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VAL DIS DOM BROV SKIS:
„In fra struk tū ras at tīs tī bai ir jā būt sais tī tai

ar uz ņē mēj dar bī bas at tīs tī bu”

Pub lis ka jā dis ku si jā „In fra struk tū ras uz la bo ša na - re ģi -
onu at tīs tī bas pa mats”, ko or ga ni zē ja „Lat vi jas Avī ze”
Grā ma tu svēt ku ie tva ros, pie da lī jās  Mi nis tru pre zi dents
Val dis Dom brov skis , 11.Saei mas Taut saim nie cī bas ko -
mi si jas va dī tājs Vja čes lavs Dom brov skis (RP), LTRK
val des priekš sē dē tājs Jā nis En dziņš un Krās la vas no va da
paš val dī bas va dī tājs Gu nārs Upe nieks.   

Ana li zē jot si tu āci ju in fra struk tū ras jo mā, Mi nis tru pre -
zi dents uz svē ra, ka to no sa ka Lat vi jas Na ci onā lais at tīs tī -
bas plāns 2014.-2020.g. Val dis Dom brov skis ir
pār lie ci nāts, ka pri ori tā te ir uz ņē mēj dar bī bas at tīs tī ba,
līdz ar to būs ie spē ja ra dīt jaun as dar ba vie tas, at tie cī gi
pa lie li nā sies no dok ļu ie ņē mu mi. Tā dē jā di pa rā dī sies lī -
dzek ļi so ci ālo pro gram mu fi nan sē ju mam un ci tiem sva rī -
giem mēr ķiem. 

Sa vu kārt Vja čes lavs Dom brov skis no sau ca gal ve nās
jo mas, ku rām nā ka ma jā plā no ša nas pe ri odā ir jā pie sais ta
Eiro pas Sa vie nī bas fon du lī dzek ļi. Taut saim nie cī bas ko -
mi si jas va dī tājs ir pār lie ci nāts - lai at ras tu in ves to rus, ir
ne pie cie ša mi kva li ta tī vi ce ļi un tele ko mu ni kā ci jas, in ter -
nets, kā arī sa bied ris kais trans ports, tad re ģi onu ie dzī vo -
tā ji va rē tu no kļūt līdz sa vām dar ba vie tām. Pro fe si onā lās
iz glī tī bas mā cī bu ie stā žu tīkls, pēc Vja čes la va Dom brov -
ska do mām, no dro ši nās kva li fi cē ta dar ba spē ka sa ga ta vo -
ša nu. Vēl viens sva rīgs as pekts re ģi onu at tīs tī bai, ko
mi nē ja V. Dom brov skis, ir elek tro pie gā des no dro ši nā -
jums un pie eja mī ba. 

Gu nārs Upe nieks uz stā jas ne vis kā po li ti ķis, bet kā no -
va da ie dzī vo tājs un uz svē ra, ka gal ve nais ir pa rei zi pār do -
māt vi s as ie spē jas – ko var iz da rīt paš val dī ba, kas ir
at ka rīgs no valsts. Lat ga les glāb ša nas pro gram ma ir  ti kai
viens no eta piem, kad ir ie spē jams iz lī dzi nāt si tu āci ju da -
žā dos valsts re ģi onos, tā pēc ir ļo ti sva rī gi, lai šis darbs ne -
ap stā tos. Gal ve nais uz de vums, pēc Gu nā ra Upe nie ka
do mām, ir at balsts uz ņē mēj dar bī bai, kas Lat ga lē vēl sa -
gla bā jās.  

Par de mo grā fi jas 
po li ti ku

Pre ses kon fe ren cē žur nā lis ti ap sprie da jau tā ju mu par
de mo grā fi ju, kas ir īpa ši ak tu āls mūs die nu Lat vi jā. 

Val dis Dom brov skis uz svē ra, ka de mo grā fi jas pro blē -
mu ri si nā ša na ir viens no pri ori tā ra jiem jau tā ju miem. Šī
ga da bu dže ta gro zī ju mos, kā arī nā ka mā ga da bu dže tā de -
mo grā fi jas pro blē mu ri si nā ša nai pie šķir ti pa pil dus 38
mil jo ni la tu. 

Valsts at balsts ģi me nēm tiek ap spriests di vos as pek -
tos. Pirm kārt, tas ir at balsts pa bal stu vei dā pir ma jā ga dā, 
kad pie dzimst bērns. Otr kārt, pirms sko las mā cī bu ie stā -
des pie eja mī ba, kad bēr nam ir laiks iet bēr nu dār zā. Bēr -
nu ie stā žu at tīs tī bai Lat vi jā pa re dzē tas valsts
pro gram mas mēr ķdo tā ci ju vei dā.

Krās la vas no va da do mes priekš sē dē tā jam Gu nā ram
Upe nie kam par pa bal stiem ir cits vie dok lis. Viņš at zī mē ja 
- re āla si tu āci ja rā da, ka ir ģi me nes, ku ras dzem dē bēr nus
ti kai pa bal stu dēļ. Pie rā dī jums tam – Krās la vas bēr nu so -
ci ālās re ha bi li tā ci ju centrs. Paš val dī bas so ci ālais die nests 
kat ru die nu ri si na da žā das pro blē mas ģi me nēs un la bi zi -
na, kā tiek tē rē ti so ci ālie pa bal sti. Paš laik Lat vi jā ir ļo ti li -
be rā la li kum do ša na, kas re gu lē bēr nu so ci ālo aiz sar dzī bu.

Gu nārs Upe nieks uz ska ta, ka val stij ir jā iz ska ta ie spē ja
no dro ši nāt fi nan sē ju mu ģi me nei tad, kad bērns sāk ap -
mek lēt bēr nu dār zu, pie mē ram, pie šķirt ve cā kiem 1 tūk -

sto ti la tu šiem mēr ķiem. Tad, kad bērns uz sāk sko las gai -
tas, valsts va rē tu pie šķirt ģi me nei 3 tūk sto šus la tu. Tā var
no šaut di vus za ķus - pirm kārt, bērns aug ģi me nē, otr kārt,
ve cā ki ir pār lie ci nā ti par to, ka vi ņi va rēs no dro ši nāt vi ņa
iz glī tī bu mā cī bu ie stā dē. 

Mū su no va da paš val dī bas va dī tājs ne at bal sta priekš li -
ku mus par to, ka va ja dzē tu sa ma zi nāt no dok ļu slo gu mā -
tēm par pie dzi mu ša jiem bēr niem un at ka rī bā no bēr nu
skai ta dot ie spē ju sie vie tēm ag rāk iet pen si jā. 

Par lo ģis ti kas 
cen tra iz vei do ša nu

In fra struk tū ras un uz ņē mēj dar bī bas at tīs tī ba, de mo grā -
fi jas pro blē mas, pen si ju in dek sā ci ja, ze mes jau tā ju mi -
šīs tē mas, ko ap sprie da val dī bas pār stāv ji, bez šau bām, ir
sva rī gas vis a Lat ga les re ģi ona at tīs tī bai. 

Mi nis tru pre zi den ta vi zī tes lai kā Krās la vas no va da paš -
val dī bas va dī tājs Gu nārs Upe nieks or ga ni zē ja tik ša nos,
kur ti ka ak tu ali zēts jau tā jums par lo ģis ti kas cen tra iz vei do -
ša nu Krās la vas no va dā. Šis kon krē tais so lis do tu ie spē ju
sa kār tot pie ro be žas te ri to ri jas in fra struk tū ru un no dro ši nā -
tu dar ba vie tas vai rā kiem no va da ie dzī vo tā jiem. 

Jau tā jums par lo ģis ti kas cen tra būv nie cī bu  jau ti ka ap -
spriests un at bal stīts da žā dās mi nis tri jās. Pro jek ta at bal -
stu li kum do ša nas sfē rā ga ran tē Valsts ro bež sar dze.
Po zi tī vu lē mu mu pie ņē ma arī Balt krie vi jas Re pub li kas
pār stāv ji, par to lie ci na Lat vi jas- Balt krie vi jas starp val dī -
bu ko mi si jas sē des pro to kols. 

Gu nārs Upe nieks pa stās tī ja Mi nis tru pre zi den tam par
iz vei do ju šos si tu āci ju un uz svē ra, ka paš laik lo ģis ti kas
cen tra pro jek ta vir zī ša na ap stā jās Fi nan šu mi nis tri jā. 

Val dis Dom brov skis ie tei ca iz man tot Eiro pas Sa vie nī -
bas fon dus kā fi nan sē ju ma avo tu. Ta ču sa ka rā ar jaun u
plā no ša nas pe ri odu pro jek ta re ali zē ša na aiz ka vē tos par
2-3 ga diem, tā pēc Krās la vas no va da paš val dī bas va dī tājs
uz de va jau tā ju mu par valsts ga ran ti ju ie gū ša nas ie spē jām
un sa ņē ma no Mi nis tru pre zi den ta po zi tī vu at bil di. 

Ta gad būs jā gai da, kad tiks sa ņemts at balsts no Fi nan šu 
mi nis tri jas un Sa tik smes mi nis tri jas.

El vī ra Šku tā ne, autores foto

12. ok tob rī Krās la vu ap mek lē ja Mi nis tru pre zi dents
Val dis Dom brov skis. Mi nis tru ka bi ne ta va dī tājs pie da lī -
jās po li tis ka jā dis ku si jā, pre ses kon fe ren cē, kā arī ti kās
ar Krās la vas no va da do mes priekš sē dē tā ju Gu nā ru
Upe nie ku.

11. no vem brī, Lāč plē ša die nā, 
tiks or ga ni zēts lā pu gā jiens

 un zie du no lik ša na
 pie pie mi nek ļa

 „Mā te Lat ga le raud”.
Pul cē ša nās lā pu gā jie nam 

plkst.16.45 
Sv.Lud vi ka lau ku mā.

SKO LO TĀ JI SA ŅEM BAL VAS 
UN NO SKA TĀS TE ĀT RA IZ RĀ DI

No va da sko lo tā ji
sa vus pro fe si onā los
svēt kus jau sen no svi -
nē ju ši, ta ču svi nī gā
ko pā sa nāk ša na no ti ka 
ti kai 25.ok tob rī.

Kā pa stās tī ja Iz -
glī tī bas un kul tū ras
no da ļas va dī tā ja Li -
di ja Pla to no va, šo -
gad sko lo tā ji ti ka at -
zi nī gi no vēr tē ti un
svēt kos vi ņiem gai -
dāms bal vu bi rums. 

