un V.Stiv ri ņu, 
Ba ta rā gu, Pei pi ņu, Eg ļu,
Vai va ru, Kri vi ņu, Ber nā -
nu- Tru ļu ģi me nēm par gā -

dī bu, mī les tī bu, sir snī bu un 
vies mī lī bu, uz ņe mot sa vās
mā jās vie sus. Ko pā ģi me -
nēs ti ka uz ņem ti div des mit
di vi bēr ni. Vi zī tē bi ja ie ra -
du šies četr des mit čet ri vie -
si.

Dzies mas „Wel come to
my coun try” un mū zi kas
ie dro ši nā ti, vie si ko pā ar
mū su sko las ko lek tī vu uz -
sā ka pir mo die nu. Svi nī gā
vi zī tes at klā ša na, kon certs,
iz stā de – ofi ci ālā da ļa. Pus -
die nas, ku ras vies mī lī gi
spon so rē ja Iz val tas pa gas ta 
pār val de. Pal dies M.Mig -
lā nei par at bal stu. Tā lāk se -
ko ja fes ti vā la ta ci ņa, kur
mū su cie mi ņi pie da lī jās ar
ne vil to tu prie ku. Te no ti ka

tas, ko tie šām va rē tu vē lē -
ties ik viens. Ne kā du va lo -
das  bar je ru, ne kā du
aiz sprie du mu, ne kā du ob -
li gā ti iz pil dā mo dar bu. Ik -
viens ju tās pie de rīgs,
va ja dzīgs, gai dīts un prie -
cīgs. Kat ra sir di pie pil dī ja
drau dzī bas sil tums. 

Cie mi ņi ie pa zi nās ar Iz -
val tas pa mat sko lu, Krās la -
vas Valsts ģim nā zi ju,
Krās la vas no va da do mi,
mū su skais to val sti Lat vi -
ju. 

Nā ka ma jās die nās ek -
skur si jas pa Krās la vu,
Dau gav pi li, Prei ļu leļ ļu
mi ni atū ru ka raļ val sti, Ag -
lo nu. Vis i ob jek ti ti kai vai -
ro ja cie mi ņu sa jūs mu par

Lat vi ju. Pal dies šo fe rim
J.Glau dā nam, kas vi s as šīs
die nas bi ja mū su ko man -
das biedrs.

Sest die na – no slē gu ma
die na Rī gā. Pil sē ta sau les
pie lie ta un di žo jās ar sa -
viem krāš ņa jiem par kiem,
vēs tu ris ka jiem na miem,
se nat nī ga jiem ku ģī šiem
ka nā la ūde ņos un sar dzes
mai ņām pie Brī vī bas pie -
mi nek ļa.

Va kar pu sē ko pē jais fo to
pie Brī vī bas pie mi nek ļa.
Mir klis un sa kām ar die vas, 
lai tik tos at kal...

Sa drau dzī bas ne dē ļa no -
slē gu sies. Vi su ne var ne
uz rak stīt, ne iz stās tīt. To
va rē ja ti kai iz just, lai pēc
lai ka iz cel tu gais mā at kal
un at kal no at mi ņu ap cir -
kņiem par brī niš ķī ga jām
die nām. Kat ram, kurš pie -
da lī jās ša jā pro jek tā, ir savs 
gu vums un sa vi ie spai di.
Cits ie gu va jaun us drau -

gus, cits ie mā cī jās sa dar -
bo ties, bet kāds ti kai vē ro ja 
un vēl ne uz dro ši nā jās ie -
sais tī ties, bet no do mā ja, ka
nā kam reiz no teik ti pie da lī -
sies. 

Sko las pe da go gu ko -
man das un at bal stī tā ju ie -
gu vums ir liels, jo ap gū tas
jaun as pras mes, dzī vē pie -
lie to ti ie mā cī tie vār di un
frā zes ci tās va lo dās. Ta ču
vi sus vie no ja do ma, ka va -
ram būt lep ni par sa vu sko -
lu, pil sē tu, val sti un
cil vē kiem. Iz val tas pa mat -
sko las sko lē ni un sko lo tā ji
ir mo ti vē ti arī turp māk ap -
gūt sveš va lo das, pa lie li nāt
ie cie tī bu un sa prat ni pret
eiro pie šu da žā dī bu.

Ejam va ra vīk snes ce ļu,
mā co ties zi nāt, prast, pa -
stā vēt un būt ko pā!

In ga Lei ku ma, 
pro jek ta ko or di na to re 

EJAM VA RA VĪK SNES CE ĻU,
 MĀ CO TIES ZI NĀT, PRAST, 
PA STĀ VĒT UN BŪT KO PĀ!
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AD MI NIS TRA TĪ VĀ
 KO MI SI JA ZI ŅO

2012.ga da 8.mai jā 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 18 ad mi -
nis tra tī vo pār kā pu mu pro to ko li:

-  A.G., dzim. 1970.g., ti ka uz -
likts nau das sods 50,00 Ls ap mē rā,
jo nav no slēgts lī gums par sa dzī ves
at kri tu mu sa vāk ša nu un pār va dā ša -
nu ar at kri tu mu ap saim nie ko tā ju;

- R.D., dzim. 1954.g., ti ka uz likts
nau das sods 25,00 Ls ap mē rā par
ap zi nā ti ne pa ma to tu po li ci jas dar -
bi nie ku iz sauk ša nu;

- M.K., dzim. 1996.g., ti ka uz -
likts nau das sods 25,00 Ls ap mē rā
par at ra ša nos al ko ho la rei bu ma stā -
vok lī, bū dams ne piln ga dī ga per so -
na, at kār to ti ga da lai kā pēc
ad mi nis tra tī vā so da uz lik ša nas; 

- E.I., dzim.1986.g., ti ka uz likts
nau das sods 10,00 Ls ap mē rā par
da bis ko va ja dzī bu kār to ša nu uz ie -
las;

- E.U., dzim.1995.g., ti ka uz likts
nau das sods 5,00 Ls ap mē rā par sa -
bied ris kās kār tī bas ne ie vē ro ša nu
Krās la vas no va dā;

- A.T., dzim.1995.g., ti ka uz likts
nau das sods 5,00 Ls ap mē rā par to,
ka viņš ne ap mek lē mā cī bu stun das
bez at tais no jo ša ie mes la;

- I.M., dzim.1971.g., ti ka uz likts
nau das sods 5,00 Ls ap mē rā par
uba go ša nu;

- G.Č., dzim.1977.g., ti ka iz teikts
brī di nā jums par to, ka vi ņa vei ca
emo ci onā lu un fi zis ku var dar bī bu
at tie cī bā pret ne piln ga dī gām per so -
nām;

- E.M., dzim.1971.g., un A.G.,
dzim.1950.g., ti ka iz teikts brī di nā -
jums kat ram par dzīv nie ku (su ņa)
tu rē ša nas pra sī bu pār kāp ša nu;

- O.S., dzim.1972.g. un P.M.,
dzim.1965.g., ti ka iz teikts brī di nā -
jums kat ram par bēr na ap rū pes pie -
nā ku ma ne pil dī ša nu;

- V.J., dzim.1969.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.T., dzim.1951.g., lie tā par ko -
mer cuz skai tes skai tī tā ja bo jā ša nu,
liet ve dī ba ti ka iz beig ta.

Četr as ad mi nis tra tī vo pār kā pu mu 
lie tas ti ka pār cel tas iz ska tī ša nai uz
nā ka mo sē di, kas no tiks
05.06.2012.

projektu ziņas

Sko lām ir
pie gā dā ti 

sta ci onā rie da to ri

Pro jek ta „Iz glī tī bas ie stā žu in -
for ma ti zā ci ja”  ie tva ros Krās la vas
un Ro bež nie ku pa mat sko lām,
Krās la vas Va ra vīk snes vi dus sko -
lai un Krās la vas Valsts ģim nā zi jai
ir pie gā dā ti sta ci onā rie da to ri
(Krās la vas Va ra vīk snes vi dus sko -
lai - 28, Krās la vas pa mat sko lai -
36, Krās la vas Valsts ģim nā zi jai –
1, Ro bež nie ku pa mat sko lai – 10).
Vie na kom plek ta ce na bez PVN ir
Ls 571.00.

Ie kār tu pie gā di un uz stā dī ša nu
vei ca SI A „Lat te le kom”. 

Pro jek ta ko pē jās iz mak sas ir
77 479.81 LVL, ko pil nā ap mē rā
fi nan sē Eiro pas Re ģi onā lās at tīs tī -
bas fonds.

IE GUL DĪ JUMS TA VĀ
 NĀ KOT NĒ!

Uz sāk ta sau les ko lek to ru ie rī ko ša na

Krās la vas no va da do me pro jek ta „Sau les ko lek to ru sis tē mu ie rī ko ša na Krās la vas no va da paš val -
dī bai pie de ro ša jās ēkās” KPFI-12/148 ie tva ros ir no slē gu si lī gu mu ar Per so nu ap vie nī bu „No rdser -

viss – SB” par sau les ko lek to ru sis tē mas ie rī ko ša nas dar biem Sku ķu ap rū pes cen tra ēkai. Plā no to dar bu
ko pē jās iz mak sas sa ska ņā ar no slēg to lī gu mu ir Ls 28 411.92.

