
AP BAL VO TI KON KUR SA 
„SĒ JĒJS – 2011” LAU RE ĀTI

14. ok tob rī Sau lkras tos, vie su na mā „Min hau ze na Un da” zem ko pī bas
mi nistrs Jā nis Dūk lavs pa zi ņo ja kon kur sa „Sē jējs – 2011” lau re ātus un
ve ci nā ša nas bal vu sa ņē mē jus – lauk saim nie kus, lau ku uz ņē mē jus, maz -
pul ka da līb nie ku, kā arī bal vas „Par mū ža ie gul dī ju mu” ie gu vē ju.

Šo gad lau re āta no sau kums, sud ra ba me da ļa, dip loms un bal va ti ka
pie šķir ta vien pa dsmit kon kur sa da līb nie kiem. 

Sa vu kārt vei ci nā ša nas bal vas un dip lo mus ko pu mā sa ņē ma 17 kon -
kur sa da līb nie ki vi sās kon kur sa gru pās. Vei ci nā ša nas bal va kon kur sa
gru pā „Aug ko pī ba” ti ka pie šķir ta Krās la vas no va da z/s „Rau do viš ķi”,
kur saim nie ko Alek sandrs Iva novs.

Svi nī ga jā kon kur sa „Sē jējs – 2011” da līb nie ku go di nā ša nas pa sā ku -
mā pie da lī jās Valsts pre zi dents An dris Bēr ziņš un Mi nis tru pre zi dents
Val dis Dom brov skis.

Vik to ri ja Kal ni ņa, 
ZM sa bied ris ko at tie cī bu spe ci ālis te

 Krās la vas no va da do mi ap mek -
lē ja Fran ci jas ka ņep ju audzē tā ju
fe de rā ci jas pār stāv ji, kas ti kās ar
do mes priekš sē dē tā ju Gu nā ru
Upe nie ku.

De le gā ci jas sa stā vā bi ja arī Lat -
vi jas in dus tri ālo ka ņep ju aso ci āci -
jas val des priekš sē dē tājs Gun tis
Vil nī tis, Biz ne sa teh no lo ģi ju in sti -
tū ta pēt nieks Tā lis Lai zāns un vai -
rā ki Lat vi jas ka ņep ju audzē tā ji.  

Kā pa stās tī ja Gun tis Vil nī tis,
vie si no Fran ci jas ir ie ra du šies at -
bil des vi zī tē, lai sa vām acīm ska tī -
tu un iz vēr tē tu ka ņep ju audzē ša nas 
ie spē jas Lat vi jā. 

Jā pie bilst, ka Lat vi jas ka ņep ju
audzē tā ji Fran ci ju ap mek lē ja mai -
ja mē ne sī, kad arī no di bi nā ja cie šā -
kus kon tak tus un pār ru nā ja
ie spē jas ie pirkt sēk las ma te ri ālu. 

Ka ņep ju audzē tā ju fe de rā ci ja
Fran ci jā no dar bo jas ar sēk las ma -
te ri āla sa ga ta vo ša nu, pār strā di un
tir go ša nu Fran ci jai un vi sai Eiro -
pai, arī Lat vi jas ka ņep ju audzē tā -
ji ie pērk sēk las no vi ņiem. 

Pēc sa ru nām ar Zem ko pī bas mi -
nis tru Jā ni Dūk la vu va ram ce rēt,
ka, ie spē jams, at se viš ķas šķir nes
zem nie ki va rēs audzēt daudz pla -

šā kam, ne ti kai Lat vi jas tir gum,
bet tas ir pa gai dām no do mu lī me -
nī. 

Vie si no Fran ci jas cie mo jās pie
Va lē ri ja Šin dle ra, kas no dar bo jas
ar li nu un ka ņep ju pār strā di, ie pa -
zi nās ar Rē zek nes li nu pār strā des
rūp nī cu, ap mek lē ja Ser ge ja Zak -
rev ska saim nie cī bu. 

Ti ka or ga ni zē ta apaļ ā gal da dis -
ku si ja Zem ko pī bas mi nis tri jā, ku -
rā pie da lī jās Krās la vas, Rē zek nes, 
Tal su, Do be les un Rī gas ka ņep ju
audzē tā ji. 

In ga Ka vin ska
 

AR DO MES PRIEKŠ SĒ DĒ TĀ JU TIE KAS
 VIE SI NO FRAN CI JAS

2011. ga da 19. un 20.sep -
tem brī Lat ga les plā no ša nas
re ģi ons pro jek ta „VIL LA -
GE HE RI TA GE” ie tva ros
uz ņē ma cie mi ņu no Lie tu -

vas. Te ma tis ko cie mu pār stāv ji no Ig na li nas 
un Za ra su ra jo niem ie ra dās, lai re dzē tu, kā
at tīs tās un vei do jas Lat ga les Te ma tis kie cie -
mi.

Ie pa zī ša nās ar Lat ga li un Lat ga les Te ma -
tis ka jiem cie miem sā kās Lī vā nu no va dā.
Lat ga les māk slas un amat nie cī bas cen trā
cie mi ņi at zi nī gi no vēr tē ja māk sli nie ku un
amat nie ku iz strā dā ju mus, kā arī iz tei ca
kom pli men tus par skais ti ie kār to ta jām tel -
pām. Lī vā nos cie mi ņi va rē ja de gus tēt to po -
šo Lī vā nu no va da te ma tis ko cie mu
ra žo ju mus - Il zes So las sie ru, Vol de mā ra
Ru bi na me du un Kris tī nes Šis lo vas zā ļu tē -
ju, kā arī prak tis ka jās dar bnī cās iz mē ģi nāt
auša nas un pod nie ka ama tus. Vēl Lī vā nos
lie tu vie ši pa spē ja ie ska tī ties Lī vā nu stik la
mu ze jā.

Nā ka mais pie re dzes ap mai ņas brau cie na
punkts bi ja to po šais te ma tis kais ciems Prei -

ļu no va da Pe lē ču pa gas tā, kur cie mi ņus uz -
ņē ma Irē na Ko le da, kas no dar bo jas ar mā jas 
vī na ra žo ša nu no pa šas iz au dzē tām ogām,
pār sva rā no upe nēm un ave nēm, un šo ru den
arī no sa vām vīn ogām. Lie tu vie ši ļo ti at zi nī -
gi no vēr tē ja Irē nas dar bu un bi ja pār steig ti
par to, ko var pa veikt vie na sie vie te - skais ti
ie kopt mā ju, audzēt ogas un ra žot vī nu, kā
arī ļo ti ele gan ti uz ņemt vie sus. 

In te re sants pie dzī vo jums Lie tu vas pro -
jek ta da līb nie kus sa gai dī ja Dau gav pils no -
va da Viš ķos, kur bi ja ie spē ja ie pa zī ties ar
pro jek ta „VIL LA GE HE RI TA GE” da līb -
nie ku, te ma tis ko cie mu „4K”. Tur ir ie spē -
jams re dzēt 4 lie tas, kas sā kas ar bur tu „K”:
Kok le, Klū ga, Ke ra mi ka un Koks. Pēc ek -
skur si jas, ku ras lai kā va rē ja no klau sī ties
skais tu kok les mū zi kas priekš ne su mu, pa -
mē ģi nāt sa ga ta vot klū gas un ie pa zī ties ar pi -
nē ja ama tu, re dzēt, kā top ke ra mi kas
glez nas sīk plas ti kas teh ni kā, un ap ska tīt ko -
ka skul ptū ras. Cie mi ņi at zi na, ka no sau ku -
mam ne pie cie šams pie vie not vēl vie nu K, jo 
Viš ķos ir arī Kom forts.

Cie mi ņu nak šņo ša nas vie ta bi ja vie su
nams „Dri dži”, kas at ro das Krās la vas no va -
da Skais tas pa gas tā. Arī Skais tas ciems ir ie -
sais tī jies pro jek tā „VIL LA GE
HE RI TA GE”. Šim cie mam ir sav da bī ga tē -
ma - „Skais tā Iza bel la”. Skais tas cie ma sie -
vie tes Lie tu vas par tne riem snie dza
ne aiz mir sta mu priekš ne su mu - „Skais tās
Iza bel las šo vu”, kas se vī ie tver de jas, no -
stās tus un tei kas par Skais tu un tās ap kār tni,
mo des pa rā di un hu mo ra pil nas at rak ci jas.

20.sep tem bra rī tā lie tu vie ši de vās uz
Krās la vas no va da In dras cie mu, kas se vi
pro jek tā ir po zi ci onē jis kā audē ju cie mu. Ti -
ka pa rā dīts ne ti kai tas, kā tiek sa gla bāts un
at tīs tīts auša nas amats, bet arī ti ka do ta ie -
spē ja no gar šot uz uguns ku ra vā rī tu ie vā rī ju -
mu. Ie vā rī ju ma svēt ki In drā ir ik ga dē ji, ta jos 
tiek pa snieg ta Lie lā ce ļo jo šā ko ka ka ro te
gar dā kā ie vā rī ju ma vā rī tā jai.

No slē gu mā pro jek ta par tne ri iz bau dī ja
maz liet lie tai nu, bet ļo ti in te re san tu ek skur -
si ju pa Krās la vu, Krās la vas mui žas par ku,
ap cie mo ja Ama tu is ta bu, ku rā var ne ti kai
ap ska tīt, bet arī ie gā dā ties Krās la vas ap kai -
mes amat nie ku iz strā dā ju mus. 