Swedbanka šo gad 
2 no va da sko lo tā jām 
- Li li jai Ja sin skai
(Va ra vīk snes vsk.)
un Ol gai Da lec kai (Va ra vīk snes sā kumsk.) pie šķī ra ti tu lu
„La bā kais sko lo tājs 2012“ un dā va nā pa snie dza dā va nu kar -
tes 50Ls vēr tī bā.

IZM At zi nī bas rak sti pie šķir ti - Vik to ri jai Na li vai ko
(KVĢ), Dai nai An džā nei (KVĢ), An nai Juš ke vi čai (KVĢ),
Je vai Bo jar ču kai (Va ra vīk snes vsk.), In gai Lei ku mai (Iz val -
tas pa matsk.), Mai jai Bog dā nei (PI I „Pie ne nī te”), Vi jai Gon -
ča ro vai (PI I „Pī lā dzī tis”), Ža ne tai Mo ise jai (PI I
„Pī lā dzī tis”).

Jau sep tem bra sā ku mā no va dā ti ka iz slu di nāts kon kurss
„Ga da iz glī tī bas spe ci ālists", ku rā bi ja 9 no mi nā ci jas.

No mi nā ci jā „Ga da sko lo tājs pirms sko las iz glī tī bā“ ti ka iz -
vir zī tas 3 pre ten den tes- Ža ne ta Mo ise ja (PI I „Pī lā dzī tis”),
Ol ga Da lec ka (Va ra vīk snes sk.) un Na dež da Seņ ko va (PI I
„Pie ne nī te”).  Ko mi si jai bal so jot, bal vu sa ņē ma Ža ne ta Mo -
ise ja (PI I „Pī lā dzī tis”). 

No mi nā ci jā „Ga da sko lo tājs sā kum sko lā“ ti ka iz vir zī ta ti -
kai vie na pre ten den te, kas arī ti ka pie bal vas - Va ra vīk snes
sā kum sko las sko lo tā ja Ļu bo va Ved ļa. 

„Ga da sko lo tājs pa mat sko lā"- ti ka iz vir zī tas 2 pre ten den -
tes - Irē na Pa psu je vi ča (KVĢ) un Ol ga Jok ste (In dras vsk.).
Bal va aiz ce ļo ja pie Ol gas Jok stes (In dras vsk.). 

„Ga da sko lo tājs vi dus sko lā“ - ti ka iz vir zī ti 3 pre ten den ti -
Lie ne An džā ne (KVĢ), Li li ja Ja sin ska (Va ra vīk snes vsk.)
un Pjotrs Bo loč ko (In dras vsk.). Ko mi si ja bal vu pie šķī ra
Lie nei An džā nei (KVĢ).

„Ga da iz glī tī bas ie stā des va dī tājs“ - PI I „Pī lā dzī tis” iz vir -
zī ja sa vu va dī tā ju Svet la nu Ruk ma ni, bet no va da do mes de -
pu tā tu gru pa iz vir zī ja PI I „Pie ne nī te” va dī tā ju Vik to ri ju
Oleh no. Ko mi si ja lē ma par la bu Vik to ri jai Oleh no (PI I „Pie -
ne nī te”).

„Ga da iz glī tī bas ie stā des va dī tā ja viet nieks“ - šai no mi nā -
ci jā ti ka iz vir zī tas 2 pre ten den tes - Irē na Ēri ka Dob ke vi ča
(Va ra vīk snes sā kumsk.) un Skaid rī te Gas pe ro vi ča (Krās la -
vas pa matsk.). Bal va pie šķir ta Irē nai Ēri kai Dob ke vi čai (Va -
ra vīk snes sā kumsk.).

Nominācijai  „ Gada  skolotājs – interešu izglītībā” bija
izvirzīti Ērika  Urbanoviča- Indras mākslas skolas skolotāja,
Silvija Stivriņa – Izvaltas  pamatskolas   folkloras pulciņa
skolotāja, Dmitrijs Dušķins- Krāslavas Valsts ģimnāzijas 
sporta skolotājs. Balva piešķīrta Silvijai Stivriņai.

„Ga da me to dis kās ap vie nī bas va dī tājs” - ša jā no mi nā ci jā
se vi iz vir zī ja Je ļe na Vo ro ši lo va. Ko mi si jai ie bil du mi ne ra -
dās, un bal va ti ka Je ļe nai Vo ro ši lo vai. 

„Ga da sko lo tājs spe ci āla jā iz glī tī bā"- ša jā no mi nā ci jā ne -
ti ka iz vir zīts ne viens pre ten dents. Ko mi si ja vie no jās, ka bal -
vu vērts no vir zīt uz no mi nā ci ju „Ga da iz glī tī bas ie stā des
va dī tā ja viet nieks” un pie šķirt Skaid rī tei Gas pe ro vi čai
(Krās la vas pa matsk.).

Bal vas - nau das prē mi jas 50 Ls ap mē rā - pa snie dza do mes
priekš sē dē tā ja viet nieks Vik tors Mo isejs.

Sko lo tā ju die nas sa ka rā ar no va da do mes pa tei cī bas rak -
stiem ap bal vo ja 26 sko lo tā jus. Iz glī tī bas un kul tū ras no da ļas
at zi nī bas rak stus sa ņē ma 24 sko lo tā ji.

Sko lo tā jiem dā va nā bi ja pa re dzē ta arī  Dau gav pils te āt ra
iz rā de - Edu ar da Vul fa mī las ko mē di ja „Lī nis mur dā".

In ga Ka vin ska, Elvīras Škutānes foto

Krās la vas Spor ta sko la  ie lūdz  uz 60 ga du 
 ju bi le jas svi nī bām  vi sus bi ju šos dar binie kus un ab sol ven tus.

Svi nīgs pasā kums no tiks  24.no vem brī, plkst.17.00 
 Krā slavas KN 

Līdz i jā ņem gro ziņš. 
Ie priek šē jā pie teik ša nās un  uzz i ņas

 pa t.65622722, 26178147.
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     Pa beigts 
In dras es trā des 
at jau no ša nas 

pro jekts

Šī ga da ok tob ra vi dū no slē gu -
sies pro jek ta „In dras es trā des at -
jau no ša na Krās la vas no va da
In dras pa gas tā” īs te no ša na, ko
Le ader pro gram mā īs te no ja In -
dras pa gas ta pār val de sa dar bī bā
ar Krās la vas no va da do mi.

In dras cie ma kul tū ras pa sā ku mi 
vien mēr ir bi ju ši rū pī gi pār do mā ti 
un po zi tī viem pār stei gu miem ba -
gā ti. Ro žu cie mā, par kā du se vi
uz ska ta In dra, par tra dī ci ju ir kļu -
vu šas „Ie vā rī ju ma die nas”, kad
dī ķa kras tā tiek vā rīts un bau dīts
ie vā rī jums. Kopš 1998.ga da kat ru 
ot ro ga du augus ta mē ne sī tiek or -
ga ni zēts starp tau tis kais ma zā -
kum tau tī bu fes ti vāls „Lat ga les
vai nags”. Šo gad tas ti ka ie dzie -
dāts un ie de jots jau as to to rei zi un
– uz jaun as es trā des, kas iz bū vē ta
virs ūdens virs mas. 

Kā at zīst In dras kul tū ras na ma
va dī tā ja An že la Kuz min ska:
„Pro jek ta re ali zā ci jas re zul tā tā
parks pie In dras kul tū ras na ma
kļu va daudz skais tāks un pie vil cī -
gāks. Jaun ā, pla šā es trā de no dro -
ši na kva li ta tī vu pa sā ku mu no ri si.
Jaun ā es trā de la bi ie kļau jas aina -
vā, no tās pa ve ras skaists skats uz
In dras dī ķi. Jaun ie ob jek ti – la pe -
nes, dār za ka mīns un til ti ņi, kas
iz vie to ti bla kus es trā dei, vei do
vie no tu at pū tas kom plek su, ko ar
prie ku iz man to gan In dras ie dzī -
vo tā ji, gan cie ma ta vie si un tū ris -
ti.”

Pro jek tu līdz fi nan sē Eiro pas
Lauk saim nie cī bas fonds lau ku at -
tīs tī bai (EL FLA), at tie ci nā mās iz -
mak sas ir 13 989,78 Ls, tai skai tā
EL FLA fi nan sē jums 12 590,80
Ls (90%), Krās la vas no va da do -
mes līdz fi nan sē jums - 1398,98 Ls
(10%) un ne at tie ci nā mo iz de vu -
mu (PVN) ap mak sa. 

Inā ra Dzal be

PROJEKTI                  PROJEKTI                PROJEKTI

Uz sāk ta Iz val tas un Rī gas ie las pos mu re kon struk ci ja

Pro jek ta „Krās la vas no va da ce ļu tīk la re kon struk ci ja uz ņē mēj dar bī bas vei ci nā ša nai, 2.kār -
ta” ie tva ros ar Eiro pas Re ģi onā lās at tīs tī bas fon da at bal stu (3.6.2.1.ak ti vi tā te „At balsts no va du 
paš val dī bu kom plek sai at tīs tī bai”) Krās la vas pil sē tā ir uz sāk ta Iz val tas un Rī gas ie lu pos mu re -

kon struk ci ja.
Pro jek ta mēr ķis ir vei ci nāt uz ņē mu mu pie eja mī bu un sa tik smes dro šī bas uz la bo ša nu Krās la vas pil sē tas te -

ri to ri jā, vei cot pri ori tā ri sva rī gā ko ie lu pos mu re kon struk ci ju. 
Iz val tas ie lā re kon struk ci jas dar bus ir plā nots veikt 375 m pos mā (no pi ke ta 0+70 km līdz pē dē jai no brauk -

tu vei uz pie na pār strā des rūp nī cu). Pa pil dus tiks veik ta arī ap gais mo ju ma, gā jē ju ie tves, lie tus ūdens ka na li zā -
ci jas un sa tik smes or ga ni zā ci jas lī dzek ļu iz bū ve un ie rī ko ša na. Re kon struk ci jas dar bus veic SI A būv fir ma
„Ce ļi un til ti”. Re kon struk ci jas dar bu (būv dar bu) iz mak sas ir Ls 216 016.23. Re kon struk ci jas dar bus ir plā -
nots pa beigt līdz š.g. bei gām.

Rī gas ie lā re kon struk ci jas dar bus ir plā nots veikt 488 m pos mā (no Dau ga vas ie las līdz slim nī cai). Pa pil dus
tiks veik ta arī ap gais mo ju ma in fra struk tū ras re kon struk ci ja un gā jē ju ie tves iz bū ve. Re kon struk ci jas dar bus
veic SI A „Ošu kalns”. Re kon struk ci jas dar bu (būv dar bu) iz mak sas ir Ls 441 135,81. Re kon struk ci jas dar bus
pil nā ap jo mā ir plā nots pa beigt līdz 2013.ga da jū ni ja bei gām.