Sau les ko lek to ru sis tē ma ir ne pie cie ša ma, lai va rē tu sa ma zi nāt og lek ļa di ok sī da emi si jas, iz man to jot at jau -
no ja mos ener go re sur sus.

Pro jek tā re zul tā tā tiks sa ma zi nāts elek tro ener ģi jas un ku ri nā mā pa tē riņš, sa ma zi nā sies ēkas uz tu rē ša nas iz -
de vu mi, tiks no dro ši nāts pie pra sī jums pēc sil tā ūdens no at jau no ja miem re sur siem, tiks sa ma zi nāts og lek ļa di -
ok sī da emi si ju dau dzums. 

Pro jek tā ie tva ros sil tā ūdens sa ga ta vo ša nai ir pa re dzēts iz man tot va ku uma cau ru ļu ti pa sau les ko lek to ri. Va -
ku uma ti pa sau les ko lek to ros ūdens tem pe ra tū ra var tik sa ga ta vo ta līdz 60 – 80 grā diem un to iz man to ša na ir
ļo ti efek tī va tie ši auk stā kli ma ta re ģi onos. Do tā ti pa ko lek to ri rak stu ro jas ar ļo ti augs tu liet de rī bas ko efi cien tu
sa lī dzi nā ju mā ar plāk šņu ti pa ko lek to riem un līdz ar to ar ma zā ku ko lek to ru lau ku mu būs ie spē jams ie gūt
adek vā tu sil tum jau du.

Pro jek tā pa re dzē to re zul tā tu sa snieg ša nai ir ap rē ķi nā ta arī sau les ko lek to ru jau da, kas sa stā da 25.47 kW.
Tas no dro ši nās se ko jo šus re zul tā tus un ie tau pī ju mus – 24.30 MWh, 9.647 tCO2/ga dā, kgCO2/Ls 0.601.

Pro jek tam pie šķir tais Kli ma ta pār mai ņu fi nan šu in stru men ta fi nan sē jums ir Ls 16 050.00. 

Projektu ziņas sagatavoja An dris Ruk mans

Ir uz sāk ta ie lu
 ap gais mo ju ma  tīk la

 in fra struk tū ras 
uz la bo ša na

Krās la vas no va da
do me pro jek ta „Sil tum -
nī ce fek tu gā zu emi si ju
sa ma zi nā ša nu Krās la -
vas pil sē tas ap gais mo -

ju ma in fra struk tū rā”
Nr.KPFI-13/28 ie tva ros ar SI A
„Lat ga les sa ka ru ser viss” ir no -
slē gu si lī gu mu par Krās la vas pil -
sē tas ie lu ap gais mo ju ma
in fra struk tū ras re kon struk ci jas
dar biem. Re kon struk ci jas dar bu
iz mak sas sa ska ņā ar no slēg to lī -
gu mu sa stā da Ls 79 793.00.

Pro jek ta mēr ķis ir sa ma zi nāt
og lek ļa di ok sī da emi si jas Krās la -
vas pil sē tas pub lis kā ap gais mo ju -
ma in fra struk tū rā, iz man to jot
elek tro ener ģi ju tau po šās teh no lo -
ģi jas, ko pa nāks no mai not 657
no ve co jo šos dzīv sud ra ba gais -
mek ļus ar eko no mis kā kiem 14
LED un 643 nāt ri ja gais mek ļiem.

Pro jek ta ie tva ros tiks veik ta 14
LED ap gais mes ob jek tu pie gā de
un uz stā dī ša na Krās la vas pil sē tas
Pro spek ta ie lā (tilts pār Dau ga -
vu), kā arī 643 nāt ri ja gais mek ļu
pie gā de un uz stā dī ša na Krās la vas 
pil sē tas 70 ie lās. Pa re dzē ta arī at -
tie cī go ka be ļu kat ram pie va dam
mon tā ža at tie cī ga jā ap jo mā (ko pā 
4170 m), pa re dzēts de mon tēt 225
DRL lam pas ar jau du 274 W, 
274 DRL lam pas ar 250 W jau du,
141 lam pas ar 139 W jau du un 17
lam pas ar 125W jau du.

Pro jek ta re zul tā tā ir plā no tā
147011 kWh ener go pa tē ri ņa eko -
no mi ja no gais mek ļu no mai ņas
ga dā, kā arī CO2 sa ma zi nā jums
vis maz par 58.35 ton nām ga dā.

Krās la vas no va da do me
arī šo gad tur pi nās īs te not
ziv ju re sur su pa vai ro ša nas, 
at ra žo ša nas un aiz sar dzī -

bas pa sā ku mus Krās la vas no va da
te ri to ri jā. Šī ga da pa sā ku miem ir
pie šķirts arī Ziv ju fon da fi nan sē -
jums paš val dī bas pie teik tiem pro -
jek tiem.

Sa ska ņā ar plā no to šo gad tiks
veik ta ziv ju ma zu ļu ie lai ša na Krās -
la vas no va da eze rā Bal tais (In dras
pa gasts) un eze rā Lie lais Gu se na
(Ro bež nie ku pa gas tā). Ko pā ir plā -
nots ie gā dā ties un eze ros ie laist
22 500 gab. zan dar ta ma zu ļu.

Pa sā ku ma „Zi nāt nis kās pēt nie cī -
bas pro gram mu fi nan sē ša na” ie tva -
ros tiks iz strā dā ti ziv saim nie cī bas
eks plu atā ci jas no tei ku mi se ko jo -
šiem eze riem:

At a ezers (Ota ezers) – Kom bu ļu
pa gasts, 122.8 ha

Ga rais ezers – Pie dru jas pa gasts,
71.2 ha

Skais tas ezers – Skais tas pa gasts, 
46.7 ha

Stir nu ezers – Skais tas pa gasts,
148 ha.

No tei ku mu iz strā de ir ne pie cie -
ša ma, lai nā kot nē eze ros va rē tu or -
ga ni zēt li cen cē to mak šķe rē ša nu un
vē žo ša nu, kā arī veikt ziv ju ma zu ļu
ie lai ša nu. Pa pil dus tam no tei ku mu
iz strā de ļaus iz pē tīt eze ru ih ti ofau -
nu, kā arī no teikt vir zie nus ie spē ja -
mai eze ru ziv saim nie cis kai
iz man to ša nai.

Ziv ju re sur su aiz sar dzī bas un uz -
rau dzī bas pa sā ku mu no dro ši nā ša -
nai tiks ie gā dāts mo tor lai vas
mo tors.

Ko pē jais pro jek tiem pie šķir tais
Ziv ju fon da fi nan sē jums sa stā da Ls 
5 694.66. Krās la vas no va da paš val -
dī ba no dro ši na pro jek tu līdz fi nan -
sē ju mu 15% ap mē rā.

Ir sa ņemts Ziv ju fon da fi nan sē jums

„Sie vie tēm ir ie spē ja ap mek lēt iz brau ku mu
ma mog rā fu, lai veik tu krū šu iz mek lē ju mus
Krās la vas slim nī cas Uz ņem ša nas no da ļā (Rī -
gas ie lā 159). 

21.jū ni jā -  11.00-18.00
22.jū ni jā - 9.00-17.00

Sie vie tēm, ku ras ir sa ņē mu šas uz ai ci nā ju ma
vēs tu li no Na ci onā lā ve se lī bas die nes ta Valsts
skrī nin ga pro gram mas ie tva ros, iz mek lē jums ir 
BEZ MAK SAS,

Ar ģi me nes vai ār stē jo šā ār sta no rī ko ju mu –
pa cien ta līdz mak sā jums ir 2 la ti.

Ar ģi me nes ār sta vai ār stē jo ša ār sta no rī ko ju -
mu, ku ram NAV lī gu mat tie cī bu ar Na ci onā lo
Ve se lī bas die nes tu, par mak su.

Lai veik tu iz mek lē ju mu, jā pie rak stās pa tele -
fo nu: 67144031; 67143550; 67142840 vai 
27866655. 

VC4” AICI NA VEIKT KRŪ ŠU IZ MEK LĒ JU MUS TU VĀK SA VAI DZĪ VES VIE TAI

Krās la vas no va da paš val dī bas
sais to šie no tei ku mi Nr. 2012/9

„Gro zī ju mi Krās la vas no va da
paš val dī bas sais to ša jos no tei ku mos 
Nr. 2012/7  “Par sa dzī ves at kri tu -
mu ap saim nie ko ša nu Krās la vas
no va da ad mi nis tra tī va jā te ri to ri -
jā””

Iz do ti sa ska ņā ar li ku ma 
“Par paš val dī bām” 15. pan ta
pirm ās da ļas 1. un 2. pun ktu,

21.pan ta pirm ās da ļas 16. pun ktu,
43.pan ta 3. da ļu un At kri tu mu 

ap saim nie ko ša nas li ku ma 
8.pan ta pirm ās da ļas 3.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.
2011/7 „Par sa dzī ves at kri tu mu ap -
saim nie ko ša nu Krās la vas no va da
ad mi nis tra tī va jā te ri to ri jā” (turp -
māk tek stā – No tei ku mi) se ko jo šus
gro zī ju mus:  
1.1. Pa pil di nāt No tei ku mu 5.pun ktu 
ar ot ro tei ku mu šā dā re dak ci jā: 
„ Par šo sais to šo no tei ku mu vai ci tu
at kri tu mu ap saim nie ko ša nas jo mu
re gu lē jo šo nor ma tī vo ak tu pār kā pu -
miem per so nas ir sau ca mas pie at -
bil dī bas Lat vi jas Ad mi nis tra tī vo
pār kā pu mu ko dek sā no teik ta jā kār -
tī bā.” 
1.2. Iz slēgt No tei ku mu 9..pun ktu.
 1.3. Aiz stāt No tei ku mu 21.9.apakš -
pun ktā vār du “vie tās” ar vār du “vie -
tā”.
1.4.Iz slēgt No tei ku mu 31.pun ktu.
1.5. Aiz stāt No tei ku mu 39.3.apakš -
pun ktā skait li un vār du “8.pun ktā”
ar skait ļiem un vār du “8.1.pun ktā”.  
2.. Sais to šie no tei ku mi stā jas spē kā
li ku mā  „Par paš val dī bām” 45.pan tā 
no teik tā kār tī bā.