Pē dē jais pie tu ras punkts bi ja Dau gav pils,
tur Lie tu vas te ma tis ko cie mu pār stāv jus sa -
gai dī ja Lat ga les plā no ša nas re ģi ona ad mi -

nis trā ci jas va dī tā ja Ive ta Ma ļi na- Ta bū ne.
Tik ša nās lai kā cie mi ņiem ti ka snieg ta vis -
pār īgā in for mā ci ja par Lat ga les plā no ša nas
re ģi onu, par plā no ta jām ak ti vi tā tēm šī un ci -
tu pro jek tu ie tva ros, lai at bal stī tu ma zos uz -
ņē mē jus, kā arī ti ka pār ru nā ti pie re dzes
ap mai ņas brau cie na lai kā gū tie ie spai di. Jā -
at zīst, ka gal ve nā at zi ņa, ko dzir dē jām, bi ja
sais tī ta ar to, ka Lat ga lē dzī vo pa tie si, dzī -
ves prie cī gi un ta lan tī gi cil vē ki.

Lat ga les plā no ša nas re ģi ons (Lat vi ja) sa -
dar bī bā ar Ig na li nas re ģi ona at tīs tī bas aģen -
tū ru (Lie tu va) Lat vi jas-Lie tu vas pār ro be žu
sa dar bī bas pro gram mas 2007. – 2013.g. ie -
tva ros īs te no pro jek tu „Te ma tis kie cie mi:
jaun as ie spē jas uz ņē mēj dar bī bas at tīs tī bai
Lat ga les un Auk štai ti jas pār ro be žu re ģi -
onā”, ak ro nīms „VIL LA GE HE RI TA GE”.
Pro jek ta vis pā rē jais mēr ķis: vei ci nāt uz ņē -
mēj dar bī bas un dar ba tir gus at tīs tī bu vie tē jā
pār ro be žu lī me nī, sek mē jot cie mu eko no -
mis ko po ten ci ālu kon ku rēt spē jī gu pro duk tu
un ko pē ja mār ke tin ga at tīs tī bai, kam pa ma tā 
ir tra di ci onā lās eko no mis kās vēr tī bas un
vie no ta Te ma tis ko Cie mu kon cep ci ja. Re -
ali zā ci jas laiks - 24 mē ne ši.

Kris tī ne Iva no va, 
pro jek ta va dī tā ja

LIE TU VAS TE MA TIS KO CIE MU PĀR STĀV JI 

VIE SO JAS LAT GA LES TE MA TIS KA JOS CIE MOS

IE GUL DĪ JUMS TA VĀ  NĀ KOT NĒ!

Krās la vas no va da do mes īs te no -
tā ERAF pro jek ta „Krās la vas pils
kom plek sa pie lā go ša na tū ris ma
pro duk tu at tīs tī bai” ie tva ros sa -
dar bī bā ar Krās la vas no va da Tū -
ris ma in for mā ci jas cen tru un
Krās la vas Vēs tu res un māk slas
mu ze ju šo gad ir ta pu ši un vēl top
jaun i mār ke tin ga ma te ri āli par
Krās la vas pils kom plek su. 

Jau feb ru ārī ti ka iz strā dāts buk -
lets „Krās la vas pils un parks. Spī -
tē jot Lai kam” trīs va lo dās –
lat vie šu, an gļu un krie vu. Va sa rā
ir iz dots Krās la vas pils ska tu kar ti -
ņu kom plekts, kas sa stāv no as to -

ņām ska tu kar ti ņām. Šī ga da ok -
tob ra vi dū Tū ris ma in for mā ci jas
cen tra un Krās la vas Vēs tu res un
māk slas mu ze ja spe ci ālis ti pie da -
lī sies starp tau tis ka jā tū ris ma iz stā -
dē „Invetex” Sankt pē ter bur gā, kur 
pre zen tēs iz strā dā tos ma te ri ālus.
Šo brīd ir uz sākts darbs pie jaun a,
ino va tī va mār ke tin ga pro duk ta –
vir tu ālās ek skur si jas pa Krās la vas
pils kom plek su.

Jaun ie mār ke tin ga ma te ri āli nav
do mā ti pār do ša nai, to mēr ķis ir
po pu la ri zēt šo uni kā lo kul tū ras un
tū ris ma ob jek tu, kas ne ap šau bā mi
ir Krās la vas un vis a Lat ga les re ģi -
ona lep nums. In te re sen tiem iz strā -
dā tie ma te ri āli pie eja mi Tū ris ma
in for mā ci jas cen trā (Brī vī bas ie lā
13) un Krās la vas Vēs tu res un
māk slas mu ze jā (Pils ie lā 8). 

Šo brīd sa ka rā ar gro zī ju mu un
pa pil dus dar bu sa ska ņo ša nu ar LI -
AA ir pie brem zē ti re kon struk ci jas
dar bi Krās la vas pils kom plek sā,
bet dar bu ter mi ņi ir pa ga ri nā ti līdz
ok tob ra bei gām. 

Pro jek tu līdz fi nan sē Eiro pas re -
ģi onā lās at tīs tī bas fonds pro jek ta
Nr.PPA/3.4.2.1.1./09/02/014
„Krās la vas pils kom plek sa pie lā -
go ša na tū ris ma pro duk tu at tīs tī -
bai” ie tva ros.

Inā ra Dzal be,
 pro jek ta va dī tā ja 

Krās la vas strūkl aka „Bu ru lai va”, ku ras au tors ir
di zai ners Gu nārs Plat pīrs, ir ie gu vu si at zi nī bu Lat vi -
jas Di zai ne ru sa vie nī bas ik ga dē jā kon kur sa „Ga da
bal va di zai nā 2011” no mi nā ci jā „Vi des di zains”.

Kon kurss „Ga da bal va di zai nā” no ri si nās 4. ga du.
Šo gad krī zes dēļ bi ja pie teikts sa lī dzi no ši maz dar bu,
to mēr žū ri ja at zi nī gi no vēr tē ja G.Plat pī ra dar bu, kas
lie lis ki ie de ras Krās la vas pil sē tas 18.no vem bra lau -
ku mā. Vai rā ki rī dzi nie ki jau tā ja, kur esot tik mo der -

na strūkl aka, jo, ce ļo jot pa Lat ga li, to bū tu lab prāt ap -
ska tī ju ši.

Di zai ners Gu nārs Plat pīrs ir va do šais strūkl aku di -
zai ners Lat vi jā – vi ņa vei do tās strūkl akas un skul ptū -
ras at ro das Do be lē, Rī gā, Vents pi lī, Jē kab pi lī,
Jel ga vā un ci tur, pār lie ci no ši ie kļau jo ties pil sē tas vi -
dē. Gu nārs pats ir no Lat ga les un le po jas ar sa vu no -
va du un iz cel smi. Vi ņa ve cā mā te teik tu: „Tro ko iti
lobs!” 

Ine se Plat pī re, SI A „Plat pirs”

KRĀS LA VAS PILS 
PRO JEK TA AK TU ALI TĀ TES
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 PAAUGSTINĀTA 
BIEDRĪBAS TEHNISKĀ

 KAPACITĀTE
Šī ga da 16. sep tem brī no slē dzies bied rī bas

„ Skais tas at bal sta centrs” īs te no tais Eiro pas Lauk -
s aim nie cī bas fon da lau ku at tīs tī bai (EL FLA) līdz fi -

nan sē tais pro jekts Nr.09 – 03 – LL22 – L413201 –
000003 „Bied rī bas „Skais tas at bal sta centrs” teh -
nis kās ka pa ci tā tes pa aug sti nā ša na”.

Pro jek ta īs te no ša nas re zul tā tā ir ie gā dā ta vi deo ka me ra, pro jek tors un
ek rāns. Pro jek ta mēr ķis ir da žā dot vie tē jiem ie dzī vo tā jiem brī vā lai ka pa -
va dī ša nas ak ti vi tā tes, pa aug sti not bied rī bas teh nis ko ka pa ci tā ti, uz la bot
bied rī bas ma te ri ālo bā zi, lai sek mī gi tur pi nā tu dar bu lau ku ie dzī vo tā ju
paš or ga ni zē ša nās spē ju pa aug sti nā ša nā, ie sais tot ie dzī vo tā jus vie tē jā lī -
me ņa pro blē mu ri si nā ša nā un uz la bot dzī ves kva li tā ti cil vē kiem lau kos.

Pa aug sti not bied rī bas teh nis ko ka pa ci tā ti, tiks da žā do ta brī vā lai ka pa -
va dī ša nas ie spē ja vie tē jiem ie dzī vo tā jiem. Bied rī bas tel pās Skais tas pa -
mat sko lā un Skais tas Tau tas na mā va rēs ko lek tī vi ap lū kot un ap spriest
video in for mā ci ju par bied rī bas „Skais tas at bal sta centrs” pie da lī ša nos da -
žā dos in for ma tī va jos un iz glī to jo šos pa sā ku mos. Skais tas pa gas ta ie dzī -
vo tā ji va rēs ie pa zī ties ar ci tu pa gas tu, no va du un val stu kul tū ras
man to ju mu, kul tū ras tra dī ci ju kop ša nu un da žā du ak ti vi tā šu or ga ni zē ša -
nu, kā arī po pu la ri zēt sa vus sa snie gu mus ci tiem.

Pro jek ta ko pē jais bu džets ir 523 Ls, tai skai tā EL FLA fi nan sē jums -
470,70 Ls (90%), pa šu bied ru līdz fi nan sē jums - 52,30 Ls (10%).

In for mā ci ju sa ga ta vo ja Ive ta Lei ku ma, 
bied rī bas „Skais tas at bal sta centrs” val des priekš sē dē tā ja, 

pro jek ta va dī tā ja

SKO LAS DIE NA SĀ KAS GAR DE RO BĒ

Vai zi nāt, ka te āt ris sā kas ar pa ka ra mo? Ne vel ti
mums, Krās la vas Valsts ģim nā zi jas par la men tam,
lie kas, ka arī sko la sā kas ar pa ka ra mo.

