VAIVES VĒSTIS

NOVEMBRIS

2012
Latvija – esam mēs paši!
16.novembrī pl. 19.00
Vaives tautas namā notiks
ikgadējais, Latvijas dzimšanas dienai
veltītais pasākums. Šogad koncertā
„TĀDI ESAM!” palūkosimies uz sevi
no malas – vai pazīstam savu pagastu,
vai apzināmies savas iespējas,
tradicionāli sveiksim arī Vaives pagasta
kustības „Labo darbu krātuvīte”
laureātus. Šogad ieteicēju pamanītos
labos darbus paveikuši:

Sandijs Sīmanis, Vasilijs
Ļizaņecs, Agris Andersons, Juris
un Jurģis Salieši, Ainars
Gabranovs, Guntars Mucenieks,
Ija Brammane, Antra Gabranova,
Līga Strazdiņa, Ieva Lapsiņa,
Liesma Vīksna, Inga Lorence,
Inese Kukaine, Sanita Vilciņa,
Ināra Āboliņa, Ingūna Cepa,
Agrita Rožlapa, Inese Krēsliņa,
Jana Sukure, Viesturs Ūdris,
Oļegs Ciganovs, Gunta Būmane,
Jānis Keišs, Larisa Kačāne,
Aigars Ķerpe, Sarmīte Bojāre,
Māris Krūmiņš, Jānis Lokmanis,
Raivis Zālītis, Arne Buskoven,
Frenk Sora, Līvu un Rāmuļu
pamatskolu kolektīvi.
Par ko tieši šiem cilvēkiem tiek
teikts paldies! uzzināsiet, atnākot uz
pasākumu. Jāpiebilst, ka sveikšanu
kuplinot, no sirds savus priekšnesumus
dāvās Vaives tautas nama, Rāmuļu un
Līvu skolu dziedātāji un dejotāji.
Uz pasākumu kursēs autobuss:
17.00 Rāmuļi (c.Nākotnēm)17.20 Rīdzene - 17.30 Mežmaļi-17.55
Cēsis (Akmens ligzda) - 18.10 Krīvi –
18.20 Vaive – 18.25 Slaņķi – 18.30
Rāmuļi – 18.45 Vaives tautas nams.
Pēc sarīkojuma ap pl. 20.30 autobuss
kursēs atpakaļ.
Nesteidzīgie un tie, kuri vēlas svētku
priekšvakarā izdejoties, aicināti

pl.21.30 uz BALLI kopā ar
duetu INA un IVO.
Tiesa, šoreiz ballēšanās notiks
bez galdiņiem.
Ieeja koncertā un ballē ir bez
maksas, šo iespēju svētkos dāvā un
katram iedzīvotājam sirsnīgus un
ģimeniskus svētkus novēl
Vaives pagasta pārvalde.



PAR CEĻU ATTĪRĪŠANU NO
SNIEGA VAIVES PAGASTĀ
Vaives pagasta teritoriju
šķērso 3 valsts ceļi: Rīga-Veclaicene
šoseja, 2. šķiras autoceļi: V294 CēsisRāmuļi-Bānūži un V295 Ģūģeri–
Rīdzene. Par šiem ceļiem rūpējas
valsts ceļu uzturētāji. Pašvaldības
autoceļu attīrīšanas no sniega
pakalpojumu novadam sniedz z/s
„Lejas Krastiņi”. Ceļu tīrīšanas maršruti
ir tādi paši kā iepriekšējās ziemās.
Informāciju
par
aizputinātiem
pašvaldības ceļiem labprāt uzklausīs
Jānis Platais (tel. 26317981) un Valda
Zaļaiskalna (tel. 29473756). Pastāv arī
iepriekšējā prakse, ka ārkārtas
gadījumos pašvaldība nekavējoties
iztīrīs ceļu līdz norādītajai adresei.
Pievedceļu uz mājām tīrīšana
mājsaimniekiem jāpiesaka personīgi z/s
„Lejas Krastiņi” (tel. 29140270),
vienojoties par samaksu un darba
grafiku.
V.Zaļaiskalna