Krās la vas no va da paš val dī bas sais to šie no tei ku mi Nr.2012/10 
„Gro zī ju mi Krās la vas no va da paš val dī bas sais to ša jos no tei ku mos Nr. 2010/5 

„Par Krās la vas no va da p/a „Lab ie kār to ša na K”
 snieg ta jiem pa kal po ju miem un to cen rā di””

Iz do ti sa ska ņā ar li ku ma „Par paš val dī bām” 43.pan ta ce tur to da ļu,
Pub lis ko aģen tū ru li ku ma 2.pan ta ot ro da ļu un 17.pan ta ot ro un ce tur to da ļām

1. Iz da rīt Krās la vas no va da paš val dī bas sais to ša jos no tei ku mos Nr. 2010/5 „Par Krās la vas no va da paš val dī bas aģen tū ras „Lab ie kār to ša na
K” snieg ta jiem pa kal po ju miem un to cen rā di” (turp māk tek stā – No tei ku mi) se ko jo šus gro zī ju mus:

1.1. Iz slēgt No tei ku mu 3.9. apakš pun ktā vār dus „un mak sas par tu ale tes lie to ša nu ie ka sē ša na”; 
Iz teikt No tei ku mu 7.pun ktu šā dā re dak ci jā: „7. Aģen tū ra sniedz se ko jo šus mak sas pa kal po ju mus:

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.

Nr.p.
k.

Pakalpojuma veids Maksa par
pakalpojumu
(neieskaitot PVN)

Piezīmes

7.1. Pārvietojamā hidropacēlāja AERIAL K-12 noma (ar operatoru) 11,00 Ls/stundā

7.2. Automašīnas „Mercedes Benz 308D” noma 10,00 Ls/stundā ja attālums pārsniedz 100 km,
tad 0,35 Ls/km

7.3. Automašīnas „Renault Mas ter” noma 12,00 Ls/stundā ja attālums pārsniedz 100 km,
tad 0,30 Ls/km

7.4. Apgaismes elektriķa pakalpojumi ar automašīnu „Citroėn Berlingo” 8,00 Ls/stundā

7.5. Labiekārtošanas strādnieka pakalpojumi (ar darba mehānismu instrumentiem) 5,00 Ls/stundā

7.6. Labiekārtošanas strādnieka pakalpojumi (ar inventāru) 2,50 Ls/stundā

7.7. Sētnieka pakalpojumi 2,30 Ls/stundā

7.8. Meža kapu kapličas sēru zāles izmantošana (uz laiku līdz 2 stundām) Ls 10,50

7.9. Meža kapu kapličas saldētavas noma diennaktī Ls 6,00

7.10. Izziņas par apbedījumu sagatavošana un izsniegšana Ls 2,50

7.11. Katras nākamās kapa vietas rezervēšanas vienreizējā maksa (rezervēšanas kārtība noteikta
Krāslavas novada pašvaldības saistošajos noteikumos „Krāslavas novada kapsētu
uzturēšanas noteikumi”)

Ls 10,50

7.12. Pārvietojamā šķeldotāja noma (ar operatoru) 9,00 Ls/stundā

7.13. Traktora AGT-60 un tā inventāra noma (ar operatoru) 11,50 Ls/stundā
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1. jū nijs - va sa ras sā kums.
Tie ši ša jā die nā tiek svi nē ta
Starp tau tis kā bēr nu aiz sar dzī -
bas die na. Krās la vā, go di not
jaun dzi mu šos ma zu ļus un vi ņu
ve cā kus, tiek rī ko ti Ma zo krās -
la vie šu svēt ki. Vis ma zā ka jiem
no va da ie dzī vo tā jiem tiek pa -
snieg tas sud ra ba ka ro tī tes ar
pil sē tas sim bo li ku, pil sē tas
pirms sko las iz glī tī bas ie stā žu
audzēk ņi pre zen tē sa vus ta lan -
tus, ma zu ļi zī mē uz as fal ta, ēd
sal do va ti un spē lē jas bla kus
strūkl akai pil sē tas cen trā. 

Ta ču tā nav ti kai jaut rī bas un
prie ka die na. Starp tau tis kās bēr -
nu aiz sar dzī bas die nas aiz sā ku mi 
mek lē ja mi 1925. ga dā, kad Že -
nē vā no ri si nā jās pa sau les kon fe -
ren ce bēr nu lab klā jī bai. Svēt ku
ide ja — pie vērst sa bied rī bas uz -
ma nī bu bēr nu va ja dzī bām.

Kas mū su die nās ir va ja dzīgs
bēr niem? Un no kā mums, pie au -
gu ša jiem, ne pie cie ša mas vi ņus
aiz sar gāt?

Ko par to do mā jaun ie krās la -
vie ši? „Es gri bē tu, lai sko la un
ģi me ne sar gā tu ma ni no...” Šo
tei ku mu tur pi nā ja Krās la vas pa -
mat sko las audzēk ņi.

V., 9 ga di - no bai lēm;
E., 11 ga du - no sve šiem cil vē -

kiem un ļau nu ma;
V., 11 ga du - no bē dām un

slik tām do mām;
D., 11 ga du - no muļ ķī bām;
R., 10 ga du - no slik tas nā kot -

nes;
A., 10 ga du - no hu li gā niem;
N., 10 ga du - no nar ko ti kām,

slik tiem bēr niem un ban dī tiem;
E., 10 ga du - no sli mī bām;
Ž., 10 ga du - no me liem;
D., 11 ga du - no vien tu lī bas;
V., 11 ga du - no vis a slik tā;
A., 11 ga du - no tele vi zo ra.

Bet kāds ir pie au gu šo vie dok -
lis? No kā un kā mūs die nās jā sar -
gā bēr ni? Uz šo jau tā ju mu at bild
tie, kas strā dā ar bēr niem. 

Vai ra Cau ņa, Krās la vas no -
va da bā riņ tie sas lo cek le Ūd rī šu
un Kap la vas pa gas tos:

- Šo brīd bērns jā pa sar gā no
vis a ļau nā un slik tā, ar ko nā kas
sa skar ties ik die nā – tu vi nie ku,
ap kār tē jo cil vē ku, kla ses bied ru
vien al dzī bas, pār mē rī gas in ter -
ne ta lie to ša nas, var dar bī gām
mul ti pli kā ci jas fil mām un tele vī -
zi jas pār rai dēm, at ka rī bu iz rai -
so šām vie lām, pār gal vī bas un
ne lai mēm.

Ja bērns sa pra tīs, ko drīkst un
ko ne drīkst da rīt, ja vi ņam būs
lie lā ka at bil dī bas sa jū ta par sa -
vām dar bī bām, tad bērns pats
spēs no daudz kā se vi pa sar gāt!

Vik to ri ja Oleh no, PI I „Pie ne -
nī te” va dī tā ja:

- Bēr nus va jag  aiz sar gāt  no 
var dar bī bas – fi zis kās  un 
psiho lo ģis kās. Se viš ķi pos to ša ir 
psiho lo ģis kā var dar bī ba, ku ras
se kas nav pro gno zē ja mas, jo
tiek trau mē ta  bēr na  per so nī bas  
at tīs tī ba. Arī bēr nu pa me ša na 
no vār tā ir tik pat pos to ša, jo bēr -
ni ir spies ti dzī vot vi dē, kur val -
da  al ko hols un ciet sir dī ba.

Ri ta Vek ši na, Krās la vas bēr -
nu un jaun ie šu cen tra di rek to re: 

- Šo dien  ir sva rī gi  pa sar gāt
bēr nus no klai ņo ša nas pa ie lām 
– no slik tas kom pā ni jas, al ko -
ho la, smē ķē ša nas, nar ko ti kām,  
no ilg sto šas  sē dē ša nas pie da -
to ra, no dzī ves vir tu āla jā pa -
sau lē: spē les, vis at ļau tī ba,
fil mas, var dar bī ba.