Nav no slē pums, ka, ie nā kot sko las gar de ro bē, ik -
vie nam pre tī pa vē rās drūms skats – tum ša, ne omu lī ga 
tel pa, kas ir pil na ar sko lē nu virs drē bēm, ap aviem un
spor ta tēr piem. Mū su prāt, katrs sko lēns ir sap ņo jis
reiz ie nākt mā jī gā tel pā, uz pa ka ra mā uz kārt sa vu
virs ja ku, sa vā plauk ti ņā no likt ie las ap avus vai spor ta
tēr pu, ie ska tī ties lie lā spo gu lī un la bā no ska ņo ju mā
do ties uz pir mo stun du.

Ja ro das ie spē ja īs te not šo vī zi ju, tad kā pēc gan to
ne iz man tot? Par la ments vien bal sī gi pie kri ta pie da lī -
ties Krās la vas no va da do mes un „KNHM” pro jek tu
kon kur sā „Ie dzī vo tā ji vei do sa vu vi di”. Sa lie kot gal -
vas ko pā, uz rak stī jām pro jek tu „Sko las die na sā kas
gar de ro bē”, kas ti ka at bal stīts. Kad bi jām sa ņē mu ši
„KNHM” fon da, Krās la vas no va da do mes un Krās la -
vas Valsts ģim nā zi jas fi nan si ālo at bal stu, at li ka ņemt
dar ba rī kus ro kās un ķer ties pie dar ba. 

Ka mēr ci ti sko lē ni bau dī ja va sa ras sā ku mu, sil tos
sau les sta rus un eze ru vel dzē jo šo ūde ni, tik mēr mēs
ko pā ar Krās la vas Valsts ģim nā zi jas saim nie cī bas da -
ļas va dī tā ju un sko las teh nis ka jiem dar bi nie kiem ro -
sī jā mies gar de ro bē. Slī pē jām, špak te lē jām,
krā so jām…

Jau pēc pir ma jiem re mont dar biem gar de ro be bi ja
pār vēr tu sies līdz ne pa zī ša nai. 

1.sep tem brī sko lē nus sa gai dī ja pa tī kams pār stei -
gums – iz re mon tē ta gar de ro be – ko šas sie nas, gai ša
un mā jī ga tel pa, lie li spo gu ļi.

Sep tem bra vi dū tā ti ka pa pil di nā ta ar ska pī šiem.

Kad dar bi pa da rī ti un mēr ķis sa sniegts, gri bam
teikt lie lu pal dies pro jek tu kon kur sa or ga ni zē tā jiem,
Krās la vas no va da do mei, Krās la vas Valsts ģim nā zi -
jas di rek to ram Jā nim Tu kā nam un saim nie cī bas da ļas 
va dī tā jam Vik to ram Na ļi vai ko. 

KVĢ par la ments 

PLE NĒRS NO SLĒ DZIES
Tra di ci onā lais glez nie cī bas ple nērs „Krās la vas pa le te 2011” šo gad

no ti ka jau 32. rei zi. Ie spē jams, kāds ir kļū dī jies ga da skait ļos, jo māk sli -
nie ki mū su pil sē tu ir ie mī ļo ju ši jau kriet ni sen, vēl pirms Ri ta Bar ča vi -
sus sa vā ca un ie di bi nā ja šo skais to tra dī ci ju - rei zi ga dā pul cē ties
Krās la vas ple nē rā. 

Kā at zi na māk sli nie ki, mū su ple nērs esot te ju vie nī gais Lat vi jā, kas
ga du des mi tiem tur pi na būt un aiz vien pie sais tīt au to rus ar ne daudz pie -
klu si nā to maz pil sē tas šar mu un skais ta jiem Dau ga vas lo kiem, ar ap kār -
tnes stal ta jiem diev na miem un ru dens krā su iz rai bi nā ta jiem me žiem,
pļa vām un lau kiem. 

Ple nē rā „Krās la vas pa le te 2011” da lī bu ņē ma 17 māk sli nie ki - Os -
valds Zvej sal nieks, Vla di mirs Ser kovs, Sil va Li nar te, An dže la Či be le –
Ma ka re vi ča, Jo nas Plec ke vi čus, Zie do nis Bār bals, Mai ja Ja ko vi ča, Va -
lē rijs Bai da, Li gi ta Cau ne, Vi ta Mer ca, Jā nis An ma nis, Dai ga Lap sa,
An drejs Se ve ret ni kovs, An drejs Gor gocs, Ņi na Gor go ca, Vla dis lavs
Paurs un El ga Pau ra. 

Nā kot mā jās no Mi ķeļ die nas ga da tir gus, 18.no vem bra lau ku mā va rē -
ja ap ska tīt un arī ie gā dā ties ple nē ris tu vei ku mu, tik ties un arī pār mīt arī
kā du vār du ar paš iem māk sli nie kiem. Ple nē ra da līb nie ku dā vā tās glez -
nas tu vā ka jā lai kā būs ska tā mas Krās la vas kul tū ras na mā.

In ga Ka vin ska

Jau tre šo ga -
du Krās la vas no va da do me ko pā ar 
Nī der lan des fon du „KNHM” at -
bal sta Krās la vas Svē tā kņa za
Alek san dra Ņev ska pa reiz ti cī go
baz nī cas va ja dzī bas. Ko pē jiem
spē kiem ir iz re mon tē tas baz nī cas
lab ie rī cī bas, sa kār to ta ka na li zā ci -
jas sis tē ma, at jau no tas kāp nes un
kāp ņu lau ku miņš, sa ga ta vo ta tel pa 
svēt die nas sko lai. 

Šo gad jaun a pro jek ta ie tva ros ti -
ka iz re mon tē ta un ap rī ko ta vir tu ve
baz nī cas va ja dzī bām - pro sfo ru
ga ta vo ša nai, pa sā ku mu rī ko ša nai,
vie su uz ņem ša nai. Pro jek ta ie tva -
ros ti ka at jau no ta ne vir tu ve, bet
arī tel pa tai bla kus, kas pil da fo ajē
un ne lie las zā les fun kci jas. Da ļē ji
ti ka ie gā dā tas jaun as mē be les un
vir tu ves ie kār tas, bet da ļē ji ti ka
res tau rē tas ve cās mē be les, ko baz -
nī cai spon so rē ja ci tas or ga ni zā ci -
jas, t.s. Krās la vas BSRC
„Mūs mā jas”. Pries te ra ģi me nes
va dī bā dar bi ti ka veik ti kva li ta tī vi
un gau mī gi, iz da rīts div reiz vai rāk, 
ne kā bi ja ie plā nots. Mū su prāt,
pro jek ta re zul tā ti ir ļo ti la bi.   

Pro tams, līdz ar to nav jā ap stā -
jas! Baz nī ca at ro das ve cā ēkā, kas
cel ta 1789.ga dā kā Sv. Vin ce na
slim nī cas ka to ļu kap li ča. Nau du
celt nie cī bai dā vi nā ju si Augus te
Ogin ska Plā te re. Šeit bi jis arī sie -
vie šu klos te ris. 1864.ga dā Krie vi -
jas val dī ba klos te ri slē dza. No

1865.ga da šeit ir pa reiz ti cī go baz -
nī ca.

Dau dzus ga dus baz nī cā ne no ti -
ka at jau no ša nas un re mont dar bi,
tā dēļ tās sa kār to ša na un res tau rā ci -
ja pra sa lie lus ie gul dī ju mus un
daudz dar ba. Ne ska to ties uz to, ka
daudz jau ir pa veikts, ro das ci tas,
baz nī cai sva rī gas va ja dzī bas. Pie -
mē ram, pēc vir tu ves ie rī ko ša nas
at klā jās jaun as pro blē mas - vie na
sie na stip rā lie tus lai kā sā ka te cēt,
kas no rā da uz to, ka ne pie cie šams
baz nī cas jum ta re monts. Tā dēļ at -
kal mek lē sim pa lī dzī bu un at bal stu 
turp mā ka jiem baz nī cas sa kār to ša -
nas dar biem. Tie ir nā kot nes plā ni,
bet šo brīd no sirds pa tei ca mies
Krās la vas no va da do mei,
„KNHM” spon so riem un vis -
iem, kas pa līdz baz nī cas at jau no -
ša nā, par pa da rī to, un tie ši šo gad -
par vir tu ves ie rī ko ša nu. 

Mēs, Krās la vas drau dzes pa reiz -
ti cī gie, ce ram, ka arī mū su baz nī ci -
ņa kād reiz iz ska tī sies tā, kā
jā iz ska tās Die va na mam. Ir daudz
drau dzes lo cek ļu, kam tā ir va ja -
dzī ga. Ik die nā un svēt die nu diev -
kal po ju mos pie da lās ap mē ram
20-50 cil vē ki, lie los baz nī cas svēt -
kos kriet ni vai rāk, 200-300 cil vē -
ki. Va ja dzī bas ga dī ju mā – bē rēs,
kris tī bās, lau lī bās - uz baz nī cu at -
brauc cil vē ki no Dag das, Kap la -
vas, Kal nie šiem, Pie dru jas un
ci tām vie tām, jo tu vā ka jā ap kār tnē
pa reiz ti cī go baz nī cas dar bo jas ne -
re gu lā ri. 

