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Krās la vā dzī vo īpa ši cil vē ki - vi ņi ir ta lan tī gi, mērķ tie cī gi, strā dī gi,  augs tu vēr tē sa vas tra dī ci jas, le po jas ar pa nā ku miem un sa snie gu miem. 
Tie ir cil vē ki, kas spēj tiek ties uz la bā ku un aug stā ku dzī ves kva li tā tes lī me ni. Tas ne at vieg lo paš val dī bas dar bu, ta ču tas no zī mē, ka ie dzī vo tā ji

ir ap lie ci nā ju ši,  ka nav vien al dzī gi pret sa vu pil sē tu, sa vu ta gad ni un nā kot ni. 
Sa vu kārt mēs da rām vi su ie spē ja mo, lai Krās la va bū tu pie vil cī ga cil vē kiem, jaun ām ide jām, in ves tī ci jām un biz ne sam. 
Krās la va pa stā vēs, ka mēr šeit rī kos kā zas, ģi me nēs dzims bēr ni, ka mēr mēs ko pā  strā dā sim ik die nā un prie cā si mies svēt kos. Lai pil sē tas svēt ki

vien mēr ir spil gtas un ne at kār to ja mas svi nī bas vis iem, lai tie dā vā in te re san tas tik ša nās un la bu ga ra stā vok li! Sau dzē sim sa vu pil sē tu, vēr tē sim
un piln vei do sim vi su, ko sa snie dzām, pa tei co ties sa vam dar bam,  zi nā ša nām un mī les tī bai pret dzim to no va du! 

Gu nārs Upe nieks, 
Krās la vas no va da do mes priekš sē dē tājs 

             KRĀSLAVAS PILSĒTAS SVĒTKU PROGRAMMĀ
Laiks Pasākums Vieta

13. JŪLIJS
21.00 Jauniešu koncerts „Youth sound” Piedalās: deju

grupas „Stop time” un „Dance beat”, solistes Aiga Krute, 
Viktorija Baranovska, Kristīne Voitova, Evija Vagale,
TV konkursa „Eurovision Lat via 2012”dalībniece Alisa
May & Chick & Shick Dance Show un rokgrupa „Stage
Di vers”. Turpinājumā diskotēka līdz 01.00

Krāslavas pilsētas centrālajā laukumā

14.JŪLIJS  -   DAUGAVAS FESTIVĀLS
7.00 – 11.00     Makšķerēšanas sacensības Pulcēšanās vieta un rezultātu uzmērīšana Vidzemes ielā,

apbalvošana plkst. 12.00 Vidzemes ielā

9.00 – 13.00 Amatnieku tirdziņš Ostas un M.Tirgus ielā

11.00 – 13.00 Pašdarbības kolektīvu koncerts Krāslavas pilsētas centrālajā laukumā 

No 10.00 Piepūšamās atrakcijas bērniem un velokarti
Izjādes ar zirgiem

Grāfu Plāteru ielā

Mini futbola turnīrs Dalībnieku pulcēšanās vieta Krāslavas pils parka
stadionā (Grāfu Plāteru ielā) no plkst. 09.00

Ielu basketbola turnīrs „Daugavas bumba 2012”* Krāslavas pils parka sporta laukumā (Grāfu Plāteru ielā)
no plkst. 09.00

No 11.00 Salu maratons* Sacensības ar kanoe laivām apkārt salai Daugavā.
Dalībnieku pulcēšanās vieta Ostas ielā no plkst. 10.00

No 12.00 Autokrosa sacensības Krāslavas trasē 
„Krāslavas kauss 2012” „Latgales kausa”  III posms.
Piedalās braucēji no Rīgas, Daugavpils, Ludzas,
Kārsavas, Krāslavas.

Dalībnieku pulcēšanās vieta Krāslavas trasē (Pils iela) no
plkst.10.00

No 14.00 Piedzīvojumu trasīte* 10 piedzīvojumu trasītes elementi:„Balansēšana”,
„Ķekatas”, „Lakatiņš”, „Tarzāna nobrauciens”,
„Zirnekļu tīkls”, „Svari”, „Savaldi bumbiņas”,
„Lidojošie baloni”, „Purvs”, „Iekaro Daugavu”. 
Dalībnieku pulcēšanās vieta Dīķu ielā no plkst. 13.00

19.00 – 23.00 Krāslavas Vēstures un mākslas muzejs aicina
iepazīties ar ekspozīciju „Pieci airi” un gleznotāja
E.Pustovoitova gleznu reprodukciju izstādi

Pils ielā 8 (ieeja bezmaksas)

20.00 Daugavas festivāla noslēgums
Sacensību uzvarētāju apbalvošana, Krāslavas novada
pašdarbības kolektīvu un vieskolektīvu no Lietuvas un
Baltkrievijas uzstāšanās

Krāslavas estrādē (Pils ielā)

21.30 Grupas „Da kota” koncerts

Turpinājumā balle līdz rītausmai, spēlē „Ginc un Es”

23.00 Salūts!
*No 12.00 - 14.00 visiem sacensību dalībniekiem „lauku virtuve” pie Krāslavas kultūras nama (Rīgas ielā  26) Sacensību nolikumi

un pieteikuma formas mājas lapās – www.kraslava.lv un www.latgale.lv Papildus informācija: +371 22021290 (Inga).
Pasākumu organizē Latgales plānošanas reģions sadarbībā ar Krāslavas novada domi, īstenojot Latvijas, Lietuvas
un Baltkrievijas pārrobežu sadarbības programmas projektu Nr. LLB-1-098 “Tūrisma attīstības veicināšana
Latgales-Utenas-Vitebskas pārrobežu reģionos” (BELLA DVINA 2). ESI AKTĪVS UN PIEDALIES!

Krās la vas no va da do mes
 RĪ KO JUMS

Par Lat vi jas valsts 
ka ro ga pa cel ša nu

Pa ma to jo ties uz Lat vi jas valsts
ka ro ga li ku ma 7.pan ta tre šo da ļu
un par go du Krās la vas pil sē tas
svēt kiem, no teikt, ka Lat vi jas
valsts ka rogs pa ce ļams 2012.ga da
14.jū li jā Krās la vas pil sē tas ad mi -
nis tra tī va jā te ri to ri jā pie vi su vei -
du ie stā žu, uz ņē mu mu un
or ga ni zā ci ju ēkām, kā arī dzī vo ja -
ma jām mā jām.

      ESI AK TĪVS –
NĀC

 UN PIE DA LIES!

Krās la va  –  pil sē ta Dau ga vas lo -
kos. Tā ir vie ta, kur Dau ga va sa vā
da bī ga jā te cē ju mā met skais tus,
lie lus lo kus. Dau ga va ir Krās la vas
lep nums un vi zīt kar te. 

Lat ga les plā no ša nas re ģi ons sa -
dar bī bā ar Krās la vas no va da do mi
aici na vi sus uz Dau ga vas fes ti vā -
lu, kas tiks or ga ni zēts pa šā va sa ras
vi dū – 14.jū li jā – Krās la vas pil sē -
tas svēt ku ie tva ros.

Šo gad fes ti vāls tiek or ga ni zēts
Lat vi jas, Lie tu vas un Balt krie vi jas 
pār ro be žu sa dar bī bas pro gram mas 
pro jek ta Nr. LLB-1-098 „Tū ris ma
at tīs tī bas vei ci nā ša na Lat ga -
les-Ute nas-Vi teb skas pār ro be žu
re ģi onos” (BEL LA DVI NA 2) ie -
tva ros. 

Fes ti vā la pir ma jā rī ko ša nas rei -
zē lie lu at sau cī bu gu va spor ta ak ti -
vi tā tes. Arī šo gad fes ti vā la
or ga ni za to ri aici na būt ak tī viem un 
pie da lī ties sa lu ma ra to nā, pie dzī -
vo ju mu tra sī tē un strīt bo la tur nī rā.
Sa cen sī bas no tiks starp tau tis kā lī -
me nī, jo Krās la vā ie ra dī sies ne
vien Lat vi jas spor tis ti, bet arī spor -
tis ti no Balt krie vi jas un Lie tu vas.
Mak šķer nie ki aici nā ti pie da lī ties
mak šķer nie ku sa cen sī bās. 