Dzin tars Pat mal nieks, 2.
no va da no da ļa 308. Krās la vas
jaun sar gu vie nī bas jaun sar gu
in struk tors:

- No teik ti, bēr ni ir jā sar gā!
Tas jā da ra tā pēc, ka vi ņi ir mū su
nā kot ne.  Sva rī gi ir pa rā dīt, ka
pa sau le, ku rā vi ņiem jā dzī vo, jau 
tiek sar gā ta mil jo niem ga du. Jā -
stās ta, ka arī vi ņiem tā ir jā sar gā 
un jā rā da, kā to da rīt -  sar gāt
sa vu nā kot ni. Do dot ie spē ju bēr -
niem re dzēt pa sau li, mēs mā cām
to ie mī lēt. Un to, ko bērns mīl,
viņš no teik ti sar gās. Tas no zī mē
– viņš sar gās sa vu un ci tu nā kot -
ni.

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

- Bēr ni jā pa sar gā no emo ci -
onā lās un fi zis kās var dar bī bas
ģi me nē, iz glī tī bas ie stā dēs, kā arī 
mūs die nu tik po pu lā ra jos so ci -
āla jos tīk los. No vien al dzī bas
pret ap kār tē jo pa sau li, se vi un
bla kus eso šiem cil vē kiem.

Ainārs Tra čums, Valsts po li -
ci jas Lat ga les re ģi ona pār val des
Krās la vas ie cir kņa Kār tī bas po li -
ci jas no da ļas ve cā kais in spek -
tors:

- Bēr ni jā pa sar gā no mūs die nu 
teh no lo ģi ju strau jās at tīs tī bas,
t.i. tele vī zi ja, in ter nets, mo bi lie
sa ka ri u.t.t. Bēr ni bie ži ne at šķir
re ali tā ti no tele vī zi jā, in ter ne tā
re dzē tā, tā dēļ no nāk re āla jā dzī -
vē sa rež ģī tās si tu āci jās. Brī vo
lai ku bēr ni pa va da, sē žot pie da -
to ra (spē lē jot spē les, “sēr fo jot”
in ter ne tā), kas gal ve no kārt bēr -
nos vis bie žāk iz rai sa ag re si ju.
In ter ne tā bērns kon tak tē jo ties
ne redz, kas vi ņam sēž pre tī, vai
tas ir vien au dzis, vai pie au dzis
cil vēks, kas bēr na uz ti cī bu var iz -
man tot sa vos no lū kos. Lie la vai -
nas da ļa gul stas uz ve cā kiem,
ku riem bie ži vien ne pie tiek lai ka
bēr na audzi nā ša nai, jo pēc sma -
gas dar ba die nas gri bas at pūs -
ties un nav lai ka pie vērst
uz ma nī bu bēr nam. Da žu ve cā ku

no stā ja ir tā da - lai jau bērns sēž
pie da to ra, vis maz ne ko slik tu
ne sa strā dās. Bet ve cā kiem ir jā -
zi na, ko bērns da ra, ar ko kon -
tak tē jas, var būt bēr nam ir kā das
iek šē jās pro blē mas un viņš mek lē 
pa lī dzī bu in ter ne tā, ne vis no tiem 
cil vē kiem, kas vi ņam ir vis tu vā -
kie. Ve cā kiem jā se ko sa vu bēr nu
gai tām, jā at rod ko pē jā va lo da ar 
bēr nu, lai, bēr nam pa lie kot no -
vār tā, nav jā mek lē sev pa lī dzī ba
pie ci tiem cil vē kiem vai kom pā -
ni jām, kas bie ži vien var arī no -
da rīt ļau nu mu bēr na at tīs tī bai.

Ve cā kiem arī jā zi na, ko bērns
da ra ār pus mā jas. Ja no bēr na
jū ta ma al ko ho la vai ci ga re šu dū -
mu sma ka, ir lai cī gi jā re aģē, ne -
vis jā pa liek vien al dzī gam ar
do mu - ne var būt, ka mans bērns
ir lie to jis al ko ho lu, smē ķē jis vai
lie to jis nar ko tis kās vie las. Ve cā -
kiem bērns nav jā tur ie slēgts
četr ās sie nās, lai vi ņu pa sar gā tu, 
bet jā at rod ar bēr nu ko pē jā va lo -
da, jā kļūst vi ņam par la bā ko
drau gu, tā dā vei dā bēr nam būs
iz jū ta, ka viņš ir pa sar gāts un vi -
ņam ir, pie kā griez ties pēc pa lī -
dzī bas. 

Ru ta Liv ča, Kal nie šu pa mat -
sko las di rek to re:

- Mū su die nās ir sva rī gi sar gāt 
bēr nus no bez at bil dī giem pie au -
gu ša jiem, ku ri var pro vo cēt bēr -
nus rī ko ties slik ti. Tur klāt mums
ir jā pie vērš īpa ša uz ma nī ba dro -
šai in ter ne ta lie to ša nai. 

Iz la sot bēr nu un pie au gu šo
vie dok ļus, var iz da rīt se ci nā ju mu 
par to, ka la bā kā pro fi lak se – tā ir 
mī les tī ba, rū pes un uz ma nī ba no
pie au gu šo pus es. Ta ču ļo ti sva rī -
gi ne pār spī lēt ar šiem „vi ta mī -
niem”, kas ir vi tā li ne pie cie ša mi
bēr nam.

Bēr nu svēt kos mā cī si mies no
mū su bēr niem bie žāk smai dīt un
sap ņot, brī nī ties un būt paš iem,
dzī vot šeit un ta gad!

El vī ra Šku tā ne

UZ MA NĪ BU - 
TRI HI NE LO ZE!

22. mai jā Krās la vas no va da do mē no ti ka
in for ma tī vā sa nāk sme, ku rā pie da lī jās Pār ti -
kas un ve te ri nā rā die nes ta (PVD) spe ci ālis ti, 
do mes priekš sē dē tājs un Krās la vas no va da
pa gas tu pār val žu pār stāv ji, paš val dī bas po li -
ci jas dar bi nie ki, kā arī Krās la vas slim nī cas
gal ve nais ārsts. 

Sa nāk sme ti ka vel tī ta ne lab vē lī gai si tu āci -
jai, kas iz vei do jās Dau gav pils un Krās la vas
no va dā sais tī bā ar tri hi ne lo zes iz pla tī ša nos. 

PVD pār stāv ji ie pa zīs ti nā ja klāt eso šus ar
epi de mi olo ģis ko si tu āci ju Lat vi jā un Dien -
vid lat ga les re ģi onā, kā arī pa stās tī ja par vei -
ca ma jiem pro fi lak tis ka jiem pa sā ku miem, lai 
pēc ie spē jas ātr āk ie ro be žo tu sli mī bas iz pla -
tī bu. 

Tri hi ne lo ze ir pa ra zi tā ra in fek ci jas sli mī -
ba, ar ko ie spē jams in fi cē ties, lie to jot uz tu -
rā ne pie tie ka mi ter mis ki ap strā dā tu cū kas
vai me dī ju ma ga ļu, kas in fi cē ta ar Tric hi nel -
la dzim tas pa ra zī tis ka tār pa kā pu riem. Pa ra -
zī tu pār nē sā tā ji ir gaļ ēdā ji, lie lā ko ties
sav va ļas dzīv nie ki – me ža cū kas un plē sē ji
lap sas, vil ki, je not su ņi. Tri hi ne lo zes ie ro si -
nā tā ju var pār nē sāt arī put ni un ku kai ņi, bet
vis lie lā kais in vā zi jas avots ir grau zē ji, pie -
mē ram, žur kas.

Šī in fek ci ja sa sto pa ma vi sā pa sau lē, bet
sa slim stī ba ir aug stā ka ta jos ap ga ba los, kur
ie dzī vo tā ji tra di ci onā li lie to uz tu rā ter mis ki
ne pil nī gi ap strā dā tus cū kas ga ļas iz strā dā ju -
mus kā de sas, šķiņ ķi, arī šaš li kus.

Ja to mēr ie gā dā ta mā jās kau ta dzīv nie ka
ga ļa un tā nav la bo ra to ris ki pār bau dī ta uz
tri hi ne lo zi, tā jā sa da la pēc ie spē jas ma zā kos
ga ba los un ter mis ki jā ap strā dā aug stā tem -
pe ra tū rā. Ga ļas iek šē jai tem pe ra tū rai ter mis -
kās ap strā des lai kā jā sa sniedz +71°C un no
brī ža, kad šī tem pe ra tū ra sa snieg ta, ga ļa jā -
tur pi na kar sēt vis maz di vas stun das. Lai iz -
vai rī tos no ris ka sa slimt ar zar nu in fek ci jas
sli mī bām, šā dā tem pe ra tū rā bū tu jā ap strā dā
jeb ku ra ga ļa. Mā jas cū ku ga ļā tri hi nel las iet
bo jā arī ga ļu sa sal dē jot. Ga ļa jā sa da la līdz
15 cm lie los ga ba los un jā uz gla bā -15°C
tem pe ra tū rā vis maz 30 die nas, -25°C tem -
pe ra tū rā vis maz 10 die nas, -30°C vis maz 6
die nas. Ga ļas ga ba li, kas ir lie lā ki par 15 cm
- 25°C tem pe ra tū rā jā uz gla bā vis maz 20
die nas.

Sa sal dē jot me ža cū kas ga ļu, tri hi nel las kā -
pu ri pil nī bā ne iet bo jā.