Ap zi no ties baz nī cas lo mu mū su
sa bied rī bā, ir sva rī gi pie vērst uz -

ma nī bu tam, lai ko pē jais  mo der ni -
zā ci jas vil nis, kas ve ļas pār i vi sai
Eiro pai un arī Lat vi jai, ne no da rī tu
pār i ga rī gām lie tām.   Lai mēs pā -
rāk ne aiz rau tos ar dar biem un ci -
tām lie tām, at stā jot no vār tā ga rī go. 
Tā, pie mē ram, 2006.ga dā, svēt ce -
ļo ju mā Po li jā, ap mek lē jot vai rā kas 
baz nī cas, t.s. vie nu no vis lie lā ka -
jām Eiro pā, dau dzi no svēt ceļ nie -
kiem at zi na, ka svē tu ma sa jū tu
vis vai rāk iz ju ta ma zā ko ka baz nī -
ci ņā, kas bi ja tī ri sa kop ta. Ne bi ja
ne kā du pār spī lē ju mu, ta jā mā jo ja
miers un mī les tī ba, tur bi ja ie spē -
jams ne trau cē ti un no sirds no do -
ties lūg ša nām. Tā dēļ ir sva rī gi, lai
baz nī cā katrs stū rī tis iz sta ro tu svē -
tu mu un mī les tī bu, lai katrs cil vēks 
tur va rē tu sa ņemt at bal stu, sa prat -
ni, pie do ša nu, ce rī bu un spē kus
turp mā ka jam ce ļam. Kā tei ca svē -
tais tēvs Se ra fims Sa rov skis, gal -
ve nais kris tī gā cil vē ka mēr ķis ir
ie man tot Svē to Ga ru. Tas no zī mē - 
ar lūg ša nām, ga vē ņiem, lab da rī bu
un ci tiem la biem dar biem - cen -
sties pa nākt Svē tā Ga ra klāt būt ni
mū su dzī vē. 

Il gus ga dus mū su baz nī ca bi ja
par tā du mī les tī bas un žēl sir dī bas
avo tu, vie tu, kur mā jo Die va Svē -
tais Gars, tā dēļ no vē lam, lai arī
turp māk tā ap vie no un pa līdz drau -
dzes cil vē kiem un ik vie nam, kas
tur mek lē at bal stu un pa lī dzī bu ša -
jos sa rež ģī tā jos lai kos. 

Pro jek ta dar ba gru pa 
„Sa vai baz nī cai un cil vē kiem!”

 PA LĪ DZĪ BA SVĒ TĀ KŅA ZA ALEK SAN DRA ŅEV SKA
 PA REIZ TI CĪ GO BAZ NĪ CAI

 PARAKSTU VĀKŠANAS
VIETAS  

likuma „Grozījumi Latvijas Republikas Satversmē”
ierosināšanai no 1.novembra līdz 30.novembrim

Novada domes ēka - Rīgas iela 51, Krāslava, Krāslavas nov. 
Pagasta pārvaldes ēka - R.Pudnika iela 8, Auleja, Aulejas pag.,

Krāslavas nov.

Pagasta pārvaldes ēka - Pasta iela 2, Indra, Indras pag.,
Krāslavas nov.

Pagasta pārvaldes ēka - Saules iela 3, Izvalta, Izvaltas pag.,
Krāslavas nov.

Pagasta pārvaldes ēka - Kalnieši, Kalniešu pag., Krāslavas nov.
Pagasta pārvaldes ēka - Kaplava, Kaplavas pag., Krāslavas nov.
Pagasta pārvaldes ēka - Skolas iela 4, Kombuļi, Kombuļu pag.,

Krāslavas nov.
Pagasta pārvaldes ēka - Ezerkalns, Krāslavas pag., Krāslavas

nov.
Pagasta pārvaldes ēka - Piedruja, Piedrujas pag., Krāslavas nov.

Pagasta pārvaldes ēka - Robežnieki, Robežnieku pag.,
Krāslavas nov.

Pagasta pārvaldes ēka - Miera iela 17, Skaista, Skaistas pag.,
Krāslavas nov.

Kultūras nams - Dārza iela 2, Augstkalne, Ūdrīšu pag.,
Krāslavas nov.                     

Darba laiks: katru dienu (ieskaitot sestdienas, svētdienas un
svētku dienas) no plkst.8.00. līdz 12.00.

Krāslavas novada vēlēšanu komisija

TI KA RE ALI ZĒTS PRO JEKTS
  KOM BU ĻU CIE MA TĀ

2011. ga da pa va sa rī ie dzī vo tā ju gru pa „Mēs Kom bu -
ļiem” pie tei cās fon da „Ko nin klij ke Ne der landsche Hei -
de ma ats chap pij” un Krās la vas no va da do mes iz slu di nā -
ta jam pro jek tu kon kur sam „Ie dzī vo tā ji vei do sa vu vi di
2011”. Vēr tē ša nas ko mi si ja no lē ma pro jek tu at bal stīt un

pie šķirt ne pie cie ša mo fi nan sē ju mu. Pro jek ta ie tva ros plā no jām ie rī kot in for -
ma tī vo un pa zi ņo ju mu dē li, ie rī kot kva li ta tī vu ūdens ņem ša nas vie tu (aku),
iz vie tot at kri tu mu tver tnes, ie rī kot pu ķu do bi. Pa tei co ties pie šķir ta jam fi -
nan sē ju mam – 700 Ls (tai skai tā 280 Ls no „KNHM” un 420 Ls no Krās la -
vas no va da do mes), viss pro jek tā pa re dzē tais ir re ali zēts.

Pie ce ļa uz Kom bu ļu pus sa lu at ro das ūdens avots, ku ra dzid ro ūde ni iz -
man to ne ti kai Kom bu ļu ie dzī vo tā ji, bet arī ga rām brau cē ji. Diem žēl ūdens
ņem ša nas vie ta ne bi ja pie nā cī gi lab ie kār to ta, tā dēļ mēs ie rī ko jām guļ bū ves
aku ar no ju mi.

Kom bu ļu pa gas ta ie dzī vo tā jiem in for mā ci ja un pa zi ņo ju mi ag rāk ti ka iz -
vie to ti uz no ve co ju ša un grū ti pie eja ma in for mā ci jas dē ļa. Ti ka iz vei dots
jauns, ap kār tē jai vi dei pie mē rots in for mā ci jas dē lis cie ma ta cen trā. Ie gā dā -
jā mies un iz vie to jām arī at kri tu mu tver tnes.

Kom bu ļu cie ma ta cen trā pēc šķū nī šu no jauk ša nas Sko las ie lā 1 at klā jās
ne pie vil cīgs skats. Tur pa li ka ve cie pa ma ti, ku ros ti ka pie bēr ta meln ze me un 
sa stā dī ti de ko ra tī vie augi.

Ļo ti ce ram, ka arī turp māk būs pro jek ti, kas ir vel tī ti pa gas ta lab ie kār to ša -
nai. Nā kot nē Kom bu ļu eze ra pus sa las te ri to ri jā var re ali zēt vēl dau dzas ide -
jas (til ti ņu ie rī ko ša na, ska tu ves iz bū vē ša na, pik ni ka vie tas ie rī ko ša na, bēr nu
ro ta ļu lau ku ma iz vei di u.c.).
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1945.ga dā Skais tas pa gas ta te ri to ri jā bi ja re ģis trē ti šā di
cie mi: Bal ti ņi, Eze ri ņi, Kal nie ši, Ka zin či, Nied rī te un
Skais ta. Gadu gaitā pa gas ta ro be žas un tā priekš sē dē tā ji
mai nī jās. Paš laik pa gas ta pār val des va dī tā ja ir Gun de ga
Gri šā ne, vi ņas  pa kļau tī bā ir arī Kal nie šu pa gasts, kas vēs -
tu ris ki ie til pa Skais tas pa gas ta te ri to ri jā. 

Šo gad Skais tas pa gasts svi nē ja 150 ga du ju bi le ju. Nā ka -
ma jā ga dā Skais tas pa mat sko lai ap rit 140 ga du. No sā ku ma
tā bi ja Iza be li nas 3-ga dī gā pa mat sko la ar krie vu mā cī bu va -
lo du. 1921.ga dā mā cī bu ie stā di pār cē la uz Gei biem, sko lā
bi ja jau 6 kla ses, mā cī bas no ti ka lat vie šu va lo dā. 

Lai kā, kad ap dzī vo ta jām vie tām ti ka pie šķir ti no sau ku mi
lat vie šu va lo dā, tā bi ja jau Skais tas pa mat sko la. Trīs des mi -
ta jos ga dos par la biem sa snie gu miem mā cī bu ie stā de ie gu -
va valsts sko las sta tu su. 

Pa dom ju lai kā pa gas ta te ri to ri jā bi ja di vas mā cī bu ie stā -
des – Skais tas as toņ ga dī gā un Val te ru četr ga dī gā sko la.
Paš laik Skais tas pa mat sko la at ro das bi ju šā bēr nu dār za ēkā. 
Te mā cās 20 sko lē ni, diem žēl šo gad ta jā nav ne vie na pirm -
klas nie ka. 

Pirm ā Ro mas ka to ļu baz nī ca ti ka uz bū vē ta 1788.ga dā 
četr u kilo met ru at tā lu mā no Skais tas cie ma, to laik – Iza be -
li nas mui žā, un tā bi ja Krās la vas Ro mas ka to ļu baz nī cas fi -
li āle. 1914.ga dā baz nī cas ēku iz jau ca un pār ve da uz
Gei biem. Pirm ā pa sau les ka ra ga dos baz nī ca no de ga. 

No de gu šā diev na ma vie tā 1921.ga dā uz bū vē ja ta ga dē jo
ko ka baz nī cu. Bla kus ti ka iz vei do ta kap sē ta. Līdz ar baz nī -
cas ie svē tī ša nu ti ka no di bi nā ta Skais tas drau dze. 

Pa gas ta te ri to ri jā at ro das arī Lud vi ko vas drau dze. Diev -
kal po ju mi ta jā ti ka at jau no ti pēc 30 ga du pār trau ku ma -
1993.ga dā. Ša jā ne lie la jā drau dzē kal po prā vests Pā vils
Odiņš. 