Svēt ku gai sot ni pil sē tas lau ku -
mā no dro ši nās Lat vi jas, Lie tu vas
un Balt krie vi jas ko lek tī vi. Tiks or -
ga ni zēts amat nie ku tir dziņš, bet
pa šus ma zā kos prie cēs pie pū ša -
mās at rak ci jas. Svēt ku iz ska ņā –
za ļum bal le.

http://www.kraslava.lv
http://www.latgale.lv
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KRĀSLAVAS NOVADU APMEKLĒJA 
BALT KRIE VI JAS RE PUB LI KAS VĒST NIEKS

22. jū ni jā Krās la vas no va du dar -
ba vi zī tē ap mek lē ja Balt krie vi jas
Re pub li kas vēst nieks Lat vi jā
Alek sandrs Ge ra si men ko. Brau -
cie nā vi ņu pa va dī ja Balt krie vi jas
Re pub li kas Ģe ne rāl kon suls Dau -
gav pi lī Vik tors Gei siks. 

Vie si ap sprie da ar no va da do -
mes va dī bu ak tu ālos jau tā ju mus,
ti kās ar pil sē tas balt krie vu di a s po -
ras pār stāv jiem, ap mek lē ja alus
darītavu „Krāslavas avots”, Pie -
dru jas ro bež ap sar dzī bas no da ļu un 
Pie dru jas pa gas ta pār val di, kā arī
ap ska tī ja vie tu, ku rā tiek plā no ta
lo ģis ti kas cen tra celt nie cī ba. 

Tik ša nās lai kā ar vēst nie ku
Krās la vas balt krie vi uz de va jau tā -
ju mu par at ļau ju iz snieg ša nu vien -
kār šo tai Balt krie vi jas ro be žas
šķēr so ša nai, jo šī pro ce dū ra paš -
laik ir diez gan sa rež ģī ta. Ģe ne rāl -
kon suls pa zi ņo ja, ka tu vā ka jā lai kā 
no tiks kon sul tā ci jas ar Lat vi jas
pus i un ko pī gi tiks iz strā dā ta sis tē -
ma, kas būs ēr tā ka ie dzī vo tā jiem.

Sa ka rā ar to, ka Krās la va ie tilpst
vien kār šo tās ro be žas šķēr so ša nas
zo nā, Alek sandrs Ge ra si men ko un
no va da do mes priekš sē dē tājs Gu -
nārs Upe nieks ap sprie da va ri an -
tus, kā var piln vei dot
Lat vi jas-Balt krie vi jas ro be žas
šķēr so ša nas no sa cī ju mus, tad vi ņi
de vās uz Pie dru jas ro bež ap sar dzī -
bas no da ļu, kur Ana to lijs Ve ce lis,
no da ļas priekš nieks, pa rā dī ja Balt -
krie vi jas vēst nie cī bas pār stāv jiem
vie tu, kur va rē tu or ga ni zēt ro be žas 
šķēr so ša nas pun ktu, kā arī pa stās -
tī ja vie siem par ro be žas kon tro les
un ap sar dzī bas me to dēm, par ro -
bež sar gu ik die nas dar bu, kontra -
ban dis tu vil tī bām un  at jau tī bu. 

Vi zī tes pro gram mas nā ka mais
punkts bi ja vie tas ap ska te, kur tiek
plā no ta lo ģis ti kas cen tra celt nie cī -
ba. Šī pro jek ta re ali zā ci ja Krās la -
vas no va da paš val dī bai ir viens no
gal ve na jiem uz de vu miem. Pirms
da žiem ga diem, kad Gu nārs Upe -
nieks pil dī ja Saei mas de pu tā ta pie -
nā ku mus, viņš ak tu ali zē ja šo
jau tā ju mu tik ša nās lai kā ar Balt -
krie vi jas Re pub li kas vēst nie ku.

Šis te mats ti ka ap spriests Lat vi -
jas-Balt krie vi jas starp val dī bu ko -
mi si jas sē dē Min skā. Ta gad
Alek san dram Ge ra si men ko bi ja
ie spē ja per so nī gi ap ska tīt plā no tās
celt nie cī bas vie tu. Kā uz svē ra
vēst nieks, lo ģis ti kas cen tra iz vei -
do ša na ir in te re sants un per spek -
tīvs pro jekts gan Eiro pas
Sa vie nī bas, gan Balt krie vi jas uz -
ņē mē jiem. 

Ģe ne rāl kon su lam Vik to ram
Gei si kam par šo jau tā ju mu arī ir
po zi tīvs vie dok lis. 

„Paš laik ro be žas šķēr so ša nas
lai kā pār va dā tā jiem ro das dau dzas

pro blē mas, vei do jas rin das,” at zī -
mē ja V. Gei siks. „Lo ģis ti kas cen -
tra būv nie cī ba vei ci nā tu Mui tas
Sa vie nī bas un Eiro pas Sa vie nī bas
dar bī bas at tīs tī bu. Mums ir jā rek -
la mē šis pro jekts, lai in for mē tu un
ie in te re sē tu Balt krie vi jas Re pub li -
kas au to pār va dā tā jus.”

Vi zī tes no slē gu mā vēst nieks uz -
svē ra, ka vis i vi ņa dar ba vizī tes
mēr ķi ir sa snieg ti. Kon krē ti
priekš li ku mi par jau tā ju miem, kas
bi ja ap spries ti Krāslavā, tiks vir zī ti 
iz ska tī ša nai starp val dī bas ko mi si -
jas sē dē.  

El vī ra Šku tā ne, au to res fo to

APSTIPRINĀTS 
KRĀSLAVAS NOVADA

ĢERBONIS
Krās la vas no va da do me sa ņē -

ma Lat vi jas Re pub li kas Kul tū ras 
mi nis tri jas lē mu mu (27.06.12.) ,
ku rā tiek pa zi ņots, ka Krās la vas
no va da ģer bo nis ir ap stip ri nāts
un re ģis trēts LR ģer bo ņu re ģis -
trā. 

Krās la vas no va da ģer bo nis ir
vei dots kā he ral dis kais vai rogs,
kas sa da līts di vās da ļās. Pir ma jā
da ļā ir at tē lo tas pie cas zel ta jos -
las, kas mi jas ar mel na jām jos -
lām. Ot ra jā da ļā – bīs ka pa zel ta
ziz lis uz sar ka na fo na. 

Krās la vas no va da ģer bo nis ir
no va da do mes gra fis kās iden ti -
tā tes pa mat ele ments. 

Pur pu ra krā sa ti ka iz vē lē ta, bal sto ties uz le ģen du par Po loc kas var ja gu 
kņa zu Rag nval di (920-978) (no balt krie vu:Рагвалод) un vi ņa mei tu. Le -
ģen da vēs ta, ka Krās la vā uz dzī vi ap me tu sies vi ņa mei ta Rag ne da (var ja -
gu: Rag nhil da). Pēc tam, kad Nov go ro das var ja gu kņazs Vla di mirs 978.
ga dā ar va ru pa ņē ma vi ņu par sie vu un Po loc kā no slep ka vo ja vi ņas tē vu
un di vus brā ļus, vi ņa bi ja spies ta pār cel ties dzī vot pie sa va vī ra uz Ki je -
vu, kur pēc kris tī ša nas vi ņa sa ņē mu si jaun u vār du - Go ris la va. Pēc tam,
kad Rag ne da at rie bī bas jū tu uz plū dos mē ģi nā ja no durt sa vu vī ru, vi ņa
ko pā ar dē lu Iz jas la vu ti ka iz sū tī ta at pa kaļ uz Po loc kas zem i. Kņa za sie -
vas dzī ves vie ta esot at ra du sies ta ga dē jā Krās la vas Te āt ra kal nā. No Go -
ris la vas vār da va rē tu būt cē lies ta ga dē jais Krās la vas vārds (sā kot nē ji
Go ris la va).

Lie la da ļa Krās la vas vēs tu res sais tā ma ar bīs ka piem, pries te riem un
mā cī tā jiem. Arī mūs die nās sa gla bā ju sies diez gan lie la baz nī cas ie tek me
uz no va da sa bied ris ko dzī vi. Zel ta krā sa ģer bo nī sim bo li zē kris tī go ti cī -
bu, pār ti cī bu.

Scep te ris (ziz lis) ir se nā kais va ras sim bols. Vēl ag rāk kris tie tī bā - La -
bā Ga na at ri būts, kas mūs ne kad ne pa met ne lai mē un iz glābj.1755. ga dā
Krās la vā cē la baz nī cu kā Mo gi ļe vas ar hi die cē zes ar hi bīs ka pa mīt ni. 