Tā pat tri hi ne las ne iet bo jā ne ga ļu sā lot,
ne ma ri nē jot, ne kū pi not vai ga ta vo jot to
mikro viļ ņu krās nī.

Ņe mot vē rā ie priekš mi nē to, PVD spe ci -
ālis ti at gā di nā ja, ka īpa ši uz ma nī giem ir jā -
būt med nie kiem, kas ba ro cū kas ar me ža
dzīv nie ku iek šām. 

Diez gan sa rež ģī tā si tu āci ja ir arī tir gū. Vi -
sās PVD uz rau dzī bā eso ša jās kau tu vēs kau -
tās cū kas tiek la bo ra to ris ki iz mek lē tas uz
tri hi ne lo zi. Ne ska to ties uz to, ka li kum do ša -
na pa redz stig rās pra sī bas lo pu kau tu vēs un
to, ka zī mo gi uz kau ta dzīv nie ka lie me ņa ir
vie na no uz ti ca mī bas pa zī mēm, ie spē ja no -
pirkt in fi cē to ga ļu to mēr pa stāv. Pirm kārt,
paš laik vēl ne ek sis tē ga ļas pār bau des me to -
di kas, kas do tu simt pro cen tī gu ga ran ti ju, ka
ga ļa nav in fi cē ta. 

Otr kārt, kad no kau tu ves ga ļa no nāk tir -
gū, to sa da la, un pir cējs jau ne var sa prast,
vai ga ļa bi ja ap zī mo go ta. Pār ti kas un ve te ri -
nā rā die nests jau no sā ku ma ga da pa stip ri nā -
ti kon tro lē ga ļas pro duk tu uz gla bā ša nas un
re ali zā ci jas vie tas. Kopš šī ga da ap rī ļa Dau -
gav pils tir gū ir aiz liegts pār dot mal to ga ļu un 
iz ga ta vot šaš li ku. 

Pirm ie in fi cē ša nās sim pto mi var pa rā dī -
ties 2 - 3 die nas pēc in fi cē ša nās. Tri hi ne lo zei 
rak stu rī gie sim pto mi pa ras ti pa rā dās 8 - 15
die nu lai kā pēc in fi cē ša nās, ta ču šis laiks var 
svār stī ties pat no 5 - 45 die nām. Sim pto mu
pa rā dī ša nās, kā arī sli mī bas sma gums at ka -
rīgs no tā, cik daudz tri hi nel lu kā pu ru no kļu -
vis or ga nis mā. In ku bā ci jas pe ri ods ilgst līdz
pat 45 die nām, tā pēc bie ži vien cil vē ki ļo ti
vē lu vēr šas pie ār stiem, kas sa vu kārt ne
vien mēr uz reiz var pa rei zi no teikt dia gno zi. 

PVD at gā di na ie dzī vo tā jiem, ka, lai pa -
sar gā tu se vi no tri hi ne lo zes un ci tām da žā -
dām zar nu in fek ci jas sli mī bām, uz tu rā drīkst 
lie tot ti kai zi nā mas iz cel smes, dro šā tirdz -
nie cī bas vie tā ie gā dā tu, ter mis ki ap strā dā tu
cūk ga ļu. Ne ie sa ka ie gā dā ties mā jās kau tu
un la bo ra to ris ki ne pār bau dī tu cūk ga ļu. 

Ga ļas ēdie nus (t.sk. šaš li ku) ie tei cams ga -
ta vot, ga ļu sa grie žot ne lie los ga ba li ņos, lai
arī dzi ļā ka jos slā ņos ti ku sa snieg ta tri hi ne lu
iz nī ci nā ša nai ne pie cie ša mā tem pe ra tū ra.

El vī ra Šku tā ne
  

Ko da ra sko lo tājs sko lā? Kā jūs at -
bil dē tu ar vie nu vār du?  „Mā ca!” Tā, 
ma nu prāt, at bil dē tu lie lā kā da ļa cil -
vē ku. 

Nē, mūs die nī gam sko lo tā jam šis
vārds vairs ne pie stāv. Ta gad rak stu -
rot sko lo tā ja dar bu va rē tu ar vār -
diem: sa dar bo jas, mo ti vē, vei ci na
utt.

Lai ie in te re sē tu mūs die nu jaun ie -
šus, sko lo tā jam sva rī gi ir iz vei dot kla -
ses vi di, kas vei ci na at vēr tu un
at bil dī bas pil nu sa dar bī bu starp sko lē -
niem un sko lo tā ju. Tas nav vieg li. Tā -
pēc sko lo tā jam jā būt ra do šam,
pa stā vī gi jā mā cās, jā piln vei do sa vas
zi nā ša nas, kva li fi kā ci ja.

Lie lis ka ie spē ja to iz da rīt sko lo tā -
jiem ti ka pie dā vā ta pa va sa rī Krās la -
vas Valsts ģim nā zi jā, kur sko lo tā ja
Il ga Sti ku te va dī ja meis tar kla si „Lat -
vie šu va lo das un li te ra tū ras sko lo tā -
ja lo ma lab vē lī gas psiho lo ģis kas
vi des vei do ša nā mā cī bu pro ce sā”
(Lat vie šu va lo das aģen tū ras ESF
pro jekts „Lat vie šu va lo das, li te ra tū -
ras un bi lin gvā lo mā cī bu pe da go gu
pro fe si onā lās kom pe ten ces piln vei -
de”). No dar bī bu mēr ķis bi ja pie rā -
dīt, kā arī  no stip ri nāt  mū su pār lie cī -
bu, ka lat vie šu va lo das sko lo tā jam ir
mil zī ga lo ma un ie tek me lab vē lī gas
vi des vei do ša nā un uz tu rē ša nā sko -
lā. Ap lū ko jām šā das tē mas: mul ti -
kul tu rā lie pro ce si sa bied rī bā, starp -
kul tū ru iz glī tī bas no zī me,

ne pie cie ša mī ba; sa skar smes
pras mes (ru nā ša na, sa ru nā ša nās,
klau sī ša nās, ie klau sī ša nās utt.), sko -
lo tā ju sa dar bī bas no zī me, sa rež ģī tu
si tu āci ju ana lī ze un ri si nā ju mu mek -
lē ša na; sko lē nu mo ti vē ša na dar bam,
sko lē nu paš vēr tē ju ma at tīs tī ša na;
darbs ar IT; pār bau des dar bu vei do -
ša na un vēr tē ša nas for mas, vei di,
spe ci fi ka; ik die nas darbs ar sko lē -
niem, kam ir da žāds zi nā ša nu lī me -
nis (vie nā kla sē), pa mat sko lē nu un
vi dus sko lē nu mā cī bu grū tī bas, me -
to des to no vēr ša nai, sko lē nu un sko -
lo tā ju ra do šā do mā ša na. Ša jā
meis tar kla sē pie da lī jās 14  sko lo tā ji
no Krās la vas un Dau gav pils no va da.

Mēs da lī jā mies pie re dzē, dis ku tē -
jām, kā sko lē ni pil dī jām mā jas dar -
bus un ana li zē jām tos. In te re san ti
bi ja vē rot di vas at klā tās stun das - lat -
vie šu va lo dā un li te ra tū rā - vi dus -
sko las kla sēs. Ta jās iz pau dās gan 
sko lē nu mo ti vē tā vē lē ša nās dar bo -
ties, gan ne pie spies tā, brī vā, ra do šā
at mo sfē ra, gan daudz jaun u ide ju
dar bam, kā arī sko lo tā jas pro fe si -
ona li tā te, po zi tī vā at tiek sme pret sa -
vu dar bu un  mī les tī ba pret sa viem
sko lē niem.

Meis tar kla ses no slē gu mā katrs
sko lo tājs sa ņē ma ap lie cī bu un daudz 
da žā du ma te ri ālu sa va dar ba piln vei -
dei.

Lo li ta Dzal be,
Aule jas pa mat sko las lat vie šu

 va lo das un li te ra tū ras sko lo tā ja

Krās la vas no va da do me pa zi ņo, ka „Pub lis kas per so nas
man tas at sa vi nā ša nas li ku mā” no teik ta jā kār tī bā mu tis kā
iz so lē ar aug šup ejo šu so li tiek pār dots Krās la vas no va da
paš val dī bas ne kus ta mais īpa šums – ze mes ga bals 0,143 ha 
pla tī bā un trīs stā vu daudz dzī vok ļu mā ja 855,4 kvm (ka -
das tra ap zī mē jums 6001 002 1301) Spor ta ie lā 2, k-1,
Krās la vā. Iz so lā mās man tas no sa cī tā ce na – LVL 2722,00
(di vi tūk sto ši sep ti ņi sim ti div des mit di vi la ti), kas ir iz so -
les sā kum ce na, no dro ši nā jums LVL 272,20. Ie pa zī ties ar
iz so les no tei ku miem un pie teik ties iz so lei var dar ba lai kā
Krās la vas no va da do mes 2.kab., Rī gas ie lā 51, Krās la vā,
līdz 2012. ga da 10.jū li ja plkst.12.00. Iz so le no tiks 2012.
ga da 10.jū li jā plkst.14.00.Per so nas, ku rām ir pirm pir ku -
ma tie sī bas uz iz so lā mo man tu -  nav. Sa mak su – no so lī to
sum mu, at rē ķi not ie mak sā to no dro ši nā ju mu jā sa mak sā
trīs mē ne šu lai kā no lī gu ma no slēg ša nas die nas. In for mā -
ci ja pa tāl ru ni 65681764.