Ko pu mā pro jek tu re ali zā ci ja no dro ši nās pil sē tas kon ku rēt spē jas stip ri nā ša nu, uz ņē mēj dar bī bas at tīs tī bu, dar -
ba vie tu un sa bied ris ko pa kal po ju mu pie eja mī bu un sa snie dza mī bu, dzī ves vie tas pie vil cī bas un dzī ves kva li tā -
tes cel ša nos, iz vei do jot un piln vei dot kva li ta tī vu, mūs die nī gu, dro šu ie lu un sais tī to in fra struk tū ru. Pro jek ta
re ali zā ci ja ie vē ro ja mi sa ma zi nās ar trans por ta iz de vu miem un sa tik smes ne ga dī ju miem sais tī tus eko no mis kus
zau dē ju mus. 3.6.2.1.ak ti vi tā tes „At balsts no va du paš val dī bu kom plek sai at tīs tī bai” ie tva ros 2012.-2013.ga dā
tiks veik ti re kon struk ci jas dar bi arī Sau les kal na, Vī to lu, Va sar nie ku, Lat ga les un Vie nī bas ie lās.

IE GUL DĪ JUMS TA VĀ NĀ KOT NĒ!
An dris Ruk mans

Būvdarbi
 tiek pabeigti
SI A „Krās la vas na mi”

in for mē par pro jek ta
„Krās la vas kvar tā lu sil -

tum tīk lu re kon struk ci ja un in di vi du ālo
sil tum pun ktu uz stā dī ša na” būv dar bu
pa beig ša nu un no do ša nu. Pro jek ta
mēr ķis – sa ma zi nāt sil tu ma zu du mus,
no mai not ve cās sil tum tra ses, kas bi ja
iz bū vē tās 1980-ta jos ga dos un at radās
slik tā stā vok lī, pret jaun ām rūp nie cis ki
izo lē tām sil tum tra sēm, lik vi dē jot četr -
cau ru ļu sis tē mu ar cen trā lā sil tu ma
pun kta dar bī bas ap tu rē ša nu un iz bū vē -
jot div cau ru ļu sil tum ap gā des sis tē mu
ar sil tum tra šu di amet ru op ti mi zā ci ju at -
bil sto ši pie slēg to ob jek tu slo dzei, un
uz stā dīt au to ma ti zē tos sil tu ma mez glus 
daudz dzī vok ļu dzī vo ja mās mā jās ar ie -
spē ju at tā li nā ti veikt to dar bī bas kon -
tro li un ob jek tu sil tum ap gā des
pa ra met ru mai ņu.

Pro jek ta ie tva ros ti ka re kon stru ēti
2487 met ru sil tum tīk lu, de mon tē jot ve -
cos četr cau ru ļu sis tē mas cau ruļ va dus
un iz bū vē jot jaun us div cau ru ļu sis tē -
mas cau ruļ va dus, un iz bū vē ti 15 jaun i
au to mā tis kie in di vi du ālie sil tum mez gli 
daudz dzī vok ļu dzī vo ja mās mā jās.

Pro jek ta ie tva ros veik tie pa sā ku mi
sek mē sil tu ma zu du mu sa ma zi nā ša nu
ār ējos sil tum tīk los, kā arī dod ie spē ju
re gu lēt sil tum ener ģi jas pa de vi kat rai
dzī vo ja mai mā jai at se viš ķi at bil sto ši tās 
va ja dzī bām ar ie spē ju pro gram mēt sil -
tu ma pa de ves re žī mu. 

Pro jekts ti ka re ali zēts sa dar bī bā ar
valsts aģen tū ru „Lat vi jas in ves tī ci ju un 
at tīs tī bas aģen tū ra” at bil sto ši no slēg -
tā lī gu ma no tei ku miem. Ko pē jās pro -
jek ta iz mak sas sa stā dī ja LVL
644 279,05, pro jek tu līdz fi nan sē
Eiro pas Sa vie nī bas Ko hē zi jas fonds,
fon da fi nan sē jums sa stā dīs LVL
257 711,62, kas ir 40% no at tie ci nā -
mām iz mak sām. 

Sa kop ta sko la 
sa kop tā vi dē

Dar bi da ra ga rā stip ru,
Dzies ma da ra dvēs li cē lu.
/J.Rai nis/
Krās la vas pa mat sko la prie cē kat -

ru ar sa vu sa kop tu vi di. Bet vien mēr 
jau ir da ži stū rī ši, ko va ja dzē tu piln -
vei dot. Sko las priekš ā bi ja no lie to -
ju šies so li un at kri tu mu tver tnes,
ku ras bi ja ne pie cie šams at jau not. So lus iz man to ne ti kai Krās la vas pa mat sko las ko lek tīvs, bet arī ek skur san tu 
gru pas un Krās la vas ie dzī vo tā ji pil sē tas pa sā ku mos. Tā pēc no lē mām, ka arī šo gad pie da lī si mies Krās la vas
no va da do mes pro jek tu kon kur sā „Ie dzī vo tā ji vei do sa vu vi di 2012”. Mū su pro jekts „Sa kop ta sko la sa kop tā
vi dē” ti ka at bal stīts. 

Pro jek ta mēr ķi - Krās la vas pa mat sko las un pil sē tas tē la spod ri nā ša na, sko las te ri to ri jas lab ie kār to ša na, pil -
sē tas ie dzī vo tā ju, cie mi ņu un tū ris tu ēr tī bu uz la bo ša na, kā arī jaun ie šu pat ri otis ko jū tu ie au dzi nā ša na sa vā
pil sē tā. Va sa ras sil ta jos sta ros arī darbs ri tē ja rai ti. Pro jek ta ie tva ros ti ka ie gā dāts ma te ri āls, bet vis i celt nie cī -
bas dar bi bi ja veik ti pa šu spē kiem – rak ša na, be to nē ša na, krā so ša na. At jau no jām so lus sko las priekš ā, pa ši
krā so jām un skrū vē jām dē ļus. Ie be to nē jām jaun ās at kri tu mu tver tnes un ve lo si pē du sta tī vus mū su ve lo si pē -
dis tiem. Sko las do bi pa pil di nā jām ar sar ka na jām kļa vām, kas vis os ga da lai kos prie cēs sko lē nus un grā fa Plā -
te ra pils ap mek lē tā jus. Aiz ska nē ja Zi nī bu die nas dzies mas, aiz li do ja ba lo ni ru de nī ga jās de be sīs, bet la bi
pa da rī tais darbs pa liks un prie cēs kat ru.

Pro jek ta re zul tā tā ik viens, kas ta gad ap cie mo Krās la vas pa mat sko lu un grā fa Plā te ra pi li, redz lab ie kār to tu
un sa kop tu sko las te ri to ri ju. Tas prie cē gan cie mi ņus no ci tām sko lām, gan sko lē nu ve cā kus, pro tams, pa šus
sko lē nus un arī tū ris tus. Tas ceļ pil sē tas ie dzī vo tā ju paš vēr tē ju mu un vai ro lep nu mu par sa vu pil sē tu. Pal dies
vē la mies teikt Krās la vas no va da do mes at tīs tī bas no da ļas va dī tā jai Inā rai Dzal bei, mū su sko las di rek to rei un
teh nis ka jiem dar bi nie kiem un, pro tams, no va da do mei, kas rū pē jas par to, lai Krās la va ju bi le jas ga dā iz ska tī -
tos sa kop ta un skais ta.

Skaid rī te Gas pe ro vi ča, pro jek ta va dī tā ja  

 „SIRDS LIE TAS” aiz ku li ses 
jeb ide ja + at balsts = re zul tāts ar augs tu pie vie no to vēr tī bu

Ie dzī vo tā ju ini ci atī vu kon kur sā „Ie dzī vo tā ji vei do sa vu vi di” fo to klu ba „Zib snis” pro jekts iz cē lās ar
ne ti pis ku ide ju – ie gul dīt ne vis fi zis ka jā, bet kul tū ras vi dē un vien lai kus pie vērst uz ma nī bu sa bied rī bā pa -
zīs ta miem cil vē kiem un vi ņu de vu mam Krās la vai un no va dam. Ar šo mi si ju „Zib šņa” ak tī vis ti un drau gi
šo va sar vei do ja fo to por tre tu iz stā di „Sirds lie ta”, kas kļu va par ne or di nā ru dā va nu Krās la vai tās svēt kos
un rei zē stās tī ja par tās dvē se li – cil vē kiem, ku ri ik die nā ie gul da se vi pil sē tas un no va da at tīs tī bā, po pu la -
ri zē ša nā un sa kār to ša nā. 

Fo to grā fiem ide jas īs te no ša na bi ja jauns iz ai ci nā jums, jo por trets tiek uz ska tīts par vie nu no sa rež ģī tā -
ka jiem fo to grā fi jas žan riem. Sa snieg to re zul tā tu klu ba ko man da vēr tē kā veik smī gu – fo to grā fi pa aug sti -
nā ja pro fe si onā lās spē jas, sa vu kārt sa bied rī bas in te re si iz rai sī ju sī por tre tu ga le ri ja ir iz stā dā ma pēc
va ja dzī bas un pie pra sī ju ma ci tu pa sā ku mu ie tva ros te ri to ri jas tē la po zi tī vai vei do ša nai. 

Māk slas pro jek tu „Ie dzī vo tā ji vei do sa vu vi di” kon kur sā fi nan si āli at bal stī ja Krās la vas no va da do me,
pie šķi rot 190 la tus, bet mo rā li un prak tis ki, vel tot lai ku, gā dā jot rek vi zī tus, ie gul dot ide jas tē lu iz vei dē, –
ne vien bied ri, bet dau dzas or ga ni zā ci jas un fo tok lu ba ilg ga dē jie drau gi. 

Pro jek ta ie tva ros „Zib snis” sa dar bī bā ar fo to māk sli nie ku Ana to lu Kauš ka li pul cē ja Lat ga les fo to grā fus 
uz tre šo „Fo to ple nē ru – ra do šo dar bnī cu „Krās la va 2012””, ku ra ie tva ros ra dī tie dar bi pa pil di nā ja „Krās -
la vas pa le tes” no slē gu mu ar fo to grā fi ju iz stā di pil sē tas cen trā. 

„Zib šņa” ko man da pa tei cas Inā rai Dzal bei par vie tē jo ini ci atī vas gru pu ie dro ši nā ša nu, uz ti cē ša nos un
at bal stu, kā arī vis iem pro jek tā ie sais tī ta jiem - par sa dar bī bu. 