Skais tas pa gas tā at ro das Drī dža eze ra da ļa, tas ir vis dzi ļā -
kais ezers Bal ti jā (65,1m). Pa gā ju šā gad sim ta div des mi ta -
jos ga dos ti ka iz rakts ka nāls, kas sa vie no ja Drī dža eze ru ar
Ota eze ru, kā re zul tā tā ūdens lī me nis Drī dzī pa ze mi nā jās
par pus met ru. 

Drī dzis ir ļo ti po pu lārs mak šķer nie ku vi dū. Šeit mīt asa ri, 
lī da kas, lī ņi, rau das, sa pa li, vē dze les, ķī ši, zu ši un ci tas zi -
vis. 

Eze ra dzid rais ūdens un 9 glez nai nās sa las vi li na ar sa vu
skais tu mu ne ti kai vie tē jos ie dzī vo tā jus, bet arī dau dzus tū -
ris tus. Jau vai rā kus ga dus Skais tas pa gas tā veik smī gi strā dā 
tū ris tu bā ze „Drī dži”, kas at ro das eze ra kras tā. 

„Sī ve ra eze ra svēt ki” ir vie ni no ie cie nī tā ka jiem svēt kiem 
Skais tas pa gas tā, kad pul cē jas vie si no da žā dām Lat vi jas

pil sē tām un arī ār zem nie ki. Ezers, kas ir sla vens ar dau -
dzām sa lām (ko pā – div des mit), aiz ņem 1759 ha lie lu pla tī -
bu. Sīvers at ro das četr u pa gas tu - Aule jas, Kom bu ļu,
Skais tas un Kon stan ti no vas - te ri to ri jā. 

 Ar ko un kāpēc  nodarbojas
 Skaistas pagasta iedzīvotāji?

Cie ma klubs, kul tū ras nams, tau tas nams – kopš1949.ga -
da Skais tas tau tas na ma no sau ku mi mai nī jās, pē dē jos div -
des mit ga dus tā va dī tā ja ir Ro mu al da Um braš ko. Pa gas ta
kul tū ras dzī ve tiek or ga ni zē ta tā, lai va rē tu at pūs ties un iz -
klai dē ties da žā du pa au džu un ie dzī vo tā ju gru pu pār stāv ji.
Šeit tiek at zī mē ti valsts, kul tūr vēs tu ris kie, kā arī tra di ci onā -
lie svēt ki. Ne vie nu priekš ne su mu vie tē jie ie dzī vo tā ji vairs
ne var ie do mā ties bez ko mis kā per so nā ža - Gu nep kas Ci -
buļ nei cas, ku ru tē lo Gun ta Ļak sa-Ti min ska. 

Tau tas na mā dar bo jas fol klo ras gru pa „Rau du vei te”, kā
arī dra ma tis kais ko lek tīvs. Ne ti kai sa vā pa gas tā, bet arī ci -
tur Lat vi jā veik smī gi uz stā jas lī nij de ju ko lek tīvs „Har mo -
ni ja”. 

Gran di ozā kie svēt ki Skais tā, ku ros pie da lās ne ti kai vie tē jie 
ie dzī vo tā ji, bet arī dau dzi vie si, ir Skais tas pa gas ta svēt ki
un Sī ve ra eze ra svēt ki. 

Jau vai rā kus ga dus Skais tā ak tī vi strā dā sa bied ris kā or ga -
ni zā ci ja „Skais tas at bal sta centrs”. Cen tra iz vei do ša nas ini -
ci atī va pirms 10 ga diem pie de rē ja Skais tas sie vie šu un
vī rie šu klu bam, pa gas ta pa do me at bal stī ja šo ide ju. To laik
par cen tra pre zi den tu ti ka ievē lēts Jā nis Um braš ko, paš laik
šo sa bied ris ko or ga ni zā ci ju va da Ive ta Lei ku ma. 

At bal sta cen tra dar ba pri ori tā te ir ie dzī vo tā ju ak tī vā dzī -
ves vei da vei ci nā ša na. Gal ve nā uz ma nī ba  vel tī ta cil vē kiem
ar ne lie liem ie nā ku miem, ne at ka rī gi no vi ņu ve cu ma. Cen -
tra pa spār nē dar bo jas krie vis ki ru nā jo šo sie vie šu klubs
„Or hi de ja”, ak tī vo sie vie šu klubs „Har mo ni ja”, lī nij de ju
gru pa, rok dar bu pul ciņš, kā arī jaun ie šu ini ci atī vas gru pa. 

Ive ta Lei ku ma sa lī dzi no ši ne sen at brau ku si no Rī gas un
ap me tu sies uz dzī vi Skais tā. Šī ak tī vā sie vie te ātr i ie kļā vās
cie ma sa bied ris ka jā dzī vē. 

„Es mu dzi mu si Rī gā,” pa stās tī ja Ive ta, „ta ču ma ni ve cā ki
nāk no Lat ga les, tēvs - no Iz val tas, mā te - no Aule jas.
Skais ta ir ma na vec tē va un ve cās mā tes dzim te ne.”

Kopš 2009.ga da Ive ta Lei ku ma ir „Skais tas at bal sta cen -
tra” va dī tā ja. Kad vi ņai jau tā, ar ko vi ņa no dar bo jas, Ive ta
pa ras ti at bild tā: „Es mu ak tī va bez darb nie ce!”

Ta gad cen tram ir mā jī gas tel pas sko las tre ša jā stā vā, uz -
tu rēt tās pa līdz pa gas ta pār val de. 

Kat ru mē ne si cen trā no tiek da žā di pa sā ku mi, at ka rī bā no
bied rī bas lo cek ļu in ter ešu gru pu va ja dzī bām no dar bī bas
tiek or ga ni zē tas arī kat ru ne dē ļu.  

Skais tas at bal sta centrs ak tī vi un veik smī gi pie da lās pro -
jek tu kon kur sos. Sā kot ar 2009.ga du, bied rī ba re ali zē ju si 6
pro jek tus. 

„Bi ja ļo ti aiz kus ti no ša die na,” at ce ras Ive ta, „kad mēs or -
ga ni zē jām brau cie nu uz Jūr ma lu maz nod ro ši nā tām ģi me -
nēm. Ne ti kai bēr ni, bet arī da žas mam mas re dzē ja jū ru
pir mo rei zi. Ak va parks pa liks bēr nu at mi ņā uz il gā ku lai -
ku.” 

Ne sen no slē dzās „LE ADER” pro jek ta re ali zā ci ja, pa tei -
co ties tam bied rī ba ie gu va vi deo ka me ru, pro jek to ru un ek -
rā nu. Ta gad būs ie spē jams rī kot pa sā ku mus daudz pla šā kai
audi to ri jai. 

Paš laik bied rī ba iz strā dā pro jek tu ar mēr ķi iz vei dot so ci -
ālo pa kal po ju mu cen tru. 4-is ta bu dzī vok lis, kas pie der paš -
val dī bai, tiks pār kār tots un pie lā gots cil vē kiem, kas no nā ca
krī zes si tu āci jā. Te va rēs sa ņemt pa lī dzī bu vis i, kam tā ir
nepieciešama  , kā arī vien tu ļie pen sionāri, kas dzī vo tā lu no
cen tra. Zie mā, kad ro das pro blē mas ar mal ku un ūde ni, vi ņi
va rēs uzturēties ša jā dzī vok lī. Dzī vo ša na būs bez mak sas,
iz ņe mot iz de vu mus par mal ku, elek trī bu un ūdens pie gā di. 

Skais tas at bal sta centrs plā no re ali zēt pro jek tu, ko fi nan -
sē Hi po tē ku ban ka. Ra do ša jās dar bnī cās pa gas ta ie dzī vo tā -
jas Oli tas Šku tā nes va dī bā vis i gri bē tā ji va rēs iz ga ta vot
Zie mas svēt ku dā va nas vien tu ļiem cil vē kiem. Tā du ak ci ju
centrs rī ko jau tre šo rei zi. Ja ag rāk ie dzī vo tā ji pie sar dzī gi
iz tu rē jās pret šīm dā va nām, tad ta gad ar ne pa cie tī bu gai da
tos, kas at brauks pie vi ņiem uz svēt kiem, lai ap cie mo tu un
at stā tu su ve nī ru, kas ir ra dīts pa šu ro kām. 

Kā dēļ tas viss ir va ja dzīgs Ive tai? Vi ņa pa ti ne rei zi vien
uz de va sev šo jau tā ju mu. Pro tams, ru na nav par ma te ri ālo
at de vi, taču, strā dā jot bied rī bā, ir ie spē ja sa tik ties ar in te re -
san tiem cil vē kiem, ap mek lēt da žā das val stis, ie gūt pie re -
dzi, bet pēc tam da lī ties ar no vad nie kiem. 

Kā dēļ tas ir va ja dzīgs vie tē jiem ie dzī vo tā jiem? „Cil vē -
kiem, kas dzī vo Skais tā, tā pat kā ci tiem lau ku te ri to ri ju ie -

dzī vo tā jiem, ir maz ie spē ju in te re san ti pa va dīt brī vo lai ku
un pie da lī ties sa bied ris ka jās ak ti vi tā tēs,” uz ska ta Ive ta.
Ap mek lēt te āt ri un ki no iz nāk re ti, ie spē ja ie sais tī ties paš -
dar bī bas ko lek tī vos ir ne vis iem. Līdz ar to uz cen tru nāk
cil vē ki, ku riem ir vē lē ša nās kaut ko iz da rīt un pie da lī ties sa -
bied ris ka jā dzī vē. 

„Zi nāt, ko mēs gri bam. Vē lē ties kaut ko da rīt. Iet un pa -
veikt vi su ie ce rē to,” aici na Skais tas ie dzī vo tā jus Ive ta Lei -
ku ma. 