*       *       *
Krās la vas no va da do me pa zi ņo, ka „Pub lis kas per so nas

man tas at sa vi nā ša nas li ku mā” no teik ta jā kār tī bā mu tis kā
iz so lē ar aug šup ejo šu so li tiek pār dots Krās la vas no va da
paš val dī bas ne kus ta mais īpa šums – dzī vok lis Nr.1, Rī gas
ie lā 110, Krās la vā, ar ko pē jo pla tī bu 45,4 kvm un pie dzī -
vok ļa īpa šu ma pie de ro šās kop īpa šu ma 454/15099 do mā -
ja mās da ļas no daudz dzī vok ļu mā jas un ze mes (ka das tra
Nr. 6001 900 0119).

Iz so lā mās man tas no sa cī tā ce na – LVL 1400,00 (viens
tūk sto tis čet ri sim ti la ti), kas ir iz so les sā kum ce na, no dro ši -
nā jums LVL 140,00. Ie pa zī ties ar iz so les no tei ku miem un
pie teik ties iz so lei var dar ba lai kā Krās la vas no va da do mes
2.kab., Rī gas ie lā 51, Krās la vā, līdz 2012. ga da 10.jū li ja
plkst. 12.00. Iz so le no tiks 2012.ga da 10.jū li jā plkst. 15.00.
Per so nas, ku rām ir pirm pir ku ma tie sī bas uz iz so lā mo man tu 
– nav. Sa mak su – no so lī to sum mu, at rē ķi not ie mak sā to no -
dro ši nā ju mu jā sa mak sā trīs mē ne šu lai kā no lī gu ma no slēg -
ša nas die nas. In for mā ci ja pa tāl ru ni 65681764.

   Pa zi ņo jumi  

MĪ LES TĪ BA, RŪ PES UN UZ MA NĪ BA 

 IE SPĒ JA   PILN VEI DO TIES

16.mai jā no va da do mē valsts un re ģi -
ona olim pi āžu, spor ta sa cen sī bu un sko -
lē nu zi nāt nis ki pēt nie cis ko dar bu valsts
kon kur sa uz va rē tā jiem ti ka pa snieg tas
Ga da bal vas.

Vis i bal vu sa ņē mē ji bi ja prie cī gi par
ne lie lo fi nan si ālo at bal stu, ta ču par tē rē -
ša nas ie spē jām do mas da lī jās - mei te nēm 
prā tā bi ja jaun as kur pes, zē ni prā to ja
par kā no piet nā ka ie gā di. Lai kā arī tiks
iz tē rē ta bal vas nau da, tā go dam ti ka no -
pel nī ta.

In ga Ka vin ska, au to res fo to
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Sau le lē nām ie kus ti na lie lo da bas ka ru se li -
ar vien spē cī gāk sa jū ti, ka kat rai die nai ir ci ta
krā sa un smar ža; pa li Dau ga vā rauj līdz i vi s as
dra zas, bet pa li ir skais ti... un sa pro ti, ka da bas
va re nais ka ru se lis grie žas ar vien strau jāk un
strau jāk.  Tad ie rau gi pir mo snieg pulk ste nī ti,
stār ķus lig zdā, straz dus bū rī, pa ma ni pir mo tau -
re nī ti  un  var di – aukst asi ni un sa pro ti, kā pēc rī -
tos cil vē ku miegs kļu vis tik ne mie rīgs. Pa va sa ris 
šķiet viens mir klis – no mirk šķi ni acis, un sa pro -
ti, ka pa sau le, ko re dzi ta gad, ne ek sis tē ja, pirms
acis aiz vē ri.

Arī sko lā mā cī bu gads līdz inās mir klim – vēl
tik ko kā ska nē ja pir mais zvans un aici nā ja uz
pir mo stun du, bet ta gad jau tie, kas kād reiz  ju tās 
ie nā cē ji, ir dro ši un pār lie ci nā ti, ka šī ir vi ņu
sko la un vi s as zi nā ša nas un ie spē jas, ko tā pie -
dā vā, ir go dam iz man to tas. 

Ģim nā zi jā jau tra di ci onā li 4.mai jā – Lat vi jas
ne at ka rī bas at jau no ša nas ga da die nā – no tiek
svi nīgs pa sā kums, ku rā go di nām sko las, no va da 
un valsts lī me ņa olim pi āžu uz va rē tā jus, kā arī
vi sus sko lo tā jus. Pie da lī ties olim pi -
ādēs un gūt re zul tā tus ir ie spē ja vis -
iem! Tā šo gad mū su sep tī tie (kla sē
mā cās 24) ļo ti ak tī vi ie sais tī jās
olim pi ādēs  - 14 sko lē ni; as to tie
(kla sē mā cās 11)- 6 sko lē ni; de vī tie
(abās kla sēs ko pā ir 36) – 21 sko -
lēns; des mi tie (ko pā ir 50) – 12 sko -
lē ni; vien pa dsmi tie (ko pā ir 64) –
17 sko lē ni un div pa dsmi tie (ko pā ir 60) – 17
sko lē ni. Vai tas nav sa snie gums?! 

Mēs le po ja mies ar sa vu audzēk ņu sa snie gu -
miem ne ti kai no va dā, bet arī val stī:

Mā cī bu priekš me tu olim pi ādēs - 2. vie ta Val -
dim Plo ci ņam (12. kla se)  ma te mā ti kā 
(sk.L.An džā ne), 3. vie ta Il zei An džā nei (12. kla -
se) lat vie šu va lo dā (sk.D. An džā ne), at zi nī bas
Eve lī nai Pu zo (11. kla se) bio lo ģi jā (sk.L. Ma la -
hov ska), eko no mi kā (sk. A. Ka de necs), lat vie šu
va lo dā (sk. D. An džā ne), at zi nī ba Ser ge jam De -
mar ču kam (9.kla se) ma te mā ti kā (sk.L. An džā -
ne);

Lat vi jas 36. sko lē nu zi nāt nis ko dar bu kon kur -
sā - 3. pa kā pes dip loms Il zei An džā nei (12. kla -
se) po li to lo ģi jā (sk. V. Na ļi vai ko).

At klā ta jās olim pi ādēs - 2. vie ta Agi tai Jaun -
muk tā nei (11. kla se) an gļu va lo dā (sk. Ļ.Ma ka -
re vi ča), at zi nī ba De ni sam Rač ko (12.kla se)
an gļu va lo dā (sk.V. Bēr ti ņa), 2. vie ta Kris tī nei
Ki to kai ( 10.kla se) fi zi kā (sk.A.Va ga lis), 3. vie -
ta Ser ge jam De mar ču kam (9.kla se) fi zi kā (sk.
J.Tu kāns), 3. vie ta Jā nim Mak ņam (9. kla se) fi -
zi kā (sk. J. Tu kāns), 1. vie ta Na tā li jai Mi hai lo -
vai (9.kla se) ķī mi jā (sk. H.Mis juns), at zi nī ba
Kris tī nei Ki to kai (10.kla se) ķī mi jā (sk. H.Mis -
juns), at zi nī ba Ka rī nai Kri lo vai (12.kla se) po li -
ti kas zi nī bās (sk. V.Na ļi vai ko), at zi nī ba Mon tai
Lip šā nei (10.kla se) lat vie šu va lo dā un li te ra tū rā
(sk. I.Gri šā ne).

Pro tams, šā diem re zul tā tiem ko men tā ri nav
va ja dzī gi, jo ir skaidrs, ka tam vis am pa ma tā ir
darbs, sa dar bī ba un sa prat ne, kā arī ve cā ku at -
balsts, sko lo tā ju mu di nā ju mi ne pa do ties, cī nī -
ties un mē ģi nāt at kal un at kal. 

Lūk, ko sa ka pa ši sko lē ni!
„Man ir prieks, ka pie da lī jos ša jā olim pi ādē,

jo pa rā dī ju, ka es mu spē cī gā ka lat vie šu va lo das
un li te ra tū ras jo mā. Jā, ie gūt at zi nī bu ir ap svei -
ca mi, ta ču do mā ju, ka va rē ju arī la bāk. Bet  zi nu, 
ka olim pi āde ceļ ma nu paš ap zi ņu, tā pēc tas ir
brī niš ķīgs veids un sti muls ma nā iz aug smē.” 
Mon ta, 10.kla se.

„Es es mu prie cī ga, ka es mu ie gu vu si god al go -
tās vie tas at klā ta jās fi zi kas un ķī mi jas olim pi -
ādēs. Tas pa līdz piln vei do ties un at tīs tīt sa vas
zi nā ša nas kon krē ta jā mā cī bu priekš me tā. Es mu
pa tei cī ga sko lo tā jiem, ku ri vel tī ja lai ku, lai pa lī -
dzē tu man sa ga ta vo ties olim pi ādēm.” Kris tī ne,
10.kla se.

„Ma nu prāt,  pie da lī ša nās olim pi ādēs ir ne no -
vēr tē ja ma pie re dze. Cil vēks sa prot,  cik viņš zi -
na un, ka mēr ga ta vo jas olim pi ādei, ie mā cās un
iz prot at bil sto šo mā cī bu priekš me tu aiz vien vai -
rāk.” De niss, 12. kla se.