Smai diet, esiet ak tī vi un ra do ši! 
Jū su, „Zib snis”

Gru pa, ku ras sa stā vā ir 7 sko lē ni, iz strā dā ja pro jek -
tu – „Kal nie šu pa mat sko las spor ta un brī vā lai ka pa -
va dī ša nas lau ku ma lab ie kār to ša na”. Pro jek tā ti ka
ie sais tī ti arī sko lo tā ji, sko las strād nie ki, kā arī ve cā ki.

Ar Kal nie šu pa gas ta pār val des, z/s „Rau do viš ki”,
z/s „Stal ti” pa lī dzī bu ti ka at ves ta grants, ak me ņi, ti ka 
veik ti me li orā ci jas dar bi. Ar Krās la vas no va da paš -
val dī bas lī dzek ļu pie sais ti bi ja ie gā dā ti  ne pie cie ša -
mie ma te ri āli.

Ag rā pa va sa rī sā kum sko las sko lē ni ie stā dī ja da žā -
du pu ķu sēk las, kā arī se ko ja to aug ša nas pro ce sam.
Vē lāk pa lī dzē ja stā di ņus iz stā dīt. Ve cā ko kla šu sko -
lē ni iz ga ta vo ja zār du un de ko ra tī vos dzīv nie kus.

Ša jā dar bā vi ņiem pa lī dzē ja 9.kla ses skol nie ka
tēvs ( Z.Kon stan ti no vičs). Bēr ni tur pi nā ja strā dāt arī

va sa ras brīv lai kā. Vi ņi iz ga ta vo ja ko ka pu ķu po dus,
ve cā ku uz rau dzī bā, iz man to jot  sa vus ma te ri ālus. 

Kad ti ka pa veik ti me li orā ci jas dar bi, va rē ja uz sākt
celt nie cī bas dar bus. Ma te ri ālus til ta vei do ša nai bēr ni 
sa vā ca pa ši. 

Sko lē ni sa da lī jās gru pās, kur kat ram bi ja savs vei -
ca mais darbs. Pie mē ram, 6.-8. kla ses skol nie ki pie -
da lī jās til ta bū vē ša nā. Sa vu kārt  9.kla ses  skol nie ki
ie rī ko ja la pe ni, ku ras celt nie cī bā ti ka ie sais tī ti arī
sko las un pa gas ta strād nie ki, kā arī ve cā ki.

Pro jek ta īs te no ša nas re zul tā tā ti ka lab ie kār tots
bēr nu lau kums, kā arī par ka te ri to ri ja. 

Liels pal dies G. Gri šā nei,  A.Iva no vam, P.Sko vo -
rod ko par at bal stu pro jek ta re ali zē ša nā. 

Ņi na Kon stan ti no vi ča, pro jek ta ko or di na to re 

Jaun ie šu mā ja 
Krās la vas 

no va dā
 
Lai cil vēks piln vēr tī gi va rē tu

fun kci onēt sa bied rī bā, vi ņam jā -
aug lab vē lī gā ģi me nis kā vi dē, ko 
in sti tu ci onā lā ap rū pē no dro ši nāt
ir sa rež ģī ti. Bie ži vien tā ir pā rāk
cen tra li zē ta, nor ma ti vē ta un for -
mā la. Ģi me nis kās vi des trū kums
tiek kom pen sēts ar al ter na tī vu
bēr nu ap rū pes for mu pa lī dzī bu -
aiz bil dnī bu, audžu ģi me nēm,
adop ci ju vai vies ģi me nēm. To -
mēr šis pa kal po jums ir pie ejams
ļo ti ma zam audzēk ņu skai tam.
Pus au džu ve cu ma bēr niem vis -
ma zāk  ie spē ju vie so ties vies ģi -
me nēs, jo tās bai dās uz ņem ties
audzi nā ša nas ris kus, kas sais tī ti
ar pus au džu ve cu ma krī zi. Līdz
ar to sa ma zi nās ie spē jas ie gūt da -
žā das sa dzī ves pras mes un dar ba
ie ma ņas, kas bū tu ne pie cie ša mas 
pat stā vī ga jā dzī vē. 

Līdz šim arī bēr nu cen tra
„Mūs mā jas” vi de ne bi ja pie lā go -
ta dzī ves pras mju ap gū ša nai un
bēr nu sa ga ta vo ša nai pat stā vī gai
dzī vei. Audzēk ņu ēdi nā ša na un
ap ģēr ba maz gā ša na no ti ka cen -
tra li zē ti. Jaun ie šiem ne bi ja va ja -
dzī bas plā not iz de vu mus,
ie pir kties, ga ta vot ēst. Arī pie -
mē ri no re ālās dzī ves rā da, ka da -
ļa cen tra ab sol ven tu uz reiz pēc
in sti tu ci onā lās ap rū pes iz beig ša -
nas ar grū tī bām in teg rē jās sa -
bied rī bā. Ga dī ju mos, kad tiek
pie šķirts dzī vok lis, vi ņi bie ži
vien ne prot to ie kār tot un or ga ni -
zēt sa dzī vi. 

Pa tei co ties Lab klā jī bas mi nis -
tri jas un Krās la vas no va da do -
mes at bal stī ta jam pro jek tam
„„Jaun ie šu mā jas” iz vei de Krās -
la vas no va dā uz Krās la vas
BSRC „Mūs mā jas” bā zes” tiek
vei do ta adek vā ta fi zis kā vi de
jaun ie šu sa ga ta vo ša nai pat stā vī -
gai dzī vei. Pro jek ta ko pē jās iz -
mak sas ir LVL 26 190.00,  no
ku rām LVL 20 000 fi nan sē Lab -
klā jī bas mi nis tri ja, bet pā rē jo fi -
nan sē ju mu no dro ši na Krās la vas
paš val dī ba. Tiek ie kār to ta vir tu -
ve ar ne pie cie ša mo ap rī ko ju mu,
ve ļas maz gā ja mā is ta ba, at pū tas
un dzī vo ja mās is ta bi ņas. Jaun ie -
šu mā ja pa redz iz mi ti nāt seš pa -
dsmit jaun ie šus ve cu mā no 15
ga diem. Līdz ar to būs ie spē ja
veik smī gi īs te not jaun ie šu so ci -
ali zā ci jas pro ce su, mā cot vi ņiem
pat stā vī bu, spē ju uz ņem ties at -
bil dī bu, vei dot sa dar bī bas at tie -
cī bas, būt dros mī giem,
pat stā vī gi pie ņemt lē mu mus un
at tīs tīt sa vu in di vi du ali tā ti. Tas
ir ļo ti sva rīgs so lis, lai bēr nu cen -
tra vi di mak si mā li pie tu vi nā tu
ģi me nis kai vi dei.

Pro jek ta īs te no ša nas lai kā
jaun ie ši ie sais tī jās mā jas di zai na
ie kār to ša nā, mā jas tek sti la šū ša -
nā, no for mē ša nā un ci tos lab ie -
kār to ša nas dar bos.
„Mūs māj nie ki” de vās pie re dzes
ap mai ņas brau cie nā uz jaun ie šu
mā ju Kok ne sē, lai ie pa zī tos ar ie -
stā des dar bī bas mo de li, pie re dzi, 
grū tī bām un ik die nas or ga ni zē -
ša nu. Ti ka or ga ni zē tas da žā das
ap mā cī bas - psiho lo ģis kie tre ni -
ņi, lai sa lie dē tu gru pu, vei ci nā tu
sa dar bī bas at tie cī bas starp jaun -
ie šiem un dar bi nie kiem, ap mā cī -
bas pirm ās pa lī dzī bas snieg ša nā,
sa ni tā ro nor mu un pra sī bu ie vē -
ro ša nā. Audzi nā tā ji sa dar bī bā ar
jaun ie šiem iz strā dā ja prak tis ko
pa do mu ro kas grā ma tu pat stā vī -
gās dzī ves uz sāk ša nai, ku rā ti ka
skar tas tē mas par ēdien kar tes sa -
stā dī ša nu, bu dže ta plā no ša nu,
ve se lī bu un hi gi ēnu, svēt kiem un 
tra dī ci jām un ci tām ģi me nes fun -
kci jām.           

(Tūrpinājums 3.lpp.)

Kal nie šu pa mat sko las jaun ie šu gru pas „Ce rī ba” dar bī ba
 Krās la vas no va da paš val dī bas pro jek tā 
„Jaun ie šu ini ci atī vas Krās la vas no va dā”
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ČE HI JAS RE PUB LI KAS VĒST NIEKS: 
„Mans uz de vums ir vei ci nāt 
eko no mis ko sa ka ru at tīs tī bu”

Ok tob ra vi dū, Grā ma tu svēt ku
ie tva ros, Krās la vas kul tū ras na ma
zā lē no ti ka tik ša nās ar Če hi jas Re -
pub li kas ār kār tē jo un piln va ro to
vēst nie ku Lat vi jas Re pub li kā Pa -
vo lu Še pe ļā ku. Vi zī tes tur pi nā ju -
mā Če hi jas vēst nieks no va da
do mes priekš sē dē tā ja viet nie ka
Alek san dra Jev tu šo ka pa va dī bā
ap mek lē ja uz ņē mu mu „Krās la vas
piens”, ap ska tī ja Krās la vas Vēs tu -
res un māk slas mu ze ju un Krās la -
vas Ro mas ka to ļu baz nī cu. Die nas
ot ra jā pus ē Pa vols Še pe ļāks ti kās
ar no va da paš val dī bas va dī tā ju
Gu nā ru Upe nie ku. 

Če hi jas Re pub li kas vēst nieks
lab prāt da lī jās ie spai dos par re dzē -
to: „Krās la vas pil sē tas vārds man
aso ci ējas ar skais tu mu. Pirms sa -
vas vi zī tes es ce rē ju ie rau dzīt
skais tas vie tas, un es tās re dzē ju.
Es mu ap mek lē jis da žā das Lat vi jas
pil sē tas, bet Krās la vā mums pie dā -
vā ja vis pie sā ti nā tā ko pro gram mu.
Brī niš ķīgs  skats uz Dau ga vu pa -
ve ras no ska tu lau ku ma bla kus pi -
lij - tas ir še devrs. Es mu
pār lie ci nāts, ka šeit dzī vo lai mī gi
cil vē ki. Ta ču es pa do mā ju arī par
to, vai ie dzī vo tā jiem ir darbs, vai ir 
at tīs tī ta rūp nie cī ba, kas no zī mē, ka 
cil vē ki var piln vēr tī gi dzī vot un
strā dāt ša jā pil sē tā.”