Scep te ris he ral di kā no zī mē - tais nī gums.
Krās la va kļu va par  mies tu 1729.ga dā, kad Krās la vas mui žu ie gā dā jās

Jans Lud vigs Plā ters. Šī grā fu Plā te ru dzim ta prak tis ki di vus gad sim tus
no tei ca tās saim nie cis ko, kul tū ras un ga rī go dzī vi.

No Grā fu Bro el-Plā te ru dzim tas ģer bo ņa aiz gū tas Krās la vas no va da
ģer bo nim 5 zel ta jos las uz mel nā fo na, rak stu ro jot ar to pie cus sta rus, kas 
iet cau ri tum sai un nes gais mu, ce rī bu utt.

Krās la vas pil sē tas ģer bo nī sud ra ba lai vai ir 5 airi, kas sim bo li zē pa -
mat tau tī bas, kas dzī vo ju šas ša jā ap vi dū: lat vie ši, po ļi, balt krie vi, krie vi,
eb re ji. Vai nu arī eso šās un  dar bo ju šās ta jā lai kā re li ģis kās kon fe si jas:
ka to ļu, pa reiz ti cī go, lu te rā ņu, vec ti cīb nie ku un Mo zus ti cī bu.

IZ STRĀ DĀ TA 
UN AP STIP RI NĀ TA 

KRĀS LA VAS NO VA DA 
AT TĪS TĪ BAS PRO GRAM MA
2012.ga da 21.jū ni jā Krās la vas no va da do mes sē dē, de pu tā tiem vien -

bal sī gi bal so jot, ti ka ap stip ri nāts vi dē ja ter mi ņa plā no ša nas do ku ments -
Krās la vas no va da at tīs tī bas pro gram ma 2012. – 2018. ga dam. 

Krās la vas no va da at tīs tī bas pro gram ma ir pir mais vie no tais Krās la vas
no va da plā no ša nas do ku ments pēc ad mi nis tra tī vi te ri to ri ālās re for mas
īs te no ša nas, ku rā no teik tas un ap ko po tas rī cī bas paš val dī bas pri ori tā šu
īs te no ša nai, iden ti fi cē ti fi nan šu re sur si un iz pil dī tā ji. Do ku ments ir pa -
mats paš val dī bas rī cī bu un in ves tī ci ju mērķ tie cī gai plā no ša nai, valsts at -
bal sta plā no ša nai vie tē jā lī me nī, kā arī vie tē jo un ār val stu in ves tī ci ju
pie sais tei. 

Lai no dro ši nā tu vis ap tve ro šu no va da paš val dī bas līdz ši nē jās dar bī bas
ana lī zi un no teik tu pri ori tā tes turp mā ka jā dar bī bā, pro gram mas pro jek ta
iz strā des pro ce sā ie sais tī jās ak tī vā kie no va da ie dzī vo tā ji, ku ri, pie da lo -
ties ap tau jā un sa bied ris ka jā ap sprie ša nā, pau da sa vu vie dok li un priekš -
li ku mus paš val dī bas dar ba piln vei do ša nai un no va da at tīs tī bai, tā dē jā di
do dot vēr tī gu pie ne su mu no va da at tīs tī bas pro gram mas pro jek ta sa ga ta -
vo ša nā.

At tīs tī bas pro gram mas iz strā di no dro ši nā ja paš val dī bas dar ba gru pa
At tīs tī bas no da ļas va dī tā jas Inā ras Dzal bes va dī bā. Sa vu re dzē ju mu
turp mā kai at tīs tī bai pau da da žā du jo mu eks per ti un uz ņē mē ji te ma tis ka -
jās dar ba gru pās par lau ku te ri to ri ju, vi des un tū ris ma ilg tspē jī gu at tīs tī -
bu, ve se lī bas aiz sar dzī bu un so ci ālo ap rū pi, eko no mi ku un
uz ņē mēj dar bī bu, kul tū ru un spor tu, sa vu kārt Vi des aiz sar dzī bas un re ģi -
onā lās at tīs tī bas mi nis tri jas, Lat ga les plā no ša nas re ģi ona, Dau gav pils
re ģi onā lās vi des pār val des, Ve se lī bas in spek ci jas, Vi des pār rau dzī bas
valsts bi ro ja un Valsts kul tū ras pie mi nek ļu aiz sar dzī bas in spek ci jas spe -
ci ālis ti snie dza kon sul tā ci jas pro gram mas iz strā des pro ce sā. 

At tīs tī bas do ku men ta un no va da paš val dī bas mēr ķis - lai Krās la vas
no vads bū tu ga rī gi ba gā tu, ra do šu, iz glī to tu, vies mī lī gu un sa vu no va du
mī lo šu cil vē ku no vads ar ģi me nis kām vēr tī bām, no vads, kur gri bas dzī -
vot un at griez ties.

Krās la vas no va da at tīs tī bas pro gram ma in te re sen tiem pie eja ma Krās -
la vas no va da do mē (Rī gas ie lā 51, Krās la vā), do mes At tīs tī bas no da ļā
(Sko las ie lā 7, Krās la vā), kā arī paš val dī bas mā jas la pā www.kras la -
va.lv. 

Gun ta Či ži ka,
Krās la vas no va da do mes 

At tīs tī bas no da ļas 
tel pis kās plā no ša nas un pro jek tu spe ci ālis te 

AK TĪ VĀ KIE KRĀS LA VAS NO VA DA
 IE DZĪ VO TĀ JI DAR BO SIES

 11 PRO JEK TOS

Šī ga da pro jek tu kon kur sam „Ie dzī vo tā ji vei do sa vu vi di 2012”, 
ko ce tur to rei zi or ga ni zē Krās la vas no va da do me, ti ka ie snieg ti 11 
pro jek ti, tai skai tā 6 pro jek ti no no va da pa gas tu cie miem (Pie dru -
jas, Skais tas, Aule jas, Kom bu ļiem, Var na vi čiem un In dras) un 5
pro jek ti no Krās la vas pil sē tas.

Pro jek tu vēr tē ša nas ko mi si ja, šī ga da 27.jū ni jā, iz vēr tē jot ie -
snieg tos pro jek tus, no lē ma ne daudz sa ma zi nāt bu dže tu kat ram no
pro jek tiem, lai vi s as ide jas va rē tu tikt īs te no tas. Ko pē jais pie šķir -
tais fi nan sē ju ma ap joms 3978 Ls, pro jek ti tiks īs te no ti līdz šī ga da 
ok tob rim.

2012.ga da fi nan sē jums tiek pie šķirts šā diem „ma za jiem” pro -
jek tiem (pro jek tu ie snieg ša nas se cī bā):

„Skaists spor ta lau kums”, Pie dru jas ie dzī vo tā ju gru pa „Dau ga -
vie ši”;

„Skais tai jā būt skais tai!”, bied rī ba „Skais tas at bal sta centrs”;
„Krās la vas Svē tā kņa za Alek san dra Ņev ska pa reiz ti cī go baz nī -

cas te ri to ri jas lab ie kār to ša na „Par prie ku ma za jiem un lie la -
jiem””, ie dzī vo tā ju gru pa „Sa vai baz nī cai un cil vē kiem!”;

„Gai te ņu kos mē tis kais re monts ģi me nes at bal sta cen tra „At vēr -
tī ba” un Krās la vas BSRC „Mūs mā jas” krī zes cen tra klien tu un
dar bi nie ku va ja dzī bām”, Ģi me nes at bal sta centrs „At vēr tī ba” sa -
dar bī bā ar Lat ga les mā cī bu cen tra ap da res dar bu spe ci ālis tiem;

„„Jaun ie šu mā jas” ie mīt nie ku dzī ves kva li tā tes piln vei do ša na”, 
Krās la vas BSRC „Jaun ie šu mā jas” jaun ie ši un audzi nā tā ji;

„Par sa kop tu Aule ju”, ie dzī vo tā ju gru pa „Par sa kop tu Aule ju”;
„Pel dvie ta Kom bu ļu pus sa li ņā”, ie dzī vo tā ju gru pa „ Mēs –