Par ko sapņo pagasta vadītāja?
No 2004.ga da Skais tas pa gas tu va da Gun de ga Gri šā ne. 
„Es ne kad ne so lī ju pa gas ta ļau dīm zel ta kal nus. Toties

va rē ju ap lie ci nāt, ka go dī gi strā dā šu ie dzī vo tā ju la bā,” uz -
svē ra Gun de ga.

Ne rei zi vien nā cās dzir dēt vie dok li, ka vis sa rež ģī tā kais ir 
darbs ar cil vē kiem. Par to ir pār lie ci nā ta arī Skais tas pa gas -
ta pār val des va dī tā ja. Pār sva rā ie dzī vo tā ji at nāk sa ka rā ar
so ci āla jām pro blē mām. Rak stu rīgs ir tas fakts, ka cil vē ki,
ku riem nav iz ti kas lī dzek ļu, lūdz ne vis dar bu, bet gan pa -
bal stu. Pat dar bu sak ņu dār zā vi ņi ne uz ska ta par ie vē rī bas
cie nī gu un vi ņiem iz de vī gu. 

Ta ču pa gas ta va dī tā jas ik die nā ir arī pa tī ka mi mo men ti.
Sirds prie cā jas, kad iz do das iz da rīt kaut ko la bu un sva rī -
gu. Ne sen ti ka iz re mon tē ta Skais tas cie ma cen trā lā ie la, ir
uz bū vē ta ūdens at dzel žo ša nas sta ci ja, tu vo jas no slē gu -
mam ūdens ap gā des un ka na li zā ci jas sis tē mas re kon struk -
ci jas pro jekts. Jā cen šas at ri si nāt jau tā ju mu par pa gas ta
ce ļu stā vok li. 

Vis ak tu ālā kais un sā pī gā kais jau tā jums ir sko las lik te -
nis. Ar kat ru ga du sko lē nu kļūst ma zāk. 

„Es sa pro tu, ka Skais tas pa mat sko la nav ren tab la – lie li
iz de vu mi ne pie cie ša mi ēkas uz tu rē ša nai, sko lo tā ju dar ba
al gām,” at zīst Gun de ga Gri šā ne. „Ta ču mums jā cen šas sa -
gla bāt šo ēku. Ja tel pas va rē tu pie mē rot ci tai ie stā dei, tad
sko lu va rē tu slēgt, no dro ši not bēr nu pār va dā ša nu uz ci tām 
mācību iestādēm. Bet, ja šī ēka cie ma cen trā pa liks tuk ša,
drīz vien tā kļūs ne de rī ga. Lī dzī gi no ti ka ar ve cās sko las
ēku.”

Gun de ga Gri šā ne ir pa tei cī ga vis iem, kas ak tī vi pie da lās 
pa gas ta dzī vē, kas at nāk ar sa vām ide jām un pār do mām,
ne sa vtī gi pa līdz or ga ni zēt svēt kus un ci tus pa sā ku mus. 

Par ko sap ņo pa gas ta va dī tā ja? Par to, lai pa gas tā bū tu
daudz ie dzī vo tā ju. Jo tie ši no vi ņiem ir at ka rīgs viss - turp -
mā kie dar bi, pro jek ti, plā ni.

Elvīra Škutāne

(Rakstā tika izmantoti materiāli no Krāslavas novada
centrālās  bibliotēkas izdotā diska  „Skaistas pagastam
150”)

SKAISTA - PAGASTS AR 
AR 150 GADU SENU VĒSTURI

Tei ka par Iza be li nu
 Līdz 1925. ga dam Skais tas pa gasts sau cās Iza be li nas pa -

gasts.  
Fol var kā, ne lie la jā mui žā dzī vo ja kāds muiž nieks, ku ra

sie vu sau ca Iza be li na. Frau Iza be li na bi ja tā vēr ta, lai vi ņas
vār dā no sauk tu pa gas tu, ba gā tu ar da bis kām ūdens krā tu -
vēm un skais ta jiem eze riem. Iza be li na bi ja dai ļa, pat va ļī ga,
cē la un pats gal ve nais - ne iz sa kā mi tī rī ga.

  Maz gā ša nās vi ņai bi ja svēts ri tu āls. Di vas rei zes ne dē ļā
vi ņa li ka ie jūgt di vu zir gu pa jū gu ar mu cām, lai tie ves tu
ūde ni no Sau les kal na. Drī dža eze ra kras tā, kas lī ku mo kā
upe un vei do dau dzus lī čus, pus sa las un sa las pat līdz Sau -
les kal nam (eze ra kras ta ga rums sa sniedz 11 km) at ra dās di -
vi dī ķi. Vie nā no tām ūdens bi ja ļo ti tīrs kā bēr na asa ra,
mīksts un dzie di nošs. Pa ze mes avo ti ba ro ja to.

 Iza be li na pel di nā jās van nās un maz gā jās ti kai tā dā ūde nī.
It īpa ši ša jā ūde nī tai pa ti ka maz gāt sa vus ga ros, gai šos 

ma tus. Tie kļu va zī dai ni un mīk sti bez jeb kā dām zie pēm un
šam pū niem. Iza be li nas smal ko ve ļu ap kal po tā ji maz gā ja arī 
ti kai ša jā ūde nī.

 Ap tu ve ni pirms 80 ga diem, pēc Iza be li nas nā ves ūdens
ta jā dī ķī bi ja ap gā nīts. Viens no grā fa Plā te ra pēc nā cē jiem,
ku ram pie de rē ja daudz ze mes Kom bu ļu pa gas tā, pa ve di nā -
ja skais tu ga na mei te ni sa vā mui žā. Jaun ais dīk die nis iz tīk -
smi nā jās ar jaun o mei te ni un pa me ta to. No bē dām
ne lai mī gā mei te ne no slī ci nā jās dī ķī. Dī ķa kras tā iz au ga
mel nā ap se. Vis iem par iz brī nu, ko ciņš ne iz au ga liels, bet
pa li ka tik mazs un tievs kā jaun a, traus la mei te ne. 

 Lik te nis ne bi ja lab vē līgs pret jaun o grā fa pēc te ci. Tas sā -
ka daudz dzert, lai kam sirds ap zi ņa to stip ri mo cī ja. Pēc tam
tas no slī ka Drī dzī. Ap gla bā ja to cie nī gi, at bil sto ši grā fa ti tu -
lam kap li čā Rā ve ru ka pos. Zār kā ie li ka zel ta pulk ste ni uz
ķē dī tes un pus sto pu šņab ja, lai viņ pa sau lē ne tik skum ji bū -
tu. 

 Kap li ča sen jau iz pos tī ta un sa bru ku si, bet asu iz jū tu cie -
nī tā ji jo pro jām nāk ce rī bā sa mek lēt grā fa pēc te ča zel ta
pulk ste ni ar ķē dī ti. 

 Daudz ūde ņu aiz te cē jis no tiem lai kiem. Daudz cil vē ku
lik te ņu no slē pu mu gla bā jas Drī dža eze ra dzel mēs.

 Bet Iza be li nas rē gu vēl ta gad var re dzēt Drī dža eze ra
kras tos. Tā klai ņo kā se vi pa zau dē ju si un mek lē to dī ķi, ku -
ra tī ra jos ūde ņos maz gā ja sa vus gai šos ma tus.

*fol varks [po ļu v. folwark<vā cu val. Vorwerk- vien sē ta]
–mui žas saim nie cī ba, ne lie la pie mā jas saim nie cī ba.  

Tei cē ja- Zen ta Mel de re. Sa vā stās tā vi ņa bal stī jās uz sko -
lo tā ja Vla dis la va Ba lin ska at mi ņām.

Stās tu ap ko po ja Vik to ri ja Ur ba no vi ča

 Skais tas pa gasts, kas līdz 1925. ga dam ti ka dē vēts par Iza be li nas pa gas tu, ir di bi nāts 1861.ga -
dā. Pēc dzim tbū ša nas at cel ša nas zem nie ki ie gu va tie sī bas iz pirkt sa vus ze mes ga ba lus, sā ka bū -
vēt mā jas, dzī vo ja vien sē tās. Ta ču lie lā kā da ļa zem nie ku līdz mū su die nām dzī vo cie mos. Tā
iz vei do jās Iza be li nas pa gasts, kas to laik ie til pa Vi teb skas gu ber ņas Dau gav pils ap riņ ķī. 

Iveta Leikuma

Skaistas Sv. Jaunavas Marijas Romas  katoļu baznīca 
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SLUDINĀJUMI

òPār dod 2-is ta bu dzī vok -
li Krās la vā (no sil ti nāts, ir
veikts re monts, ie bū vē tā vir -
tu ve, ska pis). T.29356477.
òVajadzīga friziere un

manikīre (labi nosacījumi).
T.20326563.

Aici nām vi sus uz tal ku,
kas no tiks 29. ok tob rī
plkst.10.00 Krās la vas ve -
ca jos ka to ļu ka pos, lai sa -
kop tu sa vu tu vi nie ku, ra du, 
dra ugu, pa zi ņu ka pu kopi -
ņas. Sa kop sim arī no vār tā
at stā tās ka pu ko pi ņas.

 Lū dzam līdz i ņemt dar ba 
rī kus.            

Ka to ļu bied rī bas
 valde  

VEIK TI PA SĀ KU MI
SA TIK SMES DRO ŠĪ BAS

 UZ LA BO ŠA NAI

Pro jek ta „Sa tik smes
dro šī bas uz la bo ju mi pie
Krās la vas pil sē tas iz glī tī -

bas ie stā dēm” (3DP/3.2.1.3.1./10/AP -
IA/CFLA/067/024) ie tva ros ir pa beig ti
būv dar bi Lak stī ga lu ie lā, pie PI I „Pie -
ne nī te” un PI I „Pī lā dzī tis”, kas vei ci nās
sa tik smes dro šī bas uz la bo ju mus pie iz -
glī tī bas ie stā dēm.