Pa vols Še pe ļāks pa stās tī ja par
to, ka viņš ir ļo ti gan da rīts, ka ta -
gad strā dā Lat vi jā, šeit ir vi ņa ģi -
me ne, bēr ni iet vie tē jā sko lā. P.
Še pe ļāks strā dā vēst nie ka ama tā

jau diez gan il gu lai ku, dzī vo ja
Luk sem bur gā, Švei cē, arī tā dā bīs -
ta mā vie tā kā Pa kis tā na, kur vi ņam 
nā cās pār vie to ties bru ņu ma šī nā ar
se šiem mie sas sar giem. Vēst nieks
uz svē ra, ka pēc vis iem sa rež ģī ta -
jiem dzī ves pe ri odiem, viņš ie mā -
cī jās vēr tēt dzī vē tie ši to, kas ir
pa tie šām vēr tīgs. 

„Es mu tā lu no po li ti kas, kaut
gan sa ka rā ar die nes ta pie nā ku mu
pil dī ša nu man bie ži par to ir jā do -
mā,” at zi nās vēst nieks. „Strā dā jot
Lat vi jā, es re dzu sa vu mi si ju ne vis
sais tī bā ar val dī bas ap rin dām, bet
gan ar kon krē tu dar bī bu re ģi onos.
Mans uz de vums ir vei ci nāt eko no -
mis ko sa ka ru at tīs tī bu. Lat ga le ir
vis trū cī gā kais Lat vi jas re ģi ons,
bet šeit ir brī niš ķī ga da ba, te dzī vo
ta lan tī gi cil vē ki, un lai sa gla bā tu
šo ba gā tī bu, ir va ja dzī gas in ves tī -
ci jas. 

Pirms di viem mē ne šiem Lat vi ju 
ap mek lē ja Če hi jas pil sē tu va dī tā -
ji. Vi ņiem iz de vās no di bi nāt sa -
dar bī bu ar da žām Lat vi jas
paš val dī bām. Bū tu la bi, ja arī
Krās la va va rē tu sa dar bo ties ar
kon krē tām Če hi jas paš val dī bām.

Gu nārs Upe nieks at bal stī ja Če -
hi jas Re pub li kas vēst nie ka
priekš li ku mu un pie dā vā ja ap -
mai nī ties ar in for mā ci ju par uz ņē -
mēj dar bī bu. Da tus par Krās la vas
ra žo tā jiem va rē tu ie vie tot Če hi jas
pil sē tu mā jas la pās, bet vie tē jiem
biz nes me ņiem un zem nie kiem
bū tu no de rī ga in for mā ci ja par no -
za rēm, ku rās dar bo jas Če hi jas uz -
ņē mē ji. 

„Pa gai dām tas ir ne liels, ta ču
kon krēts un po zi tīvs so lis ce ļā uz
sa dar bī bu,” uz svē ra Gu nārs Upe -
nieks. 

El vī ra Šku tā ne, autores foto

(Tūrpinājums, sākums 2.lpp.)

Jaun ie šu mā ja 
Krās la vas 

no va dā

Uz sā kot dzī vi Jaun ie šu mā jā,
no bēr nu cen tra bu dže ta jaun ie -
šiem tiks ap rē ķi nā ta un iz mak -
sā ta nau da, kas ie tver se vī 
iz de vu mus ēdi nā ša nai, hi gi -
ēnai, maz gā ša nas un saim nie cī -
bas lī dzek ļiem. 

Jaun ie ši pa ši or ga ni zēs māj -
saim nie cī bu, sa stā dīs ēdien kar -
ti, ie pir ksies, ga ta vos ēst,
uz kops tel pas, maz gās ve ļu.
Pla šās tel pas no dro ši nās bēr -
niem per so nī go vi di, vai rāk ne -
būs kog ni tī vās pār slo dzes,
ne vē la mas sa skar smes, kon -
flik tu un stre sa, ko ra da liels
da žā da ve cu ma bēr nu skaits gru -
pā. Audzi nā tā jiem būs ie spē ja
at bil sto šā vi dē piln vēr tī gāk pie -
vēr sties darb au dzi nā ša nai, kas
ie tver se vī ne ti kai paš ap kal po -
ša nās ie ma ņas, bet arī dar ba kā
vie nī gā iz ti kas avo ta vēr tī bas
iz kop ša nu. Dar ba ie spē jas ir
viens no ģi me nis kās vi des sva -
rī gā ka jiem fak to riem, kas re gu -
lē bēr nu sav star pē jās
at tie cī bas, sniedz at bil dī bas un
iz pa lī dzī bas iz jū tu, at tīs ta or -
ga ni za to ris kās spē jas, pat stā vī -
bu, mā ca iz tu rēt grū tī bas, ra da
cie nī gu at tiek smi pret per so nī -
giem un gru pas dar ba re zul tā -
tiem.  

Krās la vas BSRC „Mūs mā -
jas” ko lek tīvs pa tei cas Krās la -
vas no va da do mei par snieg to
līdz fi nan sē ju mu tel pu re mont -
am un ap rī ko ju mam. Pa tei ca -
mies arī Krās la vas
ie dzī vo tā jiem, ku ri jaun ie šu
mā jai zie do ja TV un sa dzī ves
teh ni ku. Īpa ši pa tei ca mies Ka -
rī nai Ka zi mi ro vai, kas ļo ti at -
bil dī gi ie sais tī jās spon so ru
pie sais tī ša nā iz trūk sto šā ap rī -
ko ju ma no dro ši nā ša nai.

Ēri ka Ge ka,
 cen tra di rek to re   

AIZ RAU JO ŠĀ EK SKUR SI JA UZ RĪ GU

Laiks ne pie lū dza mi skrien uz
priekš u. Šķiet, vēl va kar sko las
zvans aici nā ja mūs uz pir mo mā cī -
bu stun du, ta ču jau drīz sāk sies
pirm ā se mes tra ot rā pus e. Ir laiks
at ska tī ties un iz ana li zēt, kas jauns
un in te re sants pa veikts mū su sko lā 
ša jā īsa jā, ta ču no ti ku miem pie sā -
ti nā ta jā lai ka pe ri odā. Bet par vi su
pēc kār tas...

Jaun ais mā cī bu gads sā kās ar
tra di ci onā lu  iz stā di „Ru dens mo tī -
vi 2012”. Ti ka pre zen tē ti pirms -
sko las gru pas audzēk ņu (sko lo tā ja
In ga Pud ni ka) un jaun āko kla šu
sko lē nu (sko lo tā ja In na Se vos tja -
no va) ra do šie dar bi. 

21. sep tem brī pro jek ta „Youth
for Na tu re” ie tva ros mū su bēr ni
pie da lī jās „Augš dau ga vas da bas
die nās Krās la vā”, kas no ti ka kul -
tū ras na mā. Sko lē niem bi ja pie dā -
vā ta ie spē ja spē lēt ar „me ža
zvē ri ņiem”, pie da lī ties vik to rī nās,
kā arī pa pla ši nāt sa vas zi nā ša nas
par Dau ga vu un Krās la vas no va -
du. Liels pal dies pro jek ta or ga ni -
za to rei Ju tai Bu bi nai par ie spē ju
ie sais tī ties ša jās ak ti vi tā tēs.

No teik ti jā pa stās ta par ci tu pa sā -
ku mu, ku rā pie da lī jās mū su bēr ni - 
tas ir pro jekts „Vēr tī bas mums bla -
kus”. Šī pro jek ta ie tva ros di vām 9.
kla ses skol nie cēm bi ja ie spē ja tu -
vāk ie pa zī ties ar  tra dī ci jām, ap -
kār tē jo vi di un mū su dzim tā
no va da kul tū ras man to ju mu.

Nā ka mā pie tu ra - Dau gav pils,
uz ku rie ni 21.sep tem brī de vās

5.-9. kla šu sko lē ni ar mēr ķi da lī ties 
at mi ņās par va sa ras brīv lai ku. Tik -
ša nās no ti ka Po ļu kul tū ras cen trā,
bēr ni pa stās tī ja par ie spai diem pēc
va sa ras no met nēm. Va kars no slē -
dzās svai gā gai sā ar bār bek jū
smar žu, kas  at gā di nā ja mums par
va sa ras va ka riem pie uguns ku ra.

24. sep tem brī Eiro pas va lo du
ne dē ļas ie tva ros mū su sko las
audzēk ņi un pe da go gi pie da lī jās
pa sā ku mā, ko or ga ni zē ja Krās la -
vas no va da cen trā lās bib li otē kas
Bēr nu li te ra tū ras no da ļa. Par ce ļo -
ju mu Eiro pas va lo du pa sau lē pa -
tei ca mies sko las bib li ote kā rei
Jo lan tai Ti min skai un Krās la vas
no va da cen trā lās bib li otē kas bib li -
ote kā rēm – Va len tī nai Pan te ļe je -
vai un Vik to ri jai Ur ba no vi čai. 

29. sep tem brī J.Pil sud ska Dau -
gav pils valsts po ļu ģim nā zi jā ti ka
or ga ni zēts II I Lat vi jas po ļu dik -
tāts, ku rā pie da lī jās 105 sko lē ni.

Mū su bēr ni uz rā dī ja la bus
re zul tā tus, bet 9. kla ses skol nie ce
Ve ro ni ka Ļev čen ko ie gu va at zi nī -
bu.

Ok tob ris sā kās ar Sko lo tā ju die -
nu. Bēr niem ša jā die nā bi ja ie spē ja 
iz mē ģi nāt sa vus spē kus sko lo tā ju
lo mā, sa vu kārt sko lo tā ji ju tās kā
skol nie ki. Pēc mā cī bu stun dām
no ti ka ne liels kon certs. Par šī pa -
sā ku ma or ga ni zē ša nu iz sa kām lie -
lu pa tei cī bu sko las par la men tam.

12. ok tob rī mū su pil sē tā no ti ka
Grā ma tu svēt ki. Pro gram ma bi ja
ļo ti pla ša, ap mek lēt vi sus pa sā ku -
mus bi ja vien kār ši ne ie spē ja mi.
Mū su sko lē ni vēl il gu lai ku at ce rē -
sies aiz rau jo šas no dar bī bas ra do -
ša jās dar bnī cās un tik ša nos ar
vis jaun āko rakst nie ci Il zi Li li ānu
Muiž zem nie ci.

15.ok tob rī mū su sko lā vie so jās
Dau gav pils Po ļu kul tū ras cen tra
bēr nu te āt ris (re ži so re Mi le na Ro -

žan ska, J.Pil sud ska Dau -
gav pils valsts po ļu
ģim nā zi jas un Dau gav -
pils Uni ver si tā tes ab sol -
ven te), kas mūs
ie prie ci nā ja ar di vām lie -
lis kām te āt ra iz rā dēm.
Ovā ci jas bi ja vēt rai nas,
pa sā kums - veik smīgs,
par ko liels pal dies re ži -
so rei Mi le nai Ro žan skai
un Po ļu kul tū ras cen tra
va dī tā jai Žan nai Stan ke -
vi čai.  