„Tā kā man pa do das an gļu va lo da, jau ie -
priekš es mu veik smī gi pie da lī ju sies sko las un
no va da an gļu va lo das olim pi ādēs. Ie gū tā 2. vie -
ta at klā ta jā an gļu va lo das olim pi ādē ir no zī mīgs

sa snie gums, jo olim pi ādē pie da lī jās 140 sko lē ni
no vi s as Lat vi jas. Šī olim pi āde man de va ie spē ju 
pār bau dīt se vi un sa vas zi nā ša nas.” Agi ta,
11.kla se.

„Vēl me mā cī ties ķī mi ju ra dās, pa tei co ties ķī -
mi jas sko lo tā jam H.Mis ju nam. Ie gul dī tais
darbs, ga ta vo jo ties olim pi ādei, mans mērķ tie cī -
gums un sko lo tā ja pie re dze de va ie spē ju sa -
sniegt vis la bā ko re zul tā tu – 1. vie tu at klā ta jā
ķī mi jas olim pi ādē.” Na tā li ja, 9.kla se.

„Es mu ļo ti ap mie ri nāts ar sa snie gu mu valsts
ma te mā ti kas olim pi ādē – 2. vie tu. Tas man ļaus
ie stā ties kā dā no Lat vi jas augst sko lām bu dže ta
gru pā. Tie ši tas bi ja mans mēr ķis  un vis la bā kā
mo ti vā ci ja, ga ta vo jo ties olim pi ādei. Pa nā kums
ne nā ca vieg li, jo vel tī ju diez gan daudz lai ka, lai
sa ga ta vo tos olim pi ādei.” Val dis, 12.kla se.

„God al go ta vie ta olim pi ādē - tas nu gan ir
gan da rī jums! Jā, ne vel ti div pa dsmit ga di ir aiz -
va dī ti,  cī tī gi mā co ties, la sot un iz zi not. Ma nu -
prāt, tas ir kā at al go jums pa šam sev par pa da rī to
dar bu. Ir prieks, ka arī es va rē ju veik smī gi aiz -

stā vēt ģim nā zi jas go du. Pal dies sko lo tā jiem par
ie gul dī ta jām pū lēm.” Il ze, 12.kla se

„Man prieks, ka es mu gu vu si la bus pa nā ku -
mus olim pi ādēs. Lie lā ko dar bu lai kam gan ir da -
rī ju ši sko lo tā ji, ku ri man pa lī dzē ja ga ta vo ties,
lai gan to ne var teikt par vi su - rei zēm tā to mēr ir
veik smes spē le vai kā du ap stāk ļu sa kri tī ba. Un
vēl jā at zīst, ka pēc tam, kad lie lā kā da ļa lai ka pa -
va dī ta ne vis sko lā, bet olim pi ādēs, ir grū ti at -
griez ties, to mēr tā ir lie lis ka pie re dze gan
kon krē ta jā mā cī bu priekš me tā, gan dzī vē.” 
Eve lī na, 11.kla se.

Mū su sko lā lie la uz ma nī ba tiek pie vēr sta ne
ti kai mā cī bu pro gram mas ap gu vei, bet arī tam,
lai vis i ģim nā zis ti piln vei do tos un at tīs tī tos ra -
do ši, bū tu dro ši un ak tī vi pil so ņi, mā cē tu go dam
pre zen tēt se vi, pa ma to ti aiz stā vēt sa vu vie dok li.
Mēs ļo ti la bi ap zi nā mies, ka ne vis i bēr ni gūst
augs tus re zul tā tus olim pi ādēs, bet par la biem un
go dī giem cil vē kiem mēs va ram būt vis i. 

Un esam lep ni, ka (ne ska to ties uz to, ka mū su
sko lā mā cās ti kai 245 sko lē ni) mums pa stāv se ši 
paš dar bī bas ko lek tī vi, kas ir arī pil sē tas un no -
va da svēt ku ro ta. 

Ģim nā zi jas jauk tais ko ris (vad. O.Grec ka)
Lat ga les no va da ko ru ska tē Jē kab pi lī ir ie gu vis
1.pa kā pes dip lo mu (jā pie bilst, ka ska tē pie da lī -
jās arī ko ri no sko lām ar mū zi kas no vir zie nu) un
19.mai jā pie da lī sies Lat vi jas sko lu ko ru sa li do -
ju mā „Mēs li do sim!”, kas no tiks Sal dū! 

Vi dus sko las de ju ko lek tī vi „Ra ka ri” un „Rai -
ta” (vad. V.Ti mu le) no va da, pil sē tas un ģim nā -
zi jas sla vu nes arī ār pus Lat vi jas ro be žām;
jaun ie šu de jot pras me un emo ci jām ba gā tais iz -
pil dī jums sa jūs mi na un prie cē ik reiz, un de ju
ska tes re zul tā ti to ap stip ri nā ja – lie lā Rī gas žū ri -
ja de ju ska tē jaun ie šu snie gu mu no vēr tē ja ar
1.pa kā pes dip lo miem. 

Pa mat sko las de jo tā ji uz ma nī bas un sa jūs mas
cie nī gi ir vien par to, ka spē ja sa ņem ties, iz plā -
not sa vu lai ku un pie rā dīt, ka no četr ām da žā -
dām kla sēm (ģim nā zi jā paš laik mā cās vie na
7.kla se, vie na 8.kla se un di vas 9.kla ses) vie na
mā cī bu ga da lai kā var iz vei dot di vus (!) spē cī -
gus de ju ko lek tī vus – „Zī lē ni” un „Ju mis” (vad.
I.Gri šā ne) - un  de ju ska tē  ie gūt 2. pa kā pes un
3.pa kā pes dip lo mus.

Te āt ra spor ta pul ciņš „Vār na” (vad.D.An džā -
ne) pa rā dī ja un pie rā dī ja se vi kā ra došs, at rak -
tīvs un drošs ko lek tīvs, kas ir spē jīgs ru nāt ne
ti kai ie mā cī tus tek stus, bet at jau tī gi re aģēt at tie -
cī gās si tu āci jās, mo men tā vei dot te āt ri un ie mā -
cīt to da rīt arī ci tiem!

Ģim nā zis ti ļo ti ie cie nī ju ši ir de ba šu klu bu
„Sok rāts” (vad.V.Na li vai ko). Šeit sko lē ni mā -
cās ar gu men tēt, pa rei zi uz dot jau tā ju mus, dro ši
iz klās tīt sa vas do mas, ie vē ro jot ēti kas nor mas
un ne aiz vai no jot pre ti nie ku, kā arī uz stā ties
audi to ri jas priekš ā - un tas ir ļo ti sva rī gi, jo bū -

tis ki jau ir fak ti, kas pie rā da lie tas, dar bī bas jē gu
un pa tie su mu, ne vis ti kai emo ci jas, ar ku rām
bie ži vien cen ša mies ko pie rā dīt.  Arī ša jā jo mā
mums ir augs ti re zul tā ti – esam re ģi onā lo un na -
ci onā lo de ba šu tur nī ru uz va rē tā ji.

Mū su spor tis ti – mū su lep nums – se vi pie rā da
da žā dos spor ta vei dos: vo lej bo lā, bas ket bo lā, 
viegl at lē ti kā, gal da te ni sā, kro sā...un tam vis am
kā pie rā dī jums god al gu ska pī krā jas me da ļas,
kau si, dip lo mi. Tra di ci onā lā spor ta die na ir tā,
ko vis i gai da ar ne pa cie tī bu, un tā pul ci na vi sus
ģim nā zis tus un sko lo tā jus. Vis os ģim nā zi jas stā -
vos vi su die nu no tiek tur nī ri un sa cen sī bas, un ne 
ti kai  skrie ša nā, lek ša nā, vir ves vil kša nā, bet arī
ša hā, dam bre tē, šaut ri ņu me ša nā u.c. Bet no slē -
gu mā – drau dzī bas spē le vo lej bo lā starp sko lē nu
uz va rē tāj ko man du un sko lo tā jiem.

Ne no lie dza mi, ka vis jau kāk ir dar bo ties ko pā,
tā pēc ģim nā zi jā audzēk ņiem ir pie dā vā tas pla šas 
ie spē jas ie sais tī ties da žā dos pro jek tos, jo īpa ši
sveš va lo du (an gļu, vā cu, spā ņu, krie vu) pro jek -
tos, kur mak si mā li tiek piln vei do ta va lo da un sa -

skar smes kul tū ra – sko lē ni
sa rak stās ar ār zem ju drau giem,
vei do fil mas un rek lā mas, ie pa zīst
at tie cī gās valsts kul tūr vi di, ap cie -
mo drau gus, kā arī pie ņem cie mi -
ņus. 