LAUKSAIMNIEKIEM

Vidzemes bioloģisko saimnieku
diena Nītaurē

Visi bioloģiskie lauksaimnieki tiek
aicināti uz semināru: „Bioloģisko
lauksaimnieku aktualitātes un jaunā
plānošanas perioda iezīmes Latvijā ”
Amatas novada Nītaures pagasta
Saieta
namā,
"Pagasta
ēkā’’,
piektdien, 23.11.2012., no pl.10.00
Informācija:
Dace
Kalniņa,tel.28381477; Ingrīda Vāvere,
tel. 29610702

Biedrība „Cēsu rajona lauku
partnerība” izsludina atklāta konkursa
projektu iesniegumu pieņemšanas 5.
kārtu Lauku attīstības programmas
2007.-2013.
gadam
pasākuma
“Vietējās attīstības stratēģijas” ietvaros
stratēģijas
ieviešanai.
Projektu
iesniegumu pieņemšana notiks no
2012.g. 20.novembra - 20.decembrim
plkst.14.00.
5.kārtā
pieejamais
publiskais finansējums gan nav liels,
taču vērā liekams - 14 637.32 LVL.
Projektu iesniegumu pieņemšana
notiks sekojošā rīcībā: 1.3. RĪCĪBA –
Lauku saimniecību modernizācija un
lauksaimniecības produktu pievienotās
vērtības radīšana. Rīcībai piešķirtais
atbalsta apmērs: 14 637.32 LVL.
Mērķis: Veicināt lauksaimniecības
uzņēmumu saimnieciskās darbības
attīstību un konkurētspēju, kā arī
lauksaimniecības produktu pārstrādi
mājas apstākļos, radot pievienoto
vērtību lauksaimniecības produktiem.
Mērķauditorija ir , t.s., mājražotāji, kam
noderētu kāda pārstādes vai tml.
iekārta. Projektu iesniegumi jāiesniedz
Biedrības
„Cēsu
rajona
lauku
partnerība” birojā Jāņa Poruka iela 8,
Cēsis, Cēsu novads, LV-4101, 300.
kabinetā.
IZSTRĀDĀTA „ROKASGRĀMATA
BIZNESA IESĀCĒJIEM”
Latvijas–Lietuvas pārrobežu
sadarbības programmas 2007.–2013.
gadam projekta „Uzņēmējdarbības
attīstības kapacitātes veicināšana
Latgales–Utenas
pārrobežu
reģionā/akronīms Region Invest” LLII119
ietvaros
tika
izstrādāta
„Rokasgrāmata biznesa iesācējiem”,
kuru Latgales plānošanas reģiona
uzdevumā sagatavoja SIA „DEA
Baltika”.
Rokasgrāmata
biznesa
iesācējiem sastāv no trīs nodaļām:
1)Vadlīnijas biznesa iesācējiem, 2)
Biznesa uzsākšanas izvērtēšanas
instruments un 3) Pielikumi, - kur katra
no tām sniedz gan teorētisku, gan

praktisku informāciju. Rokasgrāmata
lejupielādei latviešu un lietuviešu
valodās pieejama Latgales plānošanas
reģiona mājaslapā www.latgale.lv
Region Invest projekta sadaļā
http://www.latgale.lv/lv/files/download?id=2087
http://www.latgale.lv/lv/files/download?id=2086
Dace Čerkesova
lauku attīstības konsultante
t. 26376980 (darba laikā)