25. ok tob rī mū su sko lā
ti ka or ga ni zēts iz teik smī -
gas ru nas kon kurss
„KRESY 2012”, la bā kie
no la bā ka jiem pie da lī sies
ot ra jā kār tā Rī gā, un, ja
lai mē sies, tre ša jā kār tā, kas no tiks
Po li jā.

Sā kās ru dens brīv laiks, tam se -
kos daudz da žā du in te re san tu pa -

sā ku mu, kas no ri si nā sies mū su
sko las tel pās un ne ti kai, bet par to
nā ka ma jā rei zē...

Ilo na Bi dzā ne

„At mi ņas”
Tāds no sau kums bi ja dze jas va ka -

ram, kas no ti ka Krās la vas Va ra vīk -
snes vi dus sko lā. Ša jā pa sā ku mā
pie da lī jās ve cā ko kla šu sko lē ni.

12.а kla ses audzēk ņi pie vēr sa uz -
ma nī bu dzej nie ku bio grā fi jām un
kon krē ti tiem li te rā tiem, kas ag ri aiz -
gā ja no dzī ves - Ni kai Tur bi nai un
Alek san dram Stov bam, va ka ra da līb -
nie ki ti ka ie pa zīs ti nā ti ar šo au to ru po -
ētis ka jiem dar biem.

Va ka ra ot ra jā da ļa ti ka pre zen tē ti
mū su sko las dzej nie ki. 11.а kla sē dze -
ju sa cer Lin da Pi zā ne un Ma ri na Pu ri -
ņa, 10. b kla sē – Vi ta Pu ri ņa un Ka rī na 
Bi ru le. Jaun ās dzej nie ces pa stās tī ja
par to, kā sā ka dze jot un iz la sī ja sa vus
la bā kos dar bus. Pēc mei te ņu uz stā ša -
nās ska nē ja vēt rai ni ap lau si.

Va ka ra tre šā da ļa - dze jas la sī ju mi
audi to ri jas priekš ā. 12.а kla ses  sko lē -
ni dek la mē ja dze jo ļus da žā dās va lo -
dās, pie mē ram, Irī na Ab ra mo va la sī ja
A.Puš ki na dze jo li an gļu va lo dā, Ele -
ono ra An druš ke vi ča sa ga ta vo ja dze ju
vā cu va lo dā, Ani ta Iva no va un Alek -
sandrs Pet rin čiks - lat vie šu va lo dā. Ar
īpa šu uz ma nī bu vi dus sko lē ni klau sī -
jās  Antoņinu Bahmati un Ro mu al di
Jer ma ku. Arī sko lo tā ji pie da lī jās dze -
jas va ka rā un iz la sī ja dze jo ļus, kas vi -
ņiem ir īpa ši tu vi.

Pasākuma noslēgumā visi
klātesošie bija gandarīti par siltu
atmosfēru un saldām balvām.

Par to, kā pagāja šis vakars,
dalībnieki uzrakstīja savos radošajos
darbos.

Katrīna Volkoviča (11.а klase):
„Uzskatu, ka tādi vakari attīsta mūs un 
padziļina mūsu izpratni par literatūru.
Es ar nepacietību gaidu nākamos
dzejas lasījumus.”

San dra Truskovska (11.а klase):
„Gribu teikt lielu paldies par vakaru.
Ar katru gadu šis pasākums kļūst
interesantāks un daudzveidīgāks.”

Arina Trubača (11.а klase):
„Vakars paplašināja mūsu redzesloku
un palīdzēja prezentēt arī savu
talantu.”

Valērija Ivanova (10.b klase): „Es
jau otro gadu apmeklēju dzejas
vakaru un nenožēloju par to. Šajā
pasākumā es iegūstu daudz pozitīvu
emociju. Žēl, ka tādi vakari notiek
tikai vienu reizi gadā.”

Deniss Jarošs (10.b klase): „Es biju
aizkustināts līdz sirds dziļumiem, kad
dzeju lasīja skolotāji. Izveidojās
iespaids, ka tas, par ko bija pateikts
dzejoļos, notika viņu reālajā dzīvē. Šis 
vakars bija neaizmirstams.”

Edgars Starostins (12.b klase):
„Vakars bija lielisks, atstāja daudz
labu emociju. Es uzzināju daudz
jauna.”

Veronika Boločko (12.b klase):
„Vakars bija veiksmīgāks nekā
pagājušajā gadā. Paldies!”

Viktorija Boločko (12.b klase): „Es
ieguvu daudz informācijas. Vakara
ideja bija tuva arī man. Tas paliks
atmiņā uz ilgāku laiku.”

Margarita Ļahova, krievu
valodas un literatūras skolotāja

Šo gad mēs, Krās la vas pa mat sko las 5. kla šu sko lē -
ni, de vā mies ek skur si jā uz Rī gas Mo to rmu ze ju, Lat -
vi jas dzelz ce ļa vēs tu res mu ze ju un Lī vu ak va par ku. 

Ek skur si jā mēs brau cām 12. ok tob rī. Ce ļā de vās
au to buss ar prie ka pil niem un ne pa cie tī giem 40 bēr -
niem un 2 sko lo tā jiem. Starp tiem bi ju arī es, El za, 5.a 
kla ses skol nie ce. Sā ku mā mēs brau cām uz Mo to rmu -
ze ju, kur zē niem gan bi ja ļo ti in te re san ti. Vi ņiem pa ti -
ka pē tīt se no ret ro mo bi ļu iz ska tu un uz bū vi. Tur
va rē ja re dzēt arī au to bu sus, ātr ās pa lī dzī bas ma šī nu
un uguns dzē sē ju au to. Man vis la bāk pa ti ka au to mi -
ni atū ras, ku ras bi ja tik „mī lī gas”. Da ži ma nas kla ses
zē ni ti kai ta jā mu ze jā jau no fo tog ra fē ja vai rāk kā 200
bil des. Mu ze jā arī va rē ja ie gā dā ties su ve nī rus. Tā lāk
mēs de vā mies uz Lat vi jas dzelz ce ļa vēs tu res mu ze ju.
Tam bla kus at ro das jaun ce ļa mā Lat vi jas Na ci onā lā
bib li otē ka. Tā bi ja pirm ā rei ze, kad es to re dzē ju tik
tu vu. Dzelz ce ļa mu ze jā va rē ja ie gūt daudz in for mā ci -
jas. To vi su vēl pa pil di nā ja gids, kas mums pa stās tī ja
gal ve no un in te re san tā ko. Mu ze jā va rē ja re dzēt, kur
ag rāk li ka bi ļe tes, kā dus la bu mus un kā dus ļau nu mus
dod vil ciens. Gids mums arī de mon strē ja, kā pār vie -
to jas da žā di vil cie ni - pa sa žie ru, kra vas un ci ti, kāds
tiem āt rums un iz skats. Mēs va rē jām pa ši ie kāpt vil -
cie nos: gan pa sa žie ru, gan kra vas.

Kad mēs brau cām prom no mu ze ja un sā kām do ties
Ak va par ka vir zie nā, viss au to buss ga vi lē ja, jo mums,
bēr niem, ļo ti pa tīk ūdens. Ak va par kā es bi ju pir mo
rei zi un man ļo ti pa ti ka. Mēs tur pa va dī jām 4 stun das.

Es iz brau kā ju pa vi sām cau ru lēm. No tām man vis la -
bāk pa ti ka „Lā sēns”. Vē lāk es ko pā ar sko lo tā ju gā ju
uz sau nu, tvai ka pir ti. Man ļo ti pa ti ka dža ku zi, kur te -
vi no vi sām ma lām ie skauj bur bu ļi. Pēc tam mēs de -
vā mies uz bā ri ņu, kur pa sū tī jām gar du li mo nā di. To
dze rot, mēs gu lē jām uz ma sā žas gul tām. Vēl tur bi ja
tāds ba seins, kur ik pēc brī ža sā kas ļo ti lie li viļ ņi. Tie
ma ni vie nu brī di pat pa rā va zem ūdens. Man ļo ti pa ti -
ka šī ek skur si ja, it īpa ši tā pēc, ka arī at pa kaļ ce ļā bi ja
jaut ri, mēs stās tī jām spo ku stās tus.

Liels pal dies ma nai kla ses audzi nā tā jai Inā rai Grā -
vei par šo jau ko un in te re san to ek skur si ju!

 El za Va ga le, 
Krās la vas pa mat sko las

RU DENS 
SKI CES 

PO ĻU SKO LĀ
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SPORTS

                              Dievs mīl vi su sa vu ra dī bu dzī vī bas
1.no vem brī, Vi su svē to die nā, baz nī ca go di na gan par svē tiem pa slu di nā tos, gan ne pa zīs ta mos svē tos, kas sa vā dzī vē ir pil dī ju ši Die va

gri bu un vai ro jo ši cil vē ku la bu mu. Baz nī ca svē tos go di na ne jau vi ņiem pie mī to šā da bis kā kriet nu ma un la bo dar bu dēļ, bet gan to žē las tī -
bu dēļ, ko vi ņi sa ņē mu ši no Die va. Tā tad, go di not svē tos, mēs līdz ar to at zīs tam Die va brī nu mai nos dar bus un vai ro jam Vi ņa go du. 2.no -
vem bris ir vel tīts mi ru šo pie mi ņai, lū dzo ties par mi ru ša jiem tu vi nie kiem, lai vi ņi tik tu glāb ti. Tā ir īpa ša aiz lū gu mu die na. Ša jā die nā
at ce ra mies, ka vien mēr pa lie kam vie no ti ar sev mī ļa jiem cil vē kiem, arī tad, kad vi ņi ir šīs ze mes gai tas at stā ju ši. Ša jā die nā ti cī gie, ap mek -
lē jot Svē tās Mi ses un do do ties uz ka piem, lū dzas par mū žī bā aiz gā ju ša jām dvē se lēm. Lūg ša nas par mi ru ša jiem ir vis se nā kā kris tī gā tra dī -
ci ja. 

Kris tie šiem Vi su svē to die na un Mi ru šo pie mi ņas die na (Dvē se ļu die na) ir mie ri no šas un pa tei cī bas pil nas die nas. Ti cī go ko pī ba ne iz jūk 
pie nā ves ro be žas. Nā ve ne var iz slēgt kris tie ti no ti cī go drau dzes, jo Jē zus Kris tus, Krus tā sists un aug šām cē lies, ir Kungs pār dzī viem un
mi ru šiem. Vis i ie mi gu šie un pil nī bu sa snie gu šie Kris tū ir tu vu un ir vie no ti ar mums, kas vēl esam ce ļā. Nā ves ne sa rauj vis stip rā kās sai tes,
tie ši te slēp jas tās ciet sir dī ba. Ta ču vie no tī bu ar Kris tu ne var iz jaukt. Tā ir stip rā ka par nā vi. 