Būv dar bu gai tā pie PI I „Pī lā dzī tis” 
un PI I „Pie ne nī te” ti ka iz vei do tās ap -
stā ša nās ka ba tas, ti ka veikts ie tvju un 
stāv vie tas pa pla ši nā jums, pie Krās -
la vas Valsts ģim nā zi jas Lak stī ga lu
ie lā ir iz bū vēts au to bu su ap grie ša nās
lau kums. 

Pro jek ta ie tva ros plā no tos būv dar -
bus vei ca SI A „Krās la vas ūdens”,
būv dar bu uz rau dzī bu no dro ši nā ja
SI A „Ju rē vičs un par tne ri”, bet au to -
ruz rau dzī bu – SI A „Eko lat”.

Pro jek ta īs te no ša na ie vē ro ja mi uz -
la bos sa tik smes dro šī bu pie iz glī tī bas 
ie stā dēm, kas ir po ten ci āli bīs ta mās
vie tas, jo ie vē ro ja mā da ļa ce ļu sa tik -
smes da līb nie ku ša jos ie lu pos mos ir
at tie ci nā ma uz vis ma zāk aiz sar gā to
sa tik smes da līb nie ku gru pu – bēr ni
pirms sko las ve cu mā un Krās la vas
Valsts ģim nā zi jas sko lē ni. Pro jek ta
īs te no ša na ļaus sa ma zi nāt sa tik smes
ie ro be žo ju mus pie iz glī tī bas ie stā -
dēm un sa tik smes sa strē gu mu ris ku. 

Pro jek ta ko pē jās iz mak sas ir Ls
117 703.49, t.sk. Eiro pas Re ģi onā lās
at tīs tī bas fon da pie šķir tais fi nan sē -
jums ir Ls 88 245.76, Ls 3 351.10 –
valsts bu dže ta do tā ci ja paš val dī bām,
bet Krās la vas no va da do mes līdz fi -
nan sē jums sa stā da Ls 20 106.63.

Šis jau ir otrs lī dzī ga rak stu ra pro -
jekts, kas tiek īs te nots Krās la vā.
2008.ga dā Eiro pas Re ģi onā lās at tīs -
tī bas fon da līdz fi nan sē tā pro jek ta ie -
tva ros ti ka iz vei do ti au to bu su
ap grie ša nās lau ku mi pie Krās la vas
Va ra vīk snes vi dus sko las un Krās la -
vas pa mat sko las, ti ka veik ti Rai ņa un 
Baz nī cas ie lu krus to ju ma uz la bo ša -
nas dar bi, kā arī ti ka ie rī kots gā jē ju
un ve lo ce liņš Rē zek nes ie lā līdz pil -
sē tas ro be žai.

IE GUL DĪ JUMS TA VĀ 
NĀ KOT NĒ!

An dris Ruk mans

TIK ŠA NĀS UZ RO BE ŽAS
Kap la vas ro bež šķēr so ša nas pun ktā no ti ka Lat vi jas un Balt krie vi jas pu šu tik ša -

nās, ku rā ti ka ap spries ta vie no ša nās par pie ro be žas te ri to ri ju ie dzī vo tā ju sav star -
pē jo brau cie nu vien kār šo ša nu.

Ap sprie dē pie da lī jās Balt krie vi jas Valsts ro be žu ko mi te jas priekš sē dē tājs
ģe ne rāl ma jors Igors Rač kov skis ar de le gā ci ju, Balt krie vi jas Ģe ne rāl kon suls
Dau gav pi lī Vik tors Gei siks, Valsts ro bež sar dzes priekš nieks ģe ne rā lis Nor -
munds Gar bars, Valsts ro bež sar dzes Dau gav pils pār val des va dī ba un tu vā ko
paš val dī bu pār stāv ji, tos tarp arī Krās la vas no va da do mes priekš sē dē tājs Gu -
nārs Upe nieks.

„Jau tā jums par vien kār šo to ro bež šķēr so ša nu tiek ska tīts jau ap mē ram ga -
du, sā kot nē ji bi ja pa re dzēts to ra ti fi cēt va sa ras sā ku mā, ta ču šo brīd iz ska tās,
ka tas stā sies spē kā ga da bei gās, tad arī paš val dī bas sāks sa stā dīt ie dzī vo tā ju
sa rak stus, būs tie sī bas at vieg lo ti šķēr sot  Lat vi jas – Balt krie vi jas ro be žu,”
pa stās tī ja mū su paš val dī bas va dī tājs.

 „Mēs do mā jam arī par ce ļa sa kār to ša nu līdz Kap la vas (Ma tu liš ķu) ro bež -
šķēr so ša nas pun ktam, jo ta gad te ri to ri ja ir pa lie li nā ju sies, pie ro be žas zo nā
ie tilpst viss Krās la vas un Dag das no vads, kā arī da ļa no Lu dzas no va da, līdz
ar to arī sa tik smes in ten si tā te pa lie li nā sies,” pa skaid ro ja Gu nārs Upe nieks.

At vieg lo tās ro bež šķēr so ša nas no sa cī ju mi at tiek sies uz tiem pie ro be žas re -
ģi ona ie dzī vo tā jiem, ku riem Balt krie vi jā ir ra di, uz ņē mēj dar bī ba, ne pie cie -
ša mī ba ap mek lēt ārst nie cī bas ie stā des utt.

Šo brīd at vieg lo tās ro bež šķēr so ša nas pun kti ir Si le nē un Pa tar nie kos, brīv -
die nās at vieg lo tā ro bež šķēr so ša na būs arī Kap la vā (Ma tu liš ķos) un Pie dru jā.

Mak sa par ro bež šķēr so ša nu ir no teik ta 20 eiro ga dā.
Pie rak stī ja 

In ga Ka vin ska

OLIM PIS KĀ DIE NA
 KRĀS LA VĀ

30.sep tem brī vi sā Lat vi jā ti ka or ga ni zē ta Olim pis kā die na par
go du Starp tau tis kās Olim pis kās ko mi te jas di bi nā ša nai. Ko pā
spor tis kās ak ti vi tā tēs pie da lī jās vai rāk kā 38 000 sko lē ni 48 Lat -
vi jas vie tās. Krās la vas Va ra vīk snes vi dus sko las sta di onā pul cē -
jas vai rāk kā 450 sko lē nu, sko lo tā ju un ties ne šu no 12
Krās la vas, Dag das un Ag lo nas no va da sko lām.

Pēc svi nī gā gā jie na Olim pis ko die nu Krās la vā at klā ja Krās la -
vas Spor ta sko las di rek tors Vik tors Bei na ro vičs. Ska not Lat vi -
jas Olim pis ka jai him nai, olim pis ko ka ro gu pa cē la Lat vi jas
Jau nat nes va sa ras Olim pi ādes sud ra ba me da ļas ie gu vē ja lo žu
šau ša nā Ka rī na Kri lo va un la bā kais Krās la vas Spor ta sko las
sprin te ris Mār tiņš Ko li ta. Da līb nie kus svei ca un no vē lē ja pa nā -
ku mus sa cen sī bās Krās la vas no va da do mes Iz glī tī bas un kul tū -
ras no da ļas va dī tā ja Li di ja Pla to no va. Kat rā vie tā, kur no ti ka
Olim pis kā die nā, ie ra dās Olim pis kais vēst ne sis. Mēs ar prie ku
sa gai dī jām Sid ne jas Olim pis ko spē ļu da līb nie ci pau ko ša nā Jū li -
ju Van so vi ču. Vis i sa cen sī bu da līb nie ki ar sa jūs mu vē ro ja ie lu
vin gro tā ju pa raug de mons trē ju mus, ko snie dza Va ra vīk snes vi -
dus sko las zē ni. 

Gal ve nais šī ga da Olim pis kās die nas vie no jo šais posms bi ja
rī ta vin gro ša na. Ko pā ar sko lē niem vin gro ja Krās la vas pa mat -
sko las spor ta sko lo tā ja Na tā li ja Rau di ve.

Otrs pa sā ku ma balsts bi ja olim pis kās sta fe tes. Vi sās ve cu ma
gru pās skrē ja kupls sko lē nu skaits - ko pā 25 sko lu ko man das.
Pirm ie star tē ja pa ši jaun ākie (2000./01.ga dā dzi mu šie) sko lē ni.
Pir mo vie tu iz cī nī ja In dras vsk. skrē jē ji, ot ro vie tu - Va ra vīk -
snes vsk. spor tis ti, bet tre šo - An dze ļu pa mat sko la. Nā ka ma jā
ve cu ma gru pā (1998./99.g. dz.) pir mo vie tu iz cī nī ja Va ra vīk -
snes vi dus sko la. In dras vi dus sko la šo reiz ie gu va ot ro vie tu, bet
Andr upe nes pa mat sko la - tre šo. Vi dē jā ve cu ma gru pā
(1996./97.g.dz.) uz va ru svi nē ja Dag das vsk., aiz vi ņiem Va ra -
vīk snes vsk. un Krās la vas Valsts ģim nā zi ja. Ve cā ka jā ve cu ma
gru pā (1993./95.g.dz.) vi sāt rāk no skrē ja Krās la vas Valsts ģim -
nā zi jas spor tis ti, ot ra jā vie tā ie rin do jās Dag das vsk., bet tre ša jā - 
Va ra vīk snes vsk. Fut bo la sa cen sī bas no ti ka di vās ve cu ma gru -
pās. 1998./99.g.dz. par čem pi oniem kļu va Va ra vīk snes vsk. fut -
bo lis ti, sud ra ba me da ļas ie gu va Krās la vas pa mat sko las, bet
bron zas - Ro bež nie ku psk. zē ni. 1996./97.g.dz. olim pis ko kau su 
un zel ta me da ļas ie gu va Krās la vas Valsts ģim nā zi jas spor tis ti .
Ot rā vie ta - Šķel to vas pa mat sko lai, bet tre šā - Va ra vīk snes vsk.