LĪVU PAMATSKOLAS
JAUNUMI

PII „BIRZTALIŅA” AKTIVITĀTES

No 8. līdz 19. oktobrim
pirmsskolas grupu mācību process
bija saistīts ar piena ieguvi, pārstrādi
un pārrunām par piena uztura
vērtību. Vecākās grupas ,, Zīļuki ”
bērni
apmeklēja
zemnieku
saimniecības ,,Kundziņi ”govju
fermu. Fermas saimniece Ingrīda
Kāposta piedāvāja apskatīt dažādu
nokrāsu govis, dažāda vecuma
teļus, pastāstīja par govju barošanu,
piena ieguves procesu, dzesēšanas
un
uzglabāšanas
apstākļiem.
Turpinājumā bērni varēja vērot un
piedalīties piena pārstrādes procesā
pirmsskolas grupas apstākļos. Tika
veikta
piena
separēšana,
raudzēšana, biezpiena gatavošana,
siera siešana, sviesta kulšana,
saldā putukrējuma gatavošana un
visu iegūto produktu degustēšana.
Noslēgumā bija sagatavota piena
produktu iepakojumu izstāde un
pārrunas par piena produktiem un
piena uztura vērtību. Paldies
pensionārei Vijai Andersonei par
piena piegādi pārstrādes veikšanai
un Ingrīdai Kāpostai par iespēju
apmeklēt fermu!
 Pirmsskolas
grupās
norit
gatavošanās novembra mēneša
svētkiem. Tie ir Mārtiņdiena un
Valsts svētku pasākums. Svētku
ietvaros pirmsskolas grupā ,,Zīļuki”
top jauna izstāde ,,Mana māja’’,
kuru veido bērni kopā ar vecākiem.
Mājas tiek gatavotas no otrreizējām
izejvielām: kartona kastēm, papīra
rullīšiem un citiem materiāliem.
,,Jaunbūves”
tiek
izmantotas
valodas nodarbībās radošā stāsta
veidošanai.

SKOLAS DZĪVES NOTIKUMI
 9.oktobrī 1.– 4.klašu skolēni
piedalījās konkursā „Sveiciens
lāčiem jaunajās mājās”, kur pirmās
un otrās klases skolēni pagatavoja
zāļu krelles ar novēlējumiem, bet
trešās un ceturtās klases skolēni
pagatavoja „Lāču kalendāru 2013.”
Par piedalīšanos šajā konkursā
saņēmām pateicību un ieguvām
brīvbiļetes uz Rīgas Zooloģisko
dārzu. Paldies skolotājām I.
Voitkevičai un I. Ozolai par skolēnu
sagatavošanu konkursam.

12.oktobrī skolotājas Inga
Voitkeviča un Indra Ozola piedalījās
D.Sopules - Ķieģeles vadītajās
nodarbībās ”Praktiskā dzīve un
sajūtu materiāls Montesori metodikā
” un ieguva daudz un dažādas
idejas kā mācību vielu sākumskolā
padarīt savādāku un interesantāku.

17.oktobrī I. Voitkeviča un
S. Vilciņa apmeklēja Rīgas Juglas
vidusskolu un tekstilizstrādājumu
izstādi Pēterbaznīcā. Ieguvām
daudz jaunu ideju un ierosmju
darbiem.

19.oktobrī I. Voitkeviča, I.
Ozola un A. Kosova bija uz tikšanos
ar fizioterapeiti Ligitu Stabulnieci un
grāmatas „Laimes likumiņi bērniem”
autori Inesi Prisjolkovu. Ļoti
relaksējoša, uzmundrinoša tikšanās
ļāva vēl ilgi justies laimīgām,
mīlētām un saprastām.

Divas Līvu pamatskolas
skolnieces - Monta Baškere un
Ināra Āboliņa apmeklēja Cēsu
Izstāžu
namu,
kurā
notika
pasākums „Iedvesma kosmoss”,
kurā M. Upmane, J. Kalnišs, K.
Kazāks stāstīja par savu dzīvi un
dažādiem notikumiem. Dalībniekiem
bija jāsadalās grupās un jāveido
priekšnesums. Pasākums lika
saprast, ka vienmēr jāvirzās uz savu
mērķi.

24.oktobrī 6. un 7.kl. skolēni
kopā ar skolotājām S. Vilciņu un I.
Veisu izmantoja Vēstures un
mākslas
muzeja
darbinieku