Vien tu lī ba cil vē kam ir nā vē jo ša, bet ti cī ba pa ver jaun u ska tu uz šo vien tu lī bu. Ar svē ta jiem, ku ri ir pie Die va, ar dvē se lēm Šķīs tī ta vā un
kris tie šiem uz ze mes mūs vie no pa tei cī ba un Die va sla vē ša na. Trīs vie nī gais Dievs pats vei do svē to ko pī bu. Viņš svē tī cil vē kus ar sa vu
Vār du un sak ra men tiem, kas ir uz ti cē ti Baz nī cai un ļauj vi ņiem pie da lī ties Vi ņa bez ga la svē ta jā dzī vē – šeit, uz ze mes da ļē ji un de be sīs pil -
nī gi. Svē to sa drau dzī bas pirm sā kums – Die va Tē va, Dē la un Svē tā Ga ra sa drau dzī ba, gūst no Die va spē ku tā lā ka jam ce ļam un at rod tur
mū žī go pil nī bu. Tā dā no ska ņā svi nē ti Vi su svē to svēt ki ir at bil de cil vē kiem: vi ņi nav at stā ti un aiz mir sti, pa mes ti un vien tu ļi. 

Lūg ša nas par mi ru ša jiem nav tau tas māņ ti cī bas iz paus me, tā bal stās uz Svē to Rak stu at klās mēm. Šī pa lī dzī ba snie dzas pār i nā ves ro be -
žai, šī pa lī dzī ba kal po mi ru šo pār vei do ša nai un šķīs tī ša nai. Aiz lū gu mi, Svē tās Mi ses upu ris, ko vel tām mi ru ša jiem, at klāj svē to sa drau dzī -
bas dzi ļu mu. Lai šie svēt ki ceļ mū su do mas pre tī De be su val stī bai un da ra stip ru mū su ce rī bu, ka, šķēr so ju ši nā ves ro be žu, arī mēs
ie man to sim prie ku svē to ko pī bā, sa snieg sim at jau no tu, die viš ķu dzī vi un pie vie no si mies tiem, kas jau ir ie gā ju ši De be su go dī bā. Prie ka
pil ni svi nē sim šos svēt kus, ku ros go di nām svē tos, kas ir Die va tu vu mā un aiz lūdz par mums, uz lū ko Kun gu vai gu vai gā un dzī vo no Vi ņa
mī les tī bas. 

Go di nā sim gan tos svē tos, ku rus Baz nī ca ir ka no ni zē ju si, ku rus mēs pa zīs tam un mī lam, gan tos, par ku riem ne viens ne zi na, bet ku ri ir
pil dī ju ši Die va gri bu, vai ro jot Vi ņa go du un cil vē ku la bu mu. Šie svēt ki mums at gā di na, ka Dievs mīl vi su sa vu ra dī bu dzī vī bas. Lai ku bei -
gās Viņš mums dā vās mū žī go dzī vi, jaun as de be sis un jaun u zem i. Mūs die nu sa bied rī bai ir va ja dzī ga šī ce rī ba. Vi su svē to die na mums at -
gā di na, ka cil vēks nav ne jau šī bas re zul tāts. Katrs no mums ir ne at kār to jams. Kat ram no mums Dievs ir dā vā jis dzī vī bu, lai mēs to dzī vo tu
cil vē ka cie nī gi. Mēs esam aici nā ti sa vu dzī vi dzī vot un at tīs tīt pēc Die va tē la un lī dzī bas. 

Ame ri kā un dau dzās Eiro pas val stīs at zī mē Hel lo vī nu. Šis vārds tul ko ju mā no ame ri kā ņu an gļu va lo das, no zī mē „vi su svē to die nas
priekš va kars”. Šī ir ļo ti se na tra dī ci ja, kas ra du sies pirms Kris tus dzim ša nas. Šo tra dī ci ju ie ko pu ši se nie ķel ti, ku riem gads bei dzās 31. ok -
tob rī, un tas ti ka at zī mēts gan ar re li ģis ka jiem, gan pa gā nis ka jiem ri tu āliem Sko ti jā, Vel sā un Īri jā. Dru īdiem tās bi ja gan „va sa ras bei gas”,
gan svi nī bas mi ru šo go dam. Zie meļ ame ri kā un Īri jā pa zīs ta mas pa gā nis kās tra dī ci jas at ce ļo ju šas uz Eiro pu, kur pie ņē mu šas ko mer ci ali zē -
tu for mu. 

Ka to ļu baz nī ca Lat vi jā un pa sau lē ša jā va ka rā aici na cil vē kus uz vi gi li ju jeb nakts sar dzi, svi not prie ku par svē to sa drau dzī bu un mū žī go 
dzī vi.Kat rā Svē ta jā Mi sē mēs pie mi nam sa vus mi ru šos brā ļus un mā sas, lū dzot, lai Baz nī cas bēr nu dvē se les tik tu šķīs tī tas no grē kiem un
to se kām un lai kļū tu līdz da lī gas Kun ga go dī bā De be sīs. 
Baz nī ca aici na no vem bra mē ne sī ap mek lēt ka pus, rū pē ties par aiz gā jē ju ka pa vie tām un ap zi nā ties, ka mēs ne esam šķir ti - jau ta gad mēs
esam vie no ti svē to sa drau dzī bas ko pī bā. Baz nī ca ap lie ci na un svin šo ko pī bu jeb ko mū ni ju Jē zus Kris tus Mis tis ka jā Mie sā, uz sve rot, ka ne 
ti kai mēs va ram ar lūg ša nām pa lī dzēt mi ru ša jiem, bet arī vi ņu aiz lū gu mi par mums var būt ie dar bī gi un svē tī gi.

Pries te ris Ja nušs Bu lašs
1. un 2. novembrī plkst.16.00 Priedaines katoļu baznīcā notiks Sv.Mise.

 „VOLTS” ATGĀDINA 
PAR ELEKTRODROŠĪBU

Pēc Valsts uguns dzē sī bas un glāb ša nas die nes ta
Lat ga les re ģi ona bri gā des Krās la vas da ļas sta tis ti -
kas uz 2012.ga da 11 ok tob ri no elek tris ko va du un
ka be ļu izo lā ci jas bo jā ju miem ir iz cē lu šies 9 uguns -
grē ki, kas sa stā da 10.9% no ko pī gā uguns grē ku
skai ta. 

2012.ga da 20.sep tem brī Krās la vas no va da Skais -
tas pa gas tā zem nie ku saim nie cī bā no tie ša zi bens
trā pī ju ma elek tro ap gā des lī ni jā no de ga ku ri nā mo
bri ke šu ra žo ša nas cehs, kūts, saim nie cī bas ēkas, ra -
dot lie lus ma te ri ālos zau dē ju mus. Ēkām ne bi ja iz -
bū vē ta zi ben saiz sar dzī bas sis tē ma un
elek tro aiz sar dzī bas sis tē ma pret zi be ni (māk slī gi
aiz sar dzī bas zem ēju ma kon tū ri, pār sprie gu ma aiz -
sar dzī bas dro ši nā tā ji). Sī kāk ap se ko jot šo ga dī ju -
mu, kon sta tē jām, ka ēkas at ra dās zi bens ak tī vā zo nā 
(uz apakš ze mes ūdens āde rēm), kas pa lie li na zi -
bens trā pī ju mu var bū tī bu. Pē dē jos ga dos zi bens
spē rie nu re zul tā tā vai rāk kār tī gi ti ka bo jā tas šīs
saim nie cī bas elek tro ie kār tas un uz lau ka ti ka no -
sper ta pat govs.

2010.ga da 22.mai jā Dau gav pils no va da Ma ļi no -
vas pa gas ta pār val des, tau tas bib li otē kas, tau tas na -
ma ēkā ie spē ra zi bens, kā re zul tā tā tā da ļē ji no de ga. 

Pa gas ta pār val de cie ta ie vē ro ja mus ma te ri ālos
zau dē ju mus. Sa vu laik ēkā ne bi ja iz bū vē ta teh nis ki
pa rei za zi be naiz sar dzī bas sis tē ma.

In for mē jam, ka zi ben saiz sar dzī bas sis tē mu iz bū -
vi reg la men tē no tei ku mi par Lat vi jas būv nor ma tī vu 
LBN 201-07 „Būv ju uguns dro šī bas no tei ku mi”
(UN) (MK no tei ku mi Nr.82). Pēc iz man to ša nas
vei da, iz man to ša nas mēr ķa un uguns dro šī bas pa kā -
pes ir at se viš ķu būv ju gru pas, kur zi ben saiz sar dzī -
bas sis tē mu iz bū ve ir pa re dzē ta ob li gā ti.
At gā di nām, ka me tā la jum ti, ūdens (eze ru un up ju)
tu vums pa lie li na ēku zi ben sbīs ta mī bu. Ar zi ben -
saiz sar dzī bu no dro ši nā tam īpa šu mam ap dro ši nā ša -
nas fir mas dod ap dro ši nā ša nas iz ce no ju mu at lai des
15-25% ap mē rā.

Pa ma to jo ties uz Lat vi jas Ener go stan dar tiem
(LEK), dzīv nie ku aiz sar dzī bas no lū kos fer mās ir
jā iz bū vē elek tro ie kār tu aiz sar dzī bas māk slī gu zem -
ēju ma kon tū ri un elek tro po ten ci ālu iz lī dzi nā ša nas
ie kār tas.

Pa ma to jo ties uz „Da tor sis tē mu teh nis kās eks plu -
atā ci jas pra sī bām” (LEK) ne pie cie šams veikt da -
tor sis tē mu teh nis ki pa rei zu zem ēša nas sis tē mu
iz bū vi (ņe mot vē rā da tu bā zu no zī mī gu mu). Pre tē jā
ga dī ju mā ro das elek tro bīs ta mī ba cil vē kiem, kas
lie to da to rus, tiek trau cē tas un bo jā tas da tor sis tē -
mas (īpa ši pēr ko na lai kā).

Pa ma to jo ties uz „Uguns dro šī bas no tei ku miem”,
Lat vi jas Ener go stan dar tiem (LEK) re gu lā ri jā veic
elek tro saim nie cī bas ap se ko ša na un teh nis kā mē ro -
ša na (va du un ka be ļu izo lā ci jas un elek tro ie kār tu
zem ēša nas pār bau de), at ka rī bā no tel pu kla si fi kā ci -
jas pēc elek tro bīs ta mī bas vie dok ļa. Pre tē jā ga dī ju -
mā ro das elek tro bīs ta mī ba cil vē kiem, kas sais tī ti ar
elek tro ie kār tām, un ie spē ja iz cel ties uguns grē kiem.