Ģim nā zi jā vēl ir daudz, daudz
da žā du ie spē ju – no vad pēt nie ki,
maz pul ki, flo ris ti, so lis ti, video

vei do ša na utt. , un to vi su pie dā vā mū su sko lo tā ji 
– jau ki, sa pro to ši, stin gri, ra do ši, at jau tī gi, pre -
tim nā ko ši, at bal sto ši – sa va dar ba pro fe si onā ļi.
Un ne vel ti ESF pro jek ta ,,Pe da go gu kon ku rēt -
spē jas vei ci nā ša na iz glī tī bas sis tē mas op ti mi zā -
ci jas ap stāk ļos” mū su sko lā ir 4 pe da go gi, kas
ie gu vu ši 5.kva li tā tes pa kā pi, 4.kva li tā tes pa kā pi
ie gu vu ši 11 sko lo tā ji un 3.kva li tā tes pa kā pi ie -
gu vu ši arī 11 sko lo tā ji.  

 Mā cā mies pa ši un pie dā vā jam to da rīt arī no -
va da sko lo tā jiem – re gu lā ri aici nām lek to rus
(K.Bik še, M.Gei da, A.Bēr ce, A.Straut ma ne
u.c.), klau sā mies ie tei ku mus; esam pa ši iz strā dā -
ju ši, ie snie gu ši IZM un da bū ju ši ap stip ri nā ju mu
trīs pro gram mām kla šu audzi nā tā ju dar ba (36
stundas ), sko las po zi tī vas vi des (24 stun das) un
sa skar smes pras mju (24 stundas) piln vei do ša nai
(I.Gri bu le, I.Sti ku te); ti ka no va dī ta meis tar kla se
(36 stun das) Lat ga les re ģi ona lat vie šu va lo das
un li te ra tū ras sko lo tā jiem (I.Sti ku te); ti ka no va -
dīts 24 stun du se mi nā ru cikls „Daudz vei dī ga,
sko lē nu iz zi ņas ak ti vi tā ti vei ci no ša, mā cī bu pro -
ce sa īs te no ša na” (V.Na li vai ko, L.An džā ne) un
„Mā cī ša nās gru pa sa vas pro fe si onā lās dar bī bas
piln vei do ša nai skol va dī bā” (A.Juš ke vi ča), kā arī 
24 stun du se mi nā ru cikls „Pa ši zaug sme - di rek -
to ra viet nie ka audzi nā ša nas jau tā ju mos veik smī -
gas dar bī bas at slē ga” (I.Gri bu le); ša jā mā cī bu
ga dā vis i ģim nā zi jas sko lo tā ji va dī ja at klā tās
stun das, iz strā dā ja un no slē gu ma kon fe ren cē
pre zen tē ja sa vu me to dis ko iz strād ni „Spē le  un
tās pie lie to jums mā cī bu pro ce sā” (ko or di nē ja
me to di ķe V.Le me šev ska). 

Un ku ra gan sko la vēl var le po ties ar sa vu vēs -
tu res grā ma tu? Bet mums tās ir jau di vas, un
mai ja bei gās sko lā no tiks svi nīgs pa sā kums
„Sko las vēs tu res tre šās grā ma tas at klā ša nas
svēt ki”, un vi su tri ju grā ma tu au to re ir sko lo tā ja
J.Ge ki ša. 

Arī ša jā mā cī bu ga dā esam go dam pa strā -
dā ju ši. Priekš ā vēl ek sā me ni, iz lai du mi, va -
sa ra, pie dzī vo ju miem pil na... 

Un mil zī gu PAL DIES sa kām Krās la vas
no va da do mei, iz glī tī bas un kul tū ras no da -
ļai par at bal stu, sa prat ni, pa lī dzī bu, do dot
ie spē ju mū su sko lē niem un sko lo tā jiem pie -
da lī ties re ģi ona un valsts mē ro ga pa sā ku -
mos!

Vis iem abi tu rien tiem no va dā no vē lu
veik smi un iz do ša nos ek sā me nos, pe da go -
giem un ve cā kiem - mī les tī bu, iz tu rī bu, pa -
cie tī bu, bet vis iem ko pā  - lai mums ir
vien al ga, ko par mums ru nā aiz mu gu ras, jo
tas no zī mē, ka esam priekš ā!

Il ga Sti ku te,
 Krās la vas Valsts ģim nā zi jas 

di rek to ra viet nie ce 
audzi nā ša nas jau tā ju mos 

SA SNIE GU MI UN PA VEIK TAIS
KRĀS LA VAS 

VALSTS ĢIM NĀ ZI JĀ

Iz mai ņas
 Pār ti kas

 un ve te ri nā rā
 die nes ta 
snieg to

 pa kal po ju mu 
cen rā dī

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 no tei ku mos par Pār ti -
kas un ve te ri nā rā die nes ta veik to
valsts uz rau dzī bas un kon tro les
dar bī bu un snieg to mak sas pa kal -
po ju mu sa mak su. 

Gro zī ju mi no teic, ka sa mak su
par valsts uz rau dzī bas un kon tro -
les dar bī bām ga ļas sa da les uz ņē -
mu mos turp māk ap rē ķi nās
sa ska ņā ar Re gu lu Nr.882/2004.
Tas no zī mē ka uz ņē mums mak sās
par kat ru ga ļas ton nu:

liel lo pu, te ļa, cū kas, ne pār na -
džu/zir gu dzim tas dzīv nie ku, aitu
un ka zu ga ļai – EUR 2; 

māj put nu un saim nie cī bā audzē -
tu tru šu ga ļai – EUR 1,5; 

šā du saim nie cī bā audzē tu un
sav va ļas me dī bu dzīv nie ku ga ļai: 

- me dī ja mo sīk put nu un sīk dzīv -
nie ku – EUR 1,5,

- skrē jēj put nu (strau sus, emu,
nan du) – EUR 3,

- me ža cū ku un at gre mo tā ju –
EUR 2 par ton nu.

Uz ņē mē jiem sa ma zi nā sies mak -
sā ju mu ap joms par valsts uz rau -
dzī bu un kon tro li ga ļas sa da les
uz ņē mu mos. Iz mai ņu mak sā ju -
mos at ka rī gas no kon krē tā uz ņē -
mu ma dar bī bas ap jo ma. Sa ska ņā
ar die nes ta veik ta jiem ap rē ķi niem
ko pē jā ie ka sē tā mak sa va rē tu sa -
ma zi nā ties par 60 pro cen tiem. 

Gro zī ju mi pre ci zē ve te ri nā ro zā -
ļu re cep šu veid la pu ce nas at bil sto -
ši tām, par kā dām Pār ti kas un
ve te ri nā rais die nests (PVD) šīs
veid la pas ie pērk (sa ska ņā ar veik -
to valsts ie pir ku mu), kā arī no dro -
ši na ie spē ju no pirkt ve te ri nā ro
re cep šu veid la pas un dzīv nie ku
ārst nie cis kās ba rī bas pie pra sī ju ma 
veid la pas pa vie nam kom plek tam. 

Gro zī ju mi arī no teic, ka par
valsts uz rau dzī bas un kon tro les
dar bī bām un mak sas pa kal po ju -
miem pa kal po ju ma ņē mē jam būs
jā mak sā sa ska ņā ar PVD sa ga ta -
vo to rē ķi nu. Vien lai kus ir do ta ie -
spē ja uz ņē mē jam vie no ties ar
PVD par fi nan šu lī dzek ļu ie mak su
die nes ta kon tā pirms valsts uz rau -
dzī bas un kon tro les dar bī bu un pa -
kal po ju mu veik ša nas un at tie cī ga
rē ķi na sa ņem ša nas.

Gro zī ju mi no tei ku mos stā sies
spē kā 2012.ga da 1.jū ni jā. 

In for mā ci ju sa ga ta vo ja
Rū ta Ru dzī te

Bied rī ba „Sta riņš” sveic
 mai jā dzi mu šos:
Ana to li ju Kon stan ti no vu, Fi lo me nu Fuks, Mai ju Be re zi nu, Zo ju Smir -

no vu, Ra mo nu Dil bu.
jūnujā dzimušos:
Marfu Vasiļevsku, Regīnu Kriviņu, Pēteri Suveizdu, Marinu Lapiņu.

Tūk stoš dzid ru sau les sta ru lai vēl il gi dzī vē mirdz!
Prie ku, lai mi, ve se lī bu vē lam Jums no vi s as sirds!

òMai nu pri va ti zē tu 2-is ta bu dzī vok li Krās la vā,
Baz nī cas ie lā 6 (3.stāvs, ma za kv adra tū ra, līdz ar to
zem i ko mu nā lie mak sā ju mi, bez pa rā diem, la bi kai -
mi ņi, tī ra kāp ņu tel pa, utt.) pret pri va ti zē tu 3-is ta bu
dzī vok li Krās la vā (pir mo un piekt o stā vu ne pie dā -
vāt). Vai pār do du. T: 29716369.

òPērk me žus ar zem i, cir smas, var iz strā dā tus
me žus. Sa mak sa uz reiz. T.26346688.
òCeļa posmā Augstkalne - Krāslava atrasts

laulības gredzens ar gravējumu. Zvanīt uz
Dzimtsarakstu nodaļu darba laikā pa tālr. 656
24185.

sludinājumi

Ekskavatora pakalpojumi,
rokam dīķus, tīrām grāvjus.
Visu veidu zemes darbi. Vairāk
informācijas - pa tālr.28602801.

SI A „Govs centrs” pērk te ļus
(12 -40 dien. vec.). T.26609182.

informācija 

lauksaimniekiem