piedāvāto
iespēju
interesanti,
atraktīvi pavadīt vēstures stundu.
Šīs stundas tēma – Riekstu kalna
arheoloģiskie izrakumi. Skolēnus uz
pasākumu veda audzinātājas.
Sākotnēji
muzeja
darbiniece
iepazīstināja ar Riekstu kalnā
atrastajām senlietām: rotaslietām,
sadzīves priekšmetiem. Muzeja
otrajā stāvā skolēni varēja izbaudīt,
ko nozīmē būt arheologam.
Improvizētajā
arheoloģisko
izrakumu kastē paši ar lāpstiņām un
slotiņām, pareizi notīrot zemes
slāņus,
meklējām
dažādas
senlietas, mērījām to atrašanās
vietu,
dokumentējām atrastās
mantas. Katram skolēnam bija
iedalīta sava loma arheoloģisko
izrakumu komandā. Esam pateicīgi
Cēsu Vēstures un mākslas
muzejam, ka tiek domāts par mūsu
jaunatni, kā bērnus ieinteresēt par
Latvijas vēsturi.

25.oktobrī CBJC notika
radošā diena 1.- 4. kl. vizuālajā un
vizuāli
plastiskajā
mākslā
„BBB…balle”. No mūsu skolas šajā
pasākumā piedalījās M. Herbsta
3.kl., R. Kārkliņš 3.kl., A. Stapulione
4.kl. Mūsu komanda darbojās
zīmēšanas darbnīcā un pagatavoja
ļoti skaistus svečturīšus no burkām
un to paliktnīšus. Līdzdarbojās arī
skolotāja I. Voitkeviča.

26.oktobrī notika Folkloras
pēcpusdiena 1.-6.kl. skolēniem.
Katra klase sagatavoja latviešu
pasakas
uzvedumu.
Mūzikas
skolotāja Inguna Jansone palīdzēja
skolēniem izdziedāt latviešu tautas
dziesmas un vadīja dažādas rotaļas.
Pasākuma laikā tika atklāta
pagātnei veltīta izstāde „Iz
sendienām”, kur parādījām vecāku,
vecvecāku un skolotāju pūralādēs
paslēpto. Izstādi skolā var aplūkot
līdz 16.novembrim.

Zīmējumu konkursā „Mēs
domājam zaļi”, kuru organizē SIA
„Dalkia Latvia”, sadarbībā ar Cēsu
novada pašvaldību, Cēsu pilsētas
Mākslas skolu un SIA „Cēsu
siltumtīkli” ar savu radošo darbu

piedalījās G. Kārkliņš 7.kl., K.
Kokina 7.kl., D. Boļševiča 7.kl., I.
Āboliņa 8.kl., M. Baškere 5.kl., un D.
Drivniece 4.kl. Paldies skolēniem
par radošo izdomu un skolotājai I.
Voitkevičai par līdzdalību.

Kad skolēniem brīvlaiks,
skolotāji gūst jaunas zināšanas, lai
pēc tam tās pielietotu mācību
procesā. Tā 30. un 31. oktobrī
skolotājas
S.Vilciņa,
I.Veisa,
L.Lazdiņa apmeklēja semināru
"Karjeras atbalsts riska grupas
jauniešiem pedagoģiskajā procesā."
Guvām daudz jaunas idejas, kā
motivēt riska grupas skolēnus
karjeras izaugsmē, kā celt skolēnu
pašvērtējumu, kā izmantot lomu
spēles mācīšanās procesā. Paldies
Liepājas PU lektorēm A.Klampei un
E.Bikšei.

29.oktobrī I. Voitkeviča un
skolas absolvente Laura Dunovska
(zīmējumu konkursa „eTwining
zīmējums 2011.” uzvarētāja) devās
nopelnītajā ekskursijā uz AHHA
zinātnes centru Igaunijā, Tartu.
Ekskursijā devās aktīvākie eTwineri,
viņu pulkā arī mēs.

29.oktobrī Līvu pamatskolā
ciemojās KIWANIS kluba pārstāvis
no Norvēģijas Statius Jansens.
Kopā ar Vaives pagasta pārvaldes
vadītāju Valdu Zaļaiskalnu un
Kiwanis Cēsu kluba biedriem Antru
Gabranovu un Mariju Dzalbi tika
izrunātas turpmākās sadarbības
formas.