Uz sve ram, ka šīs pār bau des dau dzās elek tro saim -
nie cī bās tiek veik tas ļo ti ne re gu lā ri. Pie mē ram, kul ta 
ob jek tos (baz nī cās, diev na mos), kas ir vēs tu res un
ar hi tek tū ras pie mi nek ļi, tās nav veik tas 7-8 ga dus. 

At gā di nām, ka par ob jek tu elek tro dro šī bu un
uguns dro šī bu pil nī gi at bild to īpaš nieks. Pa ma to jo -
ties uz Dar ba aiz sar dzī bas li ku mu, īpaš nie kam ir jā -
no vēr tē dar ba ris ka fak tors sa vai
elek tro saim nie cī bai un zi ben saiz sar dzī bai.

Ser ti fi cē ta elek tro teh nis ko mē rī ju mu gru pa
„Volts”. LEB ser ti fi kāts Nr.0398 (LA -
TAK-S3-236)

Tāl ru ņi in for mā ci jai - 65625103, 29275604.
E-pasts: volts_merijumi@inbox.lv
htpp://volts.ti mes.lv

Ju ve lier iz strā dā ju mu vei kals „Bu čas K”
(bla kus au to os tai)

pie dā vā dažādus ju ve lier iz strā dā ju mus.
Sor ti men tā: iz strā dā ju mi ar tir kī zu, ame tis tu, sa fī -

ru, sma rag du, pēr lēm, hal ce do nu, onik su, gra nā tu,
ru bī nu, to pā zu, Swarovski kris tā liem.

Sep tem brī sa stā dī ti 6 ad mi nis tra tī vo pār kā pu mu pro to ko li, no 
tiem 1 par al ko ho lis ko dzē rie nu lie to ša nu sa bied ris kās vie tās un 
at ra ša nos sa bied ris kās vie tas rei bu ma stā vok lī, 1 par ne piln ga -
dī gā ie sais tī ša nu al ko ho lis ko dzē rie nu lie to ša nā, 1 par da bis ko
va ja dzī bu kār to ša nu, 1 par zā les ne ap pļau ša nu nam īpa šu mam
pie gu ļo šā te ri to ri jā, 2 par bēr na ap rū pes pie nā ku mu ne pil dī ša -
nu. 

Sa ņem ti 22 rak stis ki ie snie gu mi un at strā dā ti 74 iz sau ku mi.
Ti ka veik tas 32 pro fi lak tis kas sa ru nas.

Ti ka veik ti 5 nakts rei di (no piekt die nas uz sest die nu). No dro -
ši nā ta sa bied ris kās kār tī bas ie vē ro ša na šā dos pa sā ku mos:

1. Ine tas Ra de vi čas sa gai dī ša na 18. No vem bra lau ku mā,
2. Mi ķeļ die nas ga da tir gus.
Krās la vas no va da paš val dī bas po li ci jas dar bi nie ki vei ca 15

pro fi lak tis kos rei dus pa Krās la vas no va da eze riem, kas sais tī ti
ar ziv ju re sur su un kon tro les pa sā ku miem.

PAŠVALDĪBAS POLICIJA
 INFORMĒ

Krās la vas šā vē ju 
veik smī gais čem pio nāts

 
19.-20. ok tob rī  Krās la vas Spor ta sko las šā vē ji pie da lī jās Do -

be lē no ti ku ša jā Lat vi jas Jau nat nes čem pio nā tā lo žu šau ša nā ve -
cā ka jā ve cu ma gru pā. 

Pir mo die nu šā vē ji star tē ja di vos vin gri nā ju mus MŠ -30 (30
šā vie ni gu ļus) un PŠ-40 (40 šā vie ni ar pnei ma tis ko šau te ni).
MŠ-30 vin gri nā ju mā Alek san dra Kur ba no va ie gu va 1.vie tu,
Di āna Bu lav ska 3.vie tu, Mar ta Ozer ska un Ri hards Mis juns -
4.vie tu. Vē los pie bilst, ka kon ku ren ce bi ja ļo ti sī va un vien pār is 
pun kti va rē ja mai nīt god al go to vie tu ie gu vē jus.

Vin gri nā ju mā PŠ-40 ar lie lis ku re zul tā tu (362 pun ktiem) 2.
vie tu ie gu va Di āna Bu lav ska, ti kai viens punkts šķī ra vi ņu no
uz va ras, to ties ir gan da rī jums par pir mo rei zi iz pil dī to 1. spor ta
kla si spor tis tes kar je rā.

Ot ra jā die nā šā vē ji cī nī jās vie nā no sa rež ģī tā ka jiem vin gri nā -
ju miem MŠ-3x20 (20 šā vie ni gu ļus, stā vus un no ce ļa). Krās la -
vas šā vē ji uz rā dī ja la bus re zul tā tus, at jau no jot sa vus per so nī gos 
re zul tā tus. Bet šo reiz šā vē ji no Aiz pu tes bi ja ne daudz stip rā ki,
ar ko krās la vie tei Alek san drai Kur ba no vai iz de vās iz cī nīt 3.vie -
tu un Di ānai Bu lav skai ie rin do ties 4.vie tā.

Ce rē sim, ka šā vē ji vēl ne rei zi dā vās mums prie ku un at grie zī -
sies mā jās ar jaun ām uz va rām un iz ci liem re zul tā tiem.

Ser gejs Šveds,
šau ša nas tre ne ris

7. no vem brī plkst. 17.30 Krās la vas kul tū ras na ma
ma za jā zā lē (ie eja no vei ka la „Max ima” pus es) no tiks
ama tie ru mak šķer nie ku klu ba or ga ni za to ris kā sa pul -
ce. Aici nām vi sus gri bē tā jus.

SLUDINĀJUMI    REKLĀMA

òPārdodu 2-istabu dzīvokli. 103. sērija, 4.stāvs.
Atbrīvots. Ir lodžija, iebūvētas mēbeles. 3500 LVL.
Tel. 26239027; 26373403.
òPērk me žus ar zem i, cir smas, var iz strā dā tus me -

žus. Sa mak sa uz reiz. T.26346688.

Sā cies Zem ko pī bas mi nis tri jas
 re ģi onā lo kon fe ren ču cikls

„Esi in for mēts un ra žo lau kos”

Pirm ā no četr ām šī ru dens re ģi onā la jām kon fe ren cēm „Esi
in for mēts un ra žo lau kos”, ko Lat vi jas re ģi onos rī ko Zem ko -
pī bas mi nis tri ja sa dar bī bā ar Valsts lau ku tīk lu, no ri si nā jās 
Kur ze mē, Kul dī gā, 26. ok tob rī. Ta jā va rē ja pie da lī ties ik -
viens, ku ru in te re sē lauk saim nie cis kās ra žo ša nas at tīs tī bas
ie spē jas, kon ku rēt spē jas pa aug sti nā ša na, tieš mak sā ju mi, tir -
gus pa sā ku mi un ci ti ak tu āli lauk saim nie cī bas jau tā ju mi. 

Kon fe ren cēs dar bo jas trīs dar ba gru pas: „Kon ku rēt spē ja
un iz aug sme”, „Tie šie mak sā ju mi un tir gus pa sā ku mi” un
„Zi nā ša nas”, un katrs no da līb nie kiem va rē ja iz vē lē ties sev
no de rī gā ko. 

Re ģi onā la jās kon fe ren cēs uz lauk saim nie ku jau tā ju miem
at bil dē ja zem ko pī bas mi nis tre Laim do ta Strau ju ma un Zem -
ko pī bas mi nis tri jas, Lau ku at bal sta die nes ta, Pār ti kas un ve te -
ri nā rā die nes ta, Valsts augu aiz sar dzī bas die nes ta, Valsts
teh nis kās uz rau dzī bas aģen tū ras amat per so nas un spe ci ālis ti. 

Nā ka mās re ģi onā lās kon fe ren ces Vid ze mē, Zem ga lē un
Lat ga lē no tiks:

2. no vem brī (piekt dien) – Ma do nas pil sē tas kul tū ras na -
mā, Rai ņa ie lā 12, Ma do nā, 

9. no vem brī (piekt dien) – Sau lai nes Pro fe si onā la jā vi dus -
sko lā, Sau lai nē, Run dā les pa gas tā, Run dā les no va dā;

29. no vem brī (ce tur tdien) – Krās la vas kul tū ras na mā,
Rī gas ie lā 26, Krās la vā. 

In te re sē jo šos jau tā ju mus, uz ku riem ir vē lē ša nās  dzir dēt
at bil des kon fe ren ces lai kā, jau paš laik var sū tīt uz e-pa sta ad -
re si laukutikls@llkc.lv. Jau tā ju mus va rēs uz dot arī kon fe -
ren ces lai kā.

Pie da lī ša nās re ģi onā la jās kon fe ren cēs ir bez mak sas.
In for mā ci ju sa ga ta vo ja

Rū ta Ru dzī te,
sa bied ris ko at tie cī bu spe ci ālis te

Uz ma nī bu!
 PA AC „Krasts” pie dā vā ve cā ko kla šu 
sko lē niem no dar bī bas  „Dzī ves sko lā”. 

Jums būs ie spē ja:

®uz la bot sa vas ko mu ni ka tī vās ie ma ņas, 
®ie mā cī ties ne zau dēt paš cie ņu da žā dās kon flik ta si tu āci -

jās, 
®dro ši un pār lie ci no ši iz teikt un pa ma tot sa vu vie dok li, 
®brī vi un ne pie spies ti kon tak tē ties gan ar vie nau džiem un
 pie au gu ša jiem,  gan ar ofi ci āla jām per so nām. 

„Dzī ves sko la” pa lī dzēs jums at klāt sa vus iek šē jos re sur -
sus, pa rei zi iz vē lē ties pro fe si ju un būt kon ku rēt spē jī giem vi -
sās dzī ves sfē rās.

Pie dā vā jums kla šu audzi nā tā jiem: no dar bī bas kla sēm,
gru pām. 

Sī kā ka in for mā ci ja pa tālr: 29589028

SI A „Lat mežs” pērk vis a vei da īpa šu mus, cir -
smas, var būt ar ap grū ti nā ju miem (ķī la, man to jums 
utt.). Ātr a iz ska tī ša na, la bas ce nas, tū lī tē ja sa mak sa.

Ie spē jams avanss. T. 22028592, 29777641.

mailto:volts_merijumi@inbox.lv
mailto:laukutikls@llkc.lv