Kom bu ļiem;
„At pū tas vie ta „Ausek lis””, Var na vi ču ie dzī vo tā ju gru pa „Lau -

ku ro man ti ka”;
„Sa kop ta sko la sa kop tā vi dē”, Krās la vas pa mat sko la;
„In dra - Ro žu ciems”, In dras - Ro žu cie ma ide jas at bal stī tā ji;
„Sa bied rī bā pa zīs ta mu per so nu fo to por tre tu iz stā des or ga ni zē -

ša na”, Fo to klubs „Zib snis”.
Lū gums pro jek tu va dī tā jiem kon tak tē ties ar pro gram mas ko or -

di na to ri par lī gu ma slēg ša nas pro ce dū rām.
No vē lam vi sām pro jek tu ko man dām veik smi pro jek tu ie vie ša -

nā!
Inā ra Dzal be,

pro gram mas ko or di na to re Krās la vas no va da do mē 

Aici nām jaun ie šus
 pie da lī ties 

pro jek tu kon kur sā

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

Pro jek tu kon kur sa mēr ķis – mo ti vēt
jaun ie šus sa va biz ne sa vei do ša nai, ino va -
tī va pro duk ta/pa kal po ju ma ra dī ša nai,
vei ci not jaun u ko mer san tu vai saim nie -
cis kās dar bī bas vei cē ju vei do ša nos no va -
dā.

Pro jek tu ie snie dzē ji – jaun ie ši vai
jaun ie šu gru pa ve cu mā no 18 līdz 30 ga -
diem, kas ie priekš nav vei ku ši ko mer -
cdar bī bu vai saim nie cis ko dar bī bu un
nav īpaš nie ki jau eso šam uz ņē mu mam.

Pro jek ta pra sī bas – no di bi nāt un re ģis -
trēt ko mer cre ģis trā ko mer san tu, uz sākt
ko mer cdar bī bu vai re ģis trēt un uz sākt
saim nie cis ko dar bī bu Krās la vas no va dā.

Pro jek tu pie tei ku mu pie ņem ša na no -
tiek no 2012.ga da 2.jū li ja līdz 2012.ga da
31.augus tam.

Kon kur sa pie tei ku mu var ie sniegt per -
so nī gi vai no sū tīt pa pas tu Krās la vas no -
va da paš val dī bai, Rī gas ie la 51,
Krās la va, LV-5601.

Kon tak tper so na: Krās la vas no va da do -
mes uz ņē mēj dar bī bas at bal sta pro jek ta
ko or di na to re Agi ta Krug lo va, tālr.
65620032, 25608633, e-pasts: agi tak rug -
lo va@inbox.lv.

Ar pro jek tu kon kur sa no li ku mu var ie -
pa zī ties:

1. in ter ne ta mā jas la pā www.kras la -
va.lv;

2. Krās la vas no va da do mē (Rī gas ie lā
51, Krās la vā) pie sek re tā res – liet ve des
3.ka bi ne tā vai Krās la vas no va da do mes
At tīs tī bas no da ļā (Sko las ie lā 7, Krās la vā);

3. jums tu vā ka jā pa gas ta pār val dē.
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Par Krās la vas no va da 
ilg tspē jī gās at tīs tī bas stra tē ģi jas

 pub lis ko ap sprie ša nu

Sa ska ņā ar 21.06.2012. Krās la vas no va da do mes lē mu mu (sē -
des pro to kols Nr.10, 2.§) pub lis ka jai ap sprie ša nai no do ta Krās -
la vas no va da ilg tspē jī gas at tīs tī bas stra tē ģi jas 2013. – 2037.
ga dam 1.re dak ci ja. 

Ilg tspē jī gas at tīs tī bas stra tē ģi jā no teikts Krās la vas no va da
paš val dī bas ilg ter mi ņa at tīs tī bas re dzē jums, mēr ķi, pri ori tā tes
un tel pis kās at tīs tī bas per spek tī va. 

Pub lis kās ap sprie ša nas ter miņš no teikts no 23.07.2012. līdz
03.09.2012. Pub lis kās ap sprie ša nas sa nāk smes no tiks:

Krās la vas no va da do mē, Rī gas ie lā 51, Krās la vā –
20.08.2012., plkst.11.00;

Aule jas pa gas ta pār val dē, Ro ber ta Pud ni ka ie lā 8, Aule jā,
Aule jas pa gas tā – 21.08.2012., plkst.9.00;

In dras pa gas ta pār val dē, Pa sta ie lā 2, In drā, In dras pa gas tā –
22.08.2012. ga da, plkst.12.00;

Iz val tas pa gas ta pār val dē, Sau les ie lā 3, Iz val tā, Iz val tas pa -
gas tā – 21.08.2012., plkst. 15.00;

Kal nie šu pa gas ta pār val dē, „Dau ga vas”, Kal nie šos, Kal nie šu
pa gas tā- 23.08.2012., plkst.9.00;

Kap la vas pa gas ta pār val dē, Kap la vas ie lā 3, Kap la vā, Kap la -
vas pa gas tā – 20.08.2012., plkst.14.00;

Kom bu ļu pa gas ta pār val dē, Sko las ie lā 4, Kom bu ļos, Kom bu -
ļu pa gas tā – 21.08.2012., plkst.11.00;

Krās la vas pa gas ta pār val dē, Ezer kal nā, Krās la vas pa gas tā –
20.08.2012., plkst.16.00;

Pie dru jas pa gas ta pār val dē, Pie dru jā, Pie dru jas pa gas tā –
22.08.2012., plkst.9.30;

Ro bež nie ku pa gas ta pār val dē, Jau nat nes ie lā 6, Ro bež nie kos,
Ro bež nie ku pa gas tā – 22.08.2012., plkst.14.30;

Skais tas pa gas ta pār val dē, Mie ra ie lā 17, Skais tā, Skais tas pa -
gas tā – 23.08.2012., plkst.11.00;

Ūd rī šu pa gas ta pār val dē, Dār za ie lā 2, Augst kal nē, Ūd rī šu pa -
gas tā – 21.08.2012., plkst.13.00.

Ar no va da ilg tspē jī gas at tīs tī bas stra tē ģi jas 1. re dak ci ju pub -
lis kās ap sprie ša nas lai kā va rēs ie pa zīs ties Krās la vas no va da
paš val dī bas At tīs tī bas no da ļā (Sko las ie lā 7, Krās la vā), pa gas tu
pār val dēs, kā arī paš val dī bas mā jas la pā in ter ne tā www.kras la -
va.lv. 

Priekš li ku mus lū dzam ie sniegt rakst vei dā līdz 03.09.2012.,
tos ad re sē jot Krās la vas no va da do mei, Rī gas ie lā 51, Krās la vā,
Krās la vas no va dā, LV-5601, kā arī kat rā pa gas ta pār val dē, no -
rā dot kon tak tin for mā ci ju (vār du, uz vār du, ad re si, tāl ru ni un
e-pas tu).

Par Krās la vas no va da
 te ri to ri jas plā no ju ma 

un Vi des pār ska ta 
sa bied ris ko ap sprie ša nu

Sa ska ņā ar 21.06.2012 Krās la vas no va da do mes lē mu mu (sē -
des pro to kols Nr.10, 3.§) sa bied ris ka jai ap sprie ša nai un at zi nu -
mu sa ņem ša nai no do ta Krās la vas no va da te ri to ri jas plā no ju ma
2013.–2023. ga dam 1.re dak ci ja un Vi des pār ska ta pro jekts. 