Bas ket bo la sa cen sī bas mei te nēm arī no ti ka di vās ve cu ma gru -
pās. 1998./99.g.dz. kon ku ren cē uz va ru svi nē ja Krās la vas Valsts 
ģim nā zi jas mei te nes, aiz se vis at stā jot Va ra vīk snes vsk. un
Andr upe nes psk. ko man das. Va ra vīk snes vsk. bas ket bo lis tes
sa vu kārt uz va rē ja nā ka ma jā ve cu ma gru pā - 1996./97.g.dzim.
In dras vsk. spē lē tā jām - sud ra ba, bet Krās la vas Valsts ģimn. -
bron zas me da ļas. 

Brīv da bas vo lej bo lā spē kiem mē ro jās 8 jaun ie šu un 5 mei te ņu 
ko man das. Kau su un zel ta me da ļas iz cī nī ja Dag das vi dus sko las
jaun ie ši un jaun ie tes. Sud ra ba god al gas - Dag das ot ra jai pui šu
ko man dai un Ģim nā zi jas jaun ie tēm. Ezer nie ku vo lej bo lis ti, gan
jaun ie ši, gan jaun ie tes, aiz ve da uz mā jām bron zas me da ļas.

Tau tas bum bu spē lē ja 4.-5. kla šu zē ni un mei te nes. Krās la vas
pa mat sko las jaun ie spor tis ti iz cī nī ja zel ta me da ļas un uz va ras
kau sus - gan zē ni, gan mei te nes. Ot ra jā vie tā –Va ra vīk snes vsk.
zē ni un mei te nes. Tre šās vie tas ie gu vē ji bi ja An dze ļu psk. mei -
te nes un Dag das vsk. zē ni. 

Lat vi jas Olim pis kā ko mi te ja la bā ka jai sko las ko man dai (kop -
vēr tē ju mā) sa gā dā ja bum bu gro zu, bum bas un Olim pis ko kau -
su. Ot ro un tre šo vie tu ie gu vu šās sko las sa ņē ma bum bas. Bi ja
iz slu di nā ta bal va at rak tī vā ka jai ko man dai - 25 bi ļe tes uz Rī gas
„Di na mo” ho ke ja spē li. 16.ok tob rī „Arē nā Rī ga” pul cē sies vai -
rāk ne kā tūk sto tis Olim pis kās die nas da līb nie ku no vi s as Lat vi -
jas, ta jā skai tā Krās la vas Valsts ģim nā zi jas sko lē ni.

Vis vai rāk me da ļu (ie skai tot arī sta fe tes) ie gu va Va ra vīk snes
vsk. -10, Dag das vsk. - 6, Krās la vas Valsts ģim nā zi ja - 6, Krās -
la vas pa mat sko la – 3, In dras vi dus sko la - 3, Šķel to vas psk. - 1,
Andr upe nes psk. - 2, Ezer nie ku vsk. – 2, An dze ļu psk. - 2,Ro -
bež nie ku psk. - 1. Kop vēr tē ju mu skai tī ja pēc Olim pis kā prin ci -
pa (kam vai rāk zel ta me da ļu, tad –sud ra ba un bron zas). Vie tu
sa da lī ju mu iz šķī ra sud ra bu me da ļu skaits. Zau dē tā ju ša jos spor -
ta svēt kos ne bi ja! Vis i ie gu va po zi tī vas emo ci jas, pie re dzi, iz ju -
ta ko man das ga ru un prie ku. 

Jā pa tei cas vis iem, kas pa lī dzē ja Krās la vas un Dag das no va -
du Olim pis kās die nas or ga ni zē ša nā: sko lo tā jiem - par spor tis tu 
sa ga ta vo ša nu, no gā dā ša nu uz sa cen sī bām, kār tī bas no dro ši nā -
ša nu. Da līb nie kiem - par spor tis ko cī ņu. Spor tis tu vār dā pal -
dies jā pa sa ka Krās la vas no va da do mes priekš sē dē tā jam
Gu nā ram Upe nie kam, pa tei co ties ku ra at bal stam ti ka at ras ti lī -
dzek ļi me da ļu un kau su ie gā dei. Lai jums vis iem vei cas arī
turp māk!  

Ilo na Va na ga,
Krās la vas Spor ta sko las me to di ķe

 

JAU TĀ JUMS
 RE DAK CI JAI

Ar kā du mēr ķi Rī gas ie las brau -
ca ma jā da ļā pie no va da do mes un
vei ka la „Max ima”  ir ie rī ko ta dro -
šī bas sa li ņa?

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

„Rī gas -Augus ta ie las re no vā ci ja ir 
tran zīt ce ļa pos ma re kon struk ci jas
pro jekts, kas pa redz no teik tās pra sī -
bas. Tās ir sais tī tas ar ap gais mo ju -
mu, ie tvju pla tu mu un ci tiem
no tei ku miem. Krus to jums  bla kus
vei ka lam „Max ima” ir viens no cen -
trā la jiem, tur pār vie to jas daudz gā jē -
ju. Sa li ņa ir iz bū vē ta tā dēļ, lai
ma šī nas ne va rē tu veikt ap dzī ša nas
ma nev ru, līdz ar to tiks pa sar gā ti gā -
jē ji, kas pār iet ce ļu.” 

Kā pēc Augus ta-Rī gas ie lā ie tve
no vie nas pus es ir as fal tē ta, bet no
ot ras pus es -bru ģē ta?

Gu nārs Upe nieks:
„No krei sās pus es vir zie nā uz

Dau gav pi li ir iz bū vēts ve lo ce liņš,
kas  ap vie nots  ar ie tvi, tā pēc tas ti ka
as fal tēts un ir pla šāks. No la bās pus -
es – ie tve, kas ir pa re dzē ta ti kai gā jē -
jiem. Krās la vie šiem būs ie spē ja
iz vē lē ties, kur vi ņiem la bāk iet – pa
bru ģē to ie tvi vai pa as fal tu.”

Bied rī ba „Sta riņš” 
sveic ok tob rī dzi mu šos: Žan nu Ga li le je vu,

Li li ozu Stav ro, Ma ri ju Pa ni ko vu, Ana to li ju Le -
be do ku!

Lai ru dens ra ža ap cir kņos,
Lai do mas ne rimst ap vār šņos,
Lai sal nu dzes trums mo žu mam,
Lai la pu ro ta krāš ņu mam! 

Visu svēto dienas 
dievkalpojumi

1. no vem bris (otr die na)
VIS I SVĒ TIE(lie li svēt ki)
9:15 – Sv. Mi se (po li ski)
11:30 – Sv. Mi se (lat vis ki)
Ves pe res un pro ce si ja par mi ru ša jiem
18:00 – Sv. Mi se (lat vis ki)
2. no vem bris (treš die na)
VI SU TI CĪ GO MI RU ŠO PIE MI ŅAS
 DIE NA
9:15 – Sv. Mi se (lat vis ki)
11:30 – Sv. Mi se (po li ski)
Pro ce si ja par mi ru ša jiem
18:00 – Sv. Mi se (po li ski)
5. no vem bris (sest die na)
15:00 – Sv. Mi se (Krās la vas ve ca jos ka to -

ļu ka pos)
12. no vem bris (sest die na)
13:00 – Sv. Mi se (Krās la vas Me ža ka pos)

TĒVS AN DREJS SO KO LOVS IE CELTS
 PAR VEC TI CĪB NIE KU DRAU DZES
 PRIEKŠ SĒ DĒ TĀ JU

Krās la vas vec ti cīb nie ku kop ie na svēt dien
lie lā skai tā pul cē jās sa vā diev na mā, lai svi -
nē tu du bul tus svēt kus – gan svē tī tu svēt die -
nu, gan sveik tu sa vu jaun o drau dzes priekš -
sē dē tā ju – tēvs An drejs So ko lovs pēc pār -
bau des lai ka ir ie celts par Krās la vas vec ti -
cīb nie ku drau dzes  priekš sē dē tā ju. Uz svi -
nī go diev kal po ju mu bi ja sa nā ku ši drau -
dzes lo cek ļi, daudz lūg to vie su un vec ti -
cīb nie ku aug stā kās ga rīdz nie cī bas pār -
stāv ji.

Jaun o Krās la vas vec ti cīb nie ku drau -
dzes priekš sē dē tā ju svei ca arī Lat vi jas
vec ti cīb nie ku Po mo ras baz nī cas cen trā lās
pa do mes priekš sē dē tājs Alek sejs Žil ko un 
sa vā uz ru nā at zī mē ja, ka šis svi nī gais pa -
sā kums no teik ti ie ies vec ti cīb nie ku baz nī -
cas vēs tu rē, jo šo dien  par drau dzes pār -
rau gu  ir ie celts un svē tī bu dar bam sa ņē ma 
jauns, ener ģisks, iz da rīgs un iz glī tots cil -
vēks. Ap svei cē ji vē lē ja tē vam An dre jam
So ko lo vam  pa nā ku mus un il gus kal po ša nas
ga dus.

In ga Ka vin ska

sports

Sirds ve se lī bas ka bi nets aici -
na pil sē tas un ra jo na  ie dzī vo -
tā jus bez mak sas  un bez ār sta
no sū tī ju ma pār bau dīt ho les te -
rī na un cu ku ra lī me ni asi nīs, 
iz mē rīt asins spie die nu,  kā arī
no teikt sirds sli mī bu ris ka fak -
to rus. Pie teik ša nās pa tāl ru ni
65681659.

Re ģis trā ci jas laiks: pirm dien, 
ce tur tdien - 09.00-10.30;  otr -
dien, treš dien - 11.00-12.30.