Sa bied ris kās ap sprie ša nas ter miņš no teikts no 23.07.2012.
līdz 03.09.2012. Sa bied ris kās ap sprie ša nas sa nāk smes no tiks:

Krās la vas no va da do mē, Rī gas ie lā 51, Krās la vā –
20.08.2012., plkst.11.00;

Aule jas pa gas ta pār val dē, Ro ber ta Pud ni ka ie lā 8, Aule jā,
Aule jas pa gas tā – 21.08.2012., plkst.9.00;

In dras pa gas ta pār val dē, Pa sta ie lā 2, In drā, In dras pa gas tā –
22.08.2012. ga da, plkst.12.00;

Iz val tas pa gas ta pār val dē, Sau les ie lā 3, Iz val tā, Iz val tas pa -
gas tā – 21.08.2012., plkst. 15.00;

Kal nie šu pa gas ta pār val dē, „Dau ga vas”, Kal nie šos, Kal nie šu
pa gas tā- 23.08.2012., plkst.9.00;

Kap la vas pa gas ta pār val dē, Kap la vas ie lā 3, Kap la vā, Kap la -
vas pa gas tā – 20.08.2012., plkst.14.00;

Kom bu ļu pa gas ta pār val dē, Sko las ie lā 4, Kom bu ļos, Kom bu -
ļu pa gas tā – 21.08.2012., plkst.11.00;

Krās la vas pa gas ta pār val dē, Ezer kal nā, Krās la vas pa gas tā –
20.08.2012., plkst.16.00;

Pie dru jas pa gas ta pār val dē, Pie dru jā, Pie dru jas pa gas tā –
22.08.2012., plkst.9.30;

Ro bež nie ku pa gas ta pār val dē, Jau nat nes ie lā 6, Ro bež nie kos,
Ro bež nie ku pa gas tā – 22.08.2012., plkst.14.30;

Skais tas pa gas ta pār val dē, Mie ra ie lā 17, Skais tā, Skais tas pa -
gas tā – 23.08.2012., plkst.11.00;

Ūd rī šu pa gas ta pār val dē, Dār za ie lā 2, Augst kal nē, Ūd rī šu pa -
gas tā – 21.08.2012., plkst.13.00.

Ar do ku men tiem sa bied ris kās ap sprie ša nas lai kā va rēs ie pa -
zīs ties Krās la vas no va da paš val dī bas At tīs tī bas no da ļā (Sko las
ie lā 7, Krās la vā), pa gas tu pār val žu ēkās to dar ba lai kā, kā arī
paš val dī bas mā jas la pā in ter ne tā www.kras la va.lv. 

Priekš li ku mus lū dzam ie sniegt rakst vei dā līdz 03.09.2012.,
tos ad re sē jot Krās la vas no va da do mei, Rī gas ie lā 51, Krās la vā,
Krās la vas no va dā, LV-5601, kā arī kat rā pa gas ta pār val dē, no -
rā dot kon tak tin for mā ci ju (vār du, uz vār du, ad re si, tāl ru ni un
e-pas tu).

Krās la vas no va da te ri to ri jas plā no jums un Vi des pār skats tiek
iz strā dāts Eiro pas So ci ālā fon da līdz fi nan sē tā pro jek ta
1DP/1.5.3.2.0/10/AP IA/VRA A/059/034 „Krās la vas no va da
paš val dī bas at tīs tī bas plā no ša nas ka pa ci tā tes pa aug sti nā ša na,
iz strā dā jot jaun u Krās la vas no va da te ri to ri jas plā no ju mu” ie tva -
ros. 

KĀ MAI NĪT PIL SĒ TAS VEI DO LU
 PA ŠU RO KĀM? 

Mū su pil sē tas ie dzī vo tā ji no teik ti at ce ras, ka pirms trim ga diem ti -
ka at jau no ta Zir ga eze ra plud ma le. Krās la vie ša Mak si ma Pu ga je va
ide ja sa kār tot šo pel dvie tu bi ja at bal stī ta pro jek tu kon kur sa „Ie dzī vo -
tā ji vei do sa vu vi di” ie tva ros. Tad jaun ie šu gru pa „NO STRESS” re -
kon stru ēja abas lai pas un nir ša nas tor nī ti. 

Jaun ie šu pū li ņi un darbs ne bi ja vel tī gi, gan mak šķer nie ki, gan at -
pūt nie ki ak tī vi iz man to ja at jau no tos ob jek tus. Ar lai ku lai pas zau dē -
ja sa vu sā kot nē jo iz ska tu, un Mak sims Pu ga jevs no lē ma rī ko ties. 

„Es uz rak stī ju pro jek tu, un Krās la vas no va da do me at bal stī ja ma -
nu ide ju, lai pu at jau no ša nai ti ka pie šķir ts 200 la tu,” pa stās tī ja Mak -
sims. „Vie nam man bū tu grū ti tikt ga lā, tā pēc es or ga ni zē ju jaun ie šu
gru pu - de vī tās kla ses ab sol ven tus. Mēs at tī rī jām  lai pas no ne tī ru -
miem un smil tīm un no krā so jām tās. Ta gad vēl plā no jam uz bū vēt tu -
ale ti.” 

Ik vie nam cil vē kam - jaun am vai ve cam – ir pa tī ka mi dzī vot skais tā 
un sa kop tā vie tā. Ja vie ta ir lab ie kār to ta pa šu ro kām - dzī vot ta jā ir
vēl pa tī ka māk. 

El vī ra Šku tā ne,
au to res fo to

„YOUTH FOR NA TU RE”  JAUN IE ŠI 
PĒ TA PIL SĒ TAS UN DA BAS PAR KUS
Jaun ie šu pro jek ta 

„YOUTH FOR
NA TU RE” 12 da -
līb nie ki no 8.06.
līdz 10.06. pie da lī -

jās pir ma jā par ku plā no ša nas dar ba
gru pā, ku ras lai kā ap mek lē ja par kus
Viļ ņā un Si gul dā, ap ska tot un iz pē tot
tos pla šāk, kā arī ak tī vi  pie da lī jās
par ku plā no ša nas se mi nā rā, ku ru va -
dī ja aina vu ar hi tek te Ive ta Grī vi ņa.
Jaun ie ši ra do ši iz pau dās aina vu ar hi -
tek tu lo mās un vei do ja sa vas pirm ās
ski ces. Šīs dar ba gru pas tur pi nā jums
se kos ok tob rī, kad jaun ie ši pie da lī -

sies sa vu paš val dī bu at pū tas vie tu
plā no ša nā pil sē tas un da bas par kos
ko pā ar aina vu ar hi tek tiem un plā no -
ša nas spe ci ālis tiem. Par ku plā no ša -
nas dar ba gru pas re zul tā tā tiks
iz vei do ta teh nis kā do ku men tā ci ja at -
pū tas vie tām - Krās la vas Grā fa Plā te -
ra par kam, Bru ņi nie ku lau ku mam
Dau gav pils no va dā un Vyzuonaitis
par kam Ute nā.

Pro jek ta da līb nie ki - vi dus sko lē ni
no trim paš val dī bām – Krās la vas,
Dau gav pils un Ute nas.

Krās la vas no va du pār stā vē ja un ak -
tī vi dar bo jās Kris tī ne Gor ni ka (Krās -

la vas Valsts ģim nā zi ja), Lin da Pi zā -
ne, In ga Ku di na (Krās la vas Va ra vīk -
snes vi dus sko la).

Pro jek tu  līdz fi nan sē Lat vi jas-Lie -
tu vas pār ro be žu sa dar bī bas pro gram -
ma, Krās la vas no va da do me,
Dau gav pils no va da do me un Ute nas
paš val dī bas ad mi nis trā ci ja pro jek ta
LLIV-321 „Jaun ie šu vie tē jā pat ri -
otis ma ro si nā ša na sa skar smē ar da bu
aiz sar gā ja ma jās da bas te ri to ri jās
Augš dau ga vā Lat vi jā un Auk štai ti jā
Lie tu vā ” ie tva ros.

Ju ta Bu bi na,
pro jek ta va dī tā ja

VEIKS RO BEŽ NIE KU
 SA IE TU NA MA 
SIL TI NĀ ŠA NU

Šī ga da jū ni jā ir no slēgts lī gums
par Ro bež nie ku sa ie tu na ma sil ti -
nā ša nu. Būv dar bi tiek veik ti Krās -
la vas no va da do mes pro jek ta
„Krās la vas no va da Ro bež nie ku
sa ie tu na ma sil ti nā ša na un sil tum -
tra ses no mai ņa” ie tva ros, ku ru fi -
nan sē Eiro pas lauk saim nie cī bas
fonds lau ku at tīs tī bai (EL FLA).
Dar bu lai kā tiks veik ta jum ta un
fa sā des sil ti nā ša na, lo gu un ār dur -
vju no mai ņa, kā arī iekš dar bi sie -
nām, gries tiem un tre pēm.
Sil ti nā ša nas dar bus veic SI A
„VAN PRO”, bū vuz rau dzī bas pa -
kal po ju mus no dro ši na A.Mi lei ka.

Sil ti nā ša nas dar bu ko pē jās iz -
mak sas ir 39 778,61 Ls, EL FLA
fi nan sē jums vei do ja 90% no at tie -
ci nā ma jām iz mak sām, Krās la vas
no va da do me se dza at li ku šos 10% 
un pie vie no tās vēr tī bas no dok li.

Šī pro jek ta ie tva ros 2011.ga dā
ti ka veik ta arī sil tum tra ses no mai -
ņa Ro bež nie ku cie mā no cen trā lās
kat lu mā jas uz di vām daudz dzī -
vok ļu mā jām un sa ie tu na mu.

Aina Dzal be,
pro jek ta va dī tā ja

AULE JĀ RE KON STRU ĒTA 
PA GAS TA BIB LI OTĒ KA

No slē dzies Krās la vas no va da do mes pro jekts „Krās la vas no va da Aule jas pa gas ta bib li otē kas vien kār šo tā re kon -
struk ci ja”. Pro jek ta ie tva ros ar Eiro pas Lauk saim nie cī bas fon da lau ku at tīs tī bai (EL FLA) fi nan sē ju mu un Krās la vas
no va da do mes līdz fi nan sē ju mu ti ka veikts bib li otē kas tel pu un kāp ņu tel pas re monts.

Ko pē jās pro jek ta īs te no ša nas iz mak sas sa stā da LVL 8 582,53 ar PVN. Re kon struk ci jas dar bus vei ca SI A „Vi ta V”,
bū vuz rau dzī bas pa kal po ju mu no dro ši nā ja Aivars Mi lei ka.

Lau ku at tīs tī bas pro gram mas pa sā ku ma „Pa mat pa kal po ju mi eko no mi kai un ie dzī vo tā jiem” pro jek tā EL FLA fi nan -
sē jums vei do ja 90% no ko pē jām pro jek ta at tie ci nā ma jām iz mak sām, Krās la vas no va da do me se dza at li ku šos 10% un
pie vie no tās vēr tī bas no dok li.

Pa sā ku ma „Pa mat pa kal po ju mi eko no mi kai un ie dzī vo tā jiem” mēr ķis ir at bal stīt vie tē jo paš val dī bu in ves tī ci jas pub -
lis kās in fra struk tū ras kva li tā tes uz la bo ša nai lau ku te ri to ri jās, lai vei ci nā tu ap dzī vo tī bas sa gla bā ša nos.

Aina Dzal be, pro jek ta va dī tā ja

- Kā pēc Krās la vā ti ka pār trauk ta Sirds ve se lī bas ka bi ne ta dar bī ba?
At bild Os kars Šnei ders (LR Ve se lī bas mi nis tri jas Ko mu ni kā ci jas no da ļa):
-Sirds ve se lī bas ka bi ne tu (SVK) fi nan sē ša na ti ka pār trauk ta ar 2012.ga da

1.jan vā ri, lai no vēr stu fun kci ju dub lē ša nos, ko veic  ģi me nes ār stu ot rā mā sa
un SVK. Tā dēļ ti ka no lemts stip ri nāt ot rās mā sas lo mu ģi me nes ār sta prak sē,
lik vi dē jot SVK in sti tū ci ju un 18 at brī vo ju šās mā sas, kas līdz šim ir strā dā ju -
šas pat stā vī gi SVK, pie sais tīt kon krē tām ģi me nes ār stu prak sēm (at se viš ķas
mā sas pa ra lē li dar bam SVK jau bi ja strā dā ju šas arī ģi me nes ār stu prak sēs).

Ana li zē jot SVK dar bī bu, ti ka se ci nāts, ka sav star pē jā sa dar bī ba starp SVK
un ģi me nes ār stiem ne bi ja no dro ši nā ta. In di kā ci ju ga dī ju mā SVK mā sa ie tei -
ca ap mek lē tā jam vēr sties pie ģi me nes ār sta, to mēr nav zi nāms, cik ap mek lē -
tā ju klau sī ja šā dam ie tei ku mam, jo at grie ze nis kā sai te ne bi ja no dro ši nā ta.
Ap mek lē tī bas lī me nis SVK bi ja da žāds – at se viš ķos SVK ga dā bi ja 500-800
ap mek lē tā ju, sa vu kārt ci tos SVK ap mek lē tā ju skaits ne sa snie dza pat 200 ga -
dā.

Tā dēļ, ņe mot vē rā to, ka ar vien vai rāk ģi me nes ār stu prak sēs tiek ie sais tī tas
ot rās mā sas, ku ru snieg tie pa kal po ju mi ir lī dzī gi SVK, tur klāt ģi me nes ār sta
prak sē pa cien tam tiek no dro ši nā ta pla šā ka me di cī nis kā ap rū pe, ti ka no lemts
turp māk ne dub lēt šīs fun kci jas.

JAU TĀ JUMS RE DAK CI JAI

Par at bal sta pun kta lik vi dē ša nu
Ar 2012.ga da 1.jū li ju tiek lik vi dēts Lat ga les re ģi ona pār val des Krās la vas ie -

cir kņa at bal sta punkts. Līdz ar to ne būs pie eja mi šā di tāl ru ņa nu mu ri: 65603400
un 65603402.

In for mā ci jas snieg ša nai vai po li ci jas iz sauk ša nai turp māk lū dzam zva nīt un
tāl ru ņa nu mu ru 110. Zvans tiks sa ņemts Lat ga les re ģi ona pār val des de žūr da ļā un 
at bil dī gās amat per so nas in for mā ci ju no dos Krās la vas ie cir kņa no rī ko ju mam,
kurš turp māk strā dās dien nakts re žī mā.

Ar ie snie gu mu po li ci jas ie cir kņa liet ve dī bas gru pā va rēs vēr sties dar bdie nās
no plkst. 8.00 līdz 16.30, pus die nu pār trau kums no plkst. 12.00 līdz 12.30. Ie cir -
kņa no rī ko jums, iz brau cot uz no ti ku ma vie tu, arī pie ņems ie snie gu mus.
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BIED RĪ BA „STA RIŅŠ”
 SVEIC JŪ LI JĀ DZI MU ŠOS:
ju bi le jā – Ana to li ju Ge no ve fu Pliv ču,

An nu Pa uli ņu; 
dzim ša nas die nā – Lī vi ju Ci moš ko, Na -

dež du Bis tro vu, Sa bī ni Spi ri dov sku, Lī vi ju 
Kor miļ ce vu, Je ļe nu Paš ke vi ču, Pē te ri Šus -
tu.  

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

Lai spē ka pie tiek kat ram die nas rī tam!
Lai katrs rīts kā skais ti zie di plaukst!

LAIKS BĒR NU
 AT PŪ TAI UN AT TĪS TĪ BAI

Klāt va sa ra! Prie ka laiks bēr niem un uz trau ku ma laiks pie au gu ša jiem.
Ve cā kiem jā do mā par to, kā or ga ni zēt sa vam bēr nam at pū tu pie au gu šo
uz rau dzī bā.

Va sa ra ir ak tī vās dar bī bas laiks, kad bēr ni grib iz mē ģi nāt kaut ko
jaun u un no ti cēt sa viem spē kiem, ap gūt ap kār tē jās pa sau les li ku mus.
Kat ra die na, kat ra stun da ir ap brī no ja ma un ne at kār to ja ma. Va sa rā bēr ni
kļūst gud rā ki, iz aug, kļūst pie au gu šā ki. Ir ti kai jā pa līdz vi ņiem liet de rī gi
pa va dīt brī vo lai ku, jā aiz rauj ar vi ņu at tīs tī bai no de rī gām no dar bī bām.

4. jū ni jā uz sā ka sa vu dar bī bu va sa ras ra do šās dar bnī cas Va ra vīk snes
vi dus sko lā. Kat ra die na bi ja pie sā ti nā ta ar pa tī ka mām emo ci jām, ne pa -
ras tiem no ti ku miem, ti ka rī ko ti da žā di pa sā ku mi, no ti ku mi un tik ša nās.
Pe da go gi cen tās iz man tot vi s as ie spē jas un or ga ni zē ja bēr nu sa skar smi
gan ar vie nau džiem, gan ar pie au gu ša jiem. Sko las pe da go ģis kais ko lek -
tīvs, plā no jot ra do šo dar bnī cu ak ti vi tā tes, pār do mā ja vi s as ie spē jas bēr -
nu per so nī bas un po ten ci āla at klā ša nai, kā arī īs te no ja bēr nu vēl mes un
va ja dzī bas. Sko lo tā ji ņē ma vē ra bēr nu in te re ses, pie vēr sa uz ma nī bu vi ņu 
ga ra stā vok lim, uz klau sī ja kat ra bēr na vie dok li. Mū su sko lā ir daudz da -
žā du me to dis ko ma te ri ālu, kas  pa līdz or ga ni zēt iz glī to jo šas un ra do šas
ak ti vi tā tes va sa ras brīv lai kā.

Bēr ni va sa ras lau ku mi ņā lab prāt kon tak tē jās, at tīs tī ja sa vas sa skar -
smes spē jas un ātr i aiz mir sa par no gu ru mu, kas bi ja sa krā jies mā cī bu ga -
da lai kā.

Ra do šo dar bnī cu da līb nie ki ak tī vi ie sais tī jās spē lēs, sta fe tēs, kon kur -
sos. Ie spē ja no kļūt spor ta un ro ta ļu pa sau lē, pa rā dīt sa vas ra do šās un in -
te lek tu ālās pras mes ne vie nu no bēr niem ne at stā ja vien al dzī gu.

In te re san tas no dar bī bas vi zu ālās māk slas un māj tu rī bas sko lo tā ju
meis tar kla sēs no ti ka ne pie spies tā at mo sfē rā un ar spē ļu ele men tiem.
Sko lo tā jas cen tās at klāt bēr nu ta lan tus, pa lī dzēt re ali zēt vi ņu sap ņus.

Mū zi kas un de ju sko lo tā jas ar jaut rām dzies mām, spē lēm un de jām iz -
klai dē ja bēr nus un uz la bo ja vi ņu ga ra stā vok li uz vi su at li ku šo die nu.
Bēr ni dzie dā ja po pu lā ras un vis iem pa zīs ta mas dzies mas, katrs ju tās
drošs un pār lie ci nāts, mū zi ka un skais tas me lo di jas vie no ja vi sus, jo tas
ir viens no vis veik smī gā ka jiem ko mu ni kā ci jas vei diem.

Pa aug sti nāt paš vēr tē ju mu un ak ti vi zēt dar bī bu pa lī dzē ja sa ru nas un
spē les, ko pie dā vā ja sko las psiho lo ģe. Dau dziem bēr niem tas de va ie -
spē ju at rast jaun us drau gus, kam ir lī dzī gas in te re ses.

Spor ta sko lo tā jas mā cī ja bēr nus prie cā ties par sa jū tām, ko sniedz kus -
tī bas tre ni ņu lai kā. Pe da go gi or ga ni zē ja in te re san tas sta fe tes ar da žā da
spor ta in ven tā ra iz man to ša nu.

Bēr niem pa tīk viss no slē pu mai nais, vi ņi vē las ie pa zīt pa sau li da žā dos
vei dos un uz dod daudz jau tā ju mu par ap kār tē jās vi des priekš me tiem un
pa rā dī bām. Ķī mi jas, bio lo ģi jas un ģeo grā fi jas sko lo tā jas pa lī dzē ja at rai -
sīt bēr nu zi nāt kā ri un jaun ra di. No dar bī bu lai kā vi ņi vei ca daudz vei dī -
gus eks pe ri men tus, kas vei ci nā ja bēr nu in te lek tu ālo un ra do šo spē ju
at tīs tī bu.

Sko las bib li otē kā bēr ni ie pa zi nās ar jaun āko bēr nu li te ra tū ru, pie da lī -
jās li te rā ra jos kon kur sos, par ko sa ņē ma sal das bal vas. 

Mū su bēr ni jau la bi zi na, kas ir te āt ris. Te āt ris - tas vien mēr ir jaut ri un
aiz rau jo ši. Bēr ni, pa tei co ties sko las te āt ra re ži so ram, pa dzi ļi nā ja sa vas
zi nā ša nas par te āt ra māk slu.

Va sa rā ne vien mēr ir sil tas un sau lai nas die nas, ta ču sā kum kla šu sko -
lo tā ji da žā dos lai ka ap stāk ļos at ra da ie spē ju no dro ši nāt bēr niem jaut ru,
in te re san tu un liet de rī gu brī vā lai ka pa va dī ša nu.

Va sa ras ra do šās dar bnī cas, ap ko po jot sa vas dar bī bas re zul tā tus, uz ai -
ci nā ja cie mos mā tes kul tū ru pār stāv jus. Mīk las, ro ta ļas un spē les, pa sa -
kas pre zen tē ja lat vie šu, balt krie vu un krie vu kul tū ras. Bēr ni dzie dā ja,
dan co ja, un bi ja re dzams, ka di vu ne dē ļu lai kā vi ņi kļu va par drau dzī gu,
dzī ves prie cī gu un sa lie dē tu ko lek tī vu.

Gri bam iz teikt lie lu pa tei cī bu fab ri kas „Ne mo” va dī bai un ēd nī cas ko -
lek tī vam par pus die nām, kas vien mēr bi ja svai gas, kva li ta tī vas un ļo ti
gar šī gas.

An ke tas, ko aiz pil dī ja bēr ni, lie ci na par to, ka at pū ta vi ņiem ļo ti pa ti -
ka. Bēr ni ir pa tei cī gi pe da go giem par vi ņu dar bu.

Va ra vīk snes vi dus sko las pe da go ģis kais ko lek tīvs cer, ka bēr nu no dar -
bī bas va sa ras ra do ša jās dar bnī cās at stā ja il gi pa lie ko šu at mi ņā ie spai du.
Gai dī sim jūs arī nā ka ma jā va sa rā!

Dai na Stru pi ša,
va sa ras ra do šo dar bnī cu va dī tā ja, sā kum kla šu sko lo tā ja

  

„AK ME ŅI KLIEDZ”
4. jū li jā, eb re ju tau tas ge no cī da upu ru pie mi -

ņas die nā, Krās la vas Vēs tu res un māk slas mu ze -
jā no ti ka Gri go ri ja Gon tma he ra grā ma tas
„Ak me ņi kliedz” pre zen tā ci ja. 

Pēc au to ra vār diem, tas nav ne zi nāt nisks darbs,
ne pē tī jums par tra ģis ka jiem no ti ku miem Krās la vā. 
Šī grā ma ta ir at gā di nā jums par fa šis tu un vi ņu vie -
tē jo at bal stī tā ju zvē rī bām un aici nā jums at ce rē ties

par bo jā gā ju ša jiem upu riem – Krās la vas eb re jiem,
vi ņu vār diem. Ir jā da ra viss ie spē ja mais, lai šī tra -
ģē di ja vairs ne kad ne at kār to tos. Grā ma ta „Ak me ņi
kliedz” ir ļo ti sva rī ga Krās la vas vēs tu rei, ta ču šī
krā ju ma no zī me ir daudz pla šā ka, jo tā sa turs ir
sais tīts ar vis pār cil vē cis ka jām ka te go ri jām - at mi ņa 
un grē ku no žē lo ša na.

„Tas ir ma te ri ālu krā jums, kas vēs ta par Krās la -
vas eb re ju tra ģē di ju lai ka pos mā no Ot rā pa sau les
ka ra sā ku ma līdz sep tem brim,” pa stās tī ja Gri go rijs
Gon tma hers. „Trīs mē ne šu lai kā ti ka iz nī ci nā ta pil -
sē tas eb re ju kop ie na, kas bi ja pa stā vē ju si trīs simt
ga du. Ide ja par krā ju ma iz vei do ša nu ra dās pēc tik -
ša nās ar vie siem no Vā ci jas, kas pie da lī jās „Dzī vī -
bas Mar šā” un at brau ca uz Krās la vu, lai lūg tu
pie do ša nu fa šis tu upu ru ra diem, aiz lūg tu par vi ņu
mū žī go mie ru. Ges ta po vie šu un Waffen-SS vie nī -
bas ka ra vī ru bēr ni un maz bēr ni mo ti vē ja sa vu rī cī -
bu ar to, ka vi ņi ne va rēs dzī vot mie rī gi, ja ne būs
at vai no ju šies, jo vi ņu sen ču no zie gu mi ir ļo ti sma -
gi.” 

Grā ma tas „Ak me ņi kliedz” ti rā ža ir 1000 ek -
semp lā ru, tā nav pa re dzē ta pār do ša nai, bet tiks iz -
pla tī ta pret zie do ju miem. Sa vāk tie lī dzek ļi būs
iz man to ti pie mi nek ļa 1941. ga dā no šau ta jiem eb re -
jiem res tau rā ci jai. 

El vī ra Šku tā ne, 
au to res fo to

MŪ SU SE NI ORI VEIK SMĪ GI UZ STĀ JĀS RĒ ZEK NĒ 

Jū ni ja sā ku mā Rē zek nē no ti ka
Lat ga les se ni oru XI dzies mu un
de ju svēt ki, ku ros pie da lī jās ko ri,
vo kā lie an sam bļi, de ju ko lek tī vi,
fol klo ras ko pas, ma zā kum tau tī bu
bied rī bu an sam bļi. Krās la vu ša jos
svēt kos pār stā vē ja no va da pen si -
onā ru bied rī bas ko lek tī vi. 

Par šo pa sā ku mu pa stās tī ja an -
sam bļa „Ivuš ka” da līb nie ce Re gī -
na Sei li ša:

„Šo gad kon cer tā pie da lī jās vai -
rāk ne kā 1200 da līb nie ku no 18
Lat ga les no va diem. Ta jā uz stā jās
mū su ko lek tī vi – „Sen či”, „Ivuš -
ka”, „Ku tok”, „Mež ro zī te” un
„Ru dzu ta ka”. 

Vi sus da līb nie kus pa tī ka mi pār -
stei dza tas, kā bi ja or ga ni zē ti svēt -
ki - sā kot no mē ģi nā ju miem un
bei dzot ar kon cer ta gai tu. Ne vis os
fes ti vā los var re dzēt tik lie lu ko ri,
uz ska tu ves bi ja ap 250 dzie dā tā ju. 
Kon cer ta pro gram ma bi ja ļo ti
daudz vei dī ga, ik viens ska tī tājs va -
rē ja at rast kaut ko in te re san tu tie ši
sev.

Svēt ku ie tva ros vis iem ko lek tī -
vu va dī tā jiem ti ka pa snieg tas pa -
tei cī bas. Svi nīgs pa sā kums no ti ka
bla kus pie mi nek lim „Vie no ti Lat -
vi jai”, kur da līb nie kus un ska tī tā -
jus uz ru nā ja Rē zek nes pil sē tas
do mes priekš sē dē tājs Alek sandrs
Bar ta še vičs. Īpa šu ie spai du uz
krās la vie šiem at stā ja pū tē ju or ķes -

tra „Rē zek ne” uz stā ša nās, tā pa va -
dī ju mā vē lāk ti ka or ga ni zēts gā -
jiens pa pil sē tas ie lām.

„Kat ram no va dam bi ja uz dots
„mā jas darbs” - at vest līdz i sim bo -
lis ko die gu ka mo lu, jo Rē zek ne no
se na jiem lai kiem ir sla ve na ar
pras mī giem meis ta riem,” tur pi nā ja 
da lī ties ie spai dos Re gī na Sei li ša.
„Gri bu uz svērt, ka mū su ka mols
bi ja viens no vis ori ģi nā lā ka jiem.
Kad kon cer ta bei gās uz ska tu ves
bi ja daudz da žā da iz mē ra krā sai nu
ka mo lu, tas pie šķī ra svēt kiem īpa -
šu „ro zī nī ti””. 

Krās la vas se ni ori jau dau dzus
ga dus ak tī vi pie da lās pa sā ku mos
ne ti kai mū su no va dā, vi ņi ir gai dī -
ti vie si Lat ga les re ģi ona un re pub -
li kas mē ro ga svēt kos. Ve cā kās
pa au dzes dzī ves prieks un ener ģi ja
mūs ļo ti prie cē. Mums ir prieks, ka
vi ņi ne sū dzas par slik tu ve se lī bu
un sma ga jiem lai kiem. Prieks par
vi ņu pras mi būt ele gan tiem un
skais tiem. Prieks par vi ņu ne vē lē -
ša nos sē dēt četr ās sie nās, un vēl mi
braukt uz ci tām pil sē tām, lai ie pa -
zī tos ar jaun iem cil vē kiem un ie -
gū tu jaun us ie spai dus.

El vī ra Šku tā ne

Eve lī na Pe tu no va kār tē jo rei zi uz la bo ju si
Krās la vas Spor ta sko las re kor du dis ka me ša -
nā, ku ra me ša nas teh ni ku pa dzi ļi nā ti vi ņa ir
ap gu vu si Mur jā ņu Spor ta ģim nā zi jā.

Ta gad Eve lī nas per so nis kais re kords  -
44.82 m. Ta ču pie trū ka di vi met ri, lai iz pil dī -
tu nor ma tī vu Pa sau les čem pio nā tam U-20.

Šo gad tas nav gal ve nais mēr ķis, jo mei te ne 
ir ti kai 17 ga dus ve ca, tur klāt dis ka me ša nā
vi ņa tre nē jas 2 ga dus. Eve lī na ļo ti cer šo gad
uz kāpt go da pje des tā lā Lat vi jas II I Olim pi -
ādē Lie pā jā, kur vi ņai va ja dzēs star tēt pie au -
gu šo kon ku ren cē.

3 kg lo des grū ša nā Itā li jā Eve lī na uz stā dī ja 
jaun u per so nī go re kor du, kas rei zē ir arī Lat -
vi jas re kords - 15.74 m. 

16.-17.jū ni jā Rī gas jau nat nes čem pio nā tā
Eve lī na uz va rē ja div reiz - lo des grū ša nā –
15.50 m un dis ka me ša nā – 41.85 m.

„B” ve cu ma gru pā sud ra ba me da ļu ar 5.70
m tā lu lē cie nu iz cī nī ja Ro lands Šku tāns.
Vi ņam arī 4.vie ta trīs soļ lēk ša nā -12.01 m.

Ša jā ve cu ma gru pā An dris Bog da no vičs 
iz cī nī ja 3.vie tu ve se ra me ša nā. Bron zas me -
da ļa 3000 m skrie ša nā Ža nim Bur ce vam. 

„A” ve cu ma gru pā bron zas me da ļu mā jās
at ve da  Il vi ja Smir no va 100 met ru barjer -
skrie ša nā un  Mār cis Ni pers 3000 km skrie -
ša nā.

1.jū ni jā Val mie rā, at la ses sa cen sī bās
starp tau tis ka jām mač sa cīk stēm Po li jā,  star -
tē ja mū su jaun ākās „C” gru pas audzēk ņi.

2000.g.dz. mei te nēm 2.vie tu 60 met ru
barjer skrie ša nā (10.88 sek.)  iz cī nī ja Agi ja
Beb ri ša, zau dē jot ti kai vie sei no Igau ni jas.

Alī na Ņi ki ti na iz cī nī ja 3.vie tu augst lēk ša -
nā mei te nēm  – 1.30 m, zē niem –  Ana to lijs
Ša vecs – 1.30m.

Ine se Um braš ko,
Krās la vas Spor ta sko las 

di rek to ra viet nie ce

KRĀS LA VAS JAUN O SPOR TIS TU 
VEIK SMĪ GIE STAR TI

LNA Dau gav pils zo nā lais valsts ar hīvs pa zi ņo, ka ti ka at jau no ta ap mek lē tā ju pie -
ņem ša na, kon sul tā ci ju snieg ša na do ku men tu un ar hī va pār val dī bas jau tā ju mos
pēc ad re ses Krās la va, Sko las ie la 9, 1.stā vā, 18. ka bi ne tā - pirm dien un piekt dien:
8.30-16.00 (pus die nas pār trau kums: 12.00-13.00), treš dien: 13.00-17.00.

Kon takt tāl ru ņi: 65623593,  22374932.

SLUDINĀJUMI

òIe pērk gai le nes un mel le nes
kat ru die nu no 8.00 līdz 14.00 aiz
vei ka la „Max ima”. Т.26971209.
òIe pērk gai le nes un mel le nes

kat ru die nu no 14.00 līdz 22.00 bi -
ju ša jā mež nie cī bā. Т.26840027.
òPār dod jaun us un lie to tus bi šu

stro pus, rā mī šus un nuk le usus.
Т.22459704.
òPār dod BMW318 (uni ver -

sāls), 1996.g. Т.28479066.
òPērk me žus ar zem i, cir smas,

var iz strā dā tus me žus. Sa mak sa
uz reiz. T.26346688.

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