31.oktobrī A. Gabranova
piedalījās
LIZDA
apvienotā
Izglītības iestāžu vadītāju un
vispārējās izglītības komisijas sēdē
Rīgā. Dienas kārtībā bija tikšanās ar
Izglītības kvalitātes valsts dienesta
vadītāju Initu Juhņēviču par
svarīgākajiem
dienesta
uzdevumiem, par arodbiedrības
līdzdalību izglītības reformās un
citas aktualitātes.
 Atbalsts skolēnu ēdināšanā brīvas pusdienas no:

Norvēģijas Gresvikas Sarkanā
Krusta – 22 bērniem;
Valsts budžeta – 15 skolēniem;
Ģimenes fonda – 23 bērniem.

Skolas
ļaudis
aktīvi
darbojās skolēnu rudens brīvdienās.
Skolotāji apmeklēja seminārus,
kursus, piedalījās konkursos, bet
skolas tehniskie darbinieki veica
kosmētisko remontu trīs klasēs.
Paldies visiem par kvalitatīvu darbu!



23.oktobrī pie mums skolā
viesojās Ādažu poligona un
Latvijas
Republikas
Zemessardzes pārstāvji. Viņi
stāstīja
jauniešiem
par
pieredzi
starptautiskajās
misijās.



2.novembrī Cēsīs Lattelecom
organizētajā
noslēguma
pasākumā
projektam
„Pieslēdzies,
Latvija!”
pateicību saņēma skolotāja
I.Lapsiņa
par
to,
ka
datorzinībās apmācījusi 13
Vaives pagasta seniorus.



No 2.- 4.novembrim skolas
telpas pieskandināja Amatas
novada folkloras kopa „Ore”
un Lēdurgas kopa „Putni”.



Vidzemes reģiona iekļaujošās
izglītības atbalsta centrs mūsu
skolai
dāvināja
mācību
grāmatas.
No 5. līdz 9.novembrim
interesentiem bija iespēja
skolā apskatīt ceļojošo izstādi
par Latvijas karoga vēsturi.
Sadarbībā ar Cēsu Vēstures
un mākslas muzeju to
noorganizēja
skolotāja
V.Rence-Brūvere.
Cēsu bērnu un jauniešu
centra rīkotajā radošajā dienā,
ko nosauca par BB ballīti un
kuras galvenais priekšmets
bija burciņa, piedalījās arī
mūsu sākumklašu bērni,
skolotājas A.Kalniņas rosināti.
Bērni rādīja, kā ar dažādiem
paņēmieniem var izdaiļot
burciņu, lai tā rotātu māju.

Aktualitātes apkopoja Inga Andersone

Ziņas no
Rāmuļu skolas
 23. oktobrī notika vēsturiskā
Cēsu rajona skolu dambretes
sacensības.
No mūsu skolas piedalījās
divas
komandas,
kuras
kopvērtējumā
ieguva
1.
vietas.
"C" grupas komandā startēja
J.Gailītis, J. Eglīte, A. Āboliņš,
A. Strazdiņš, bet „B” grupā
startēja J. Bāliņš, N. Iļčukovs,
N. Neiders un K. Strazdiņa.




Pirmsskolā risinājās raibu,
raibā dzejas diena ar domu
rosināt
bērnus
iemīlēt
grāmatu un veicināt bērnu
lasītprieku.
Pirmsskolas
skolotājas
un
auklītes
teatralizēti izspēlēja dažādu
autoru dzejoļus. Dzejoļu
skandēšanā un izspēlēšanā
aktīvi
piedalījās
arī
sākumskolas bērni, kas vēl
nesen
bija
mazie
bērnudārznieki un ļoti mīlēja
klausīties un stāstīt pasakas.
Oktobra brīvdienās mūsu
skolēni J.Gailītis (7.kl.) un
A.Strazdiņš
(7.kl.)
un
N.Iļčukovs (9.kl). piedalījās
Cēsīs Rīgas Pedagoģijas un
izglītības vadības akadēmijas
organizētajā
seminārā
„Debašu klubs”, kurā mācījās
izteikt savu viedokli par
dažādām tēmām.





Sagatavoja skolotāja Irīda Kārkliņa

No 10.novembra līdz
15.decembrim
Vaives pagasta pārvaldes
telpās
Čigānu zālē

VALDA SVIĶA
foto izstāde

MIRKLIS NO
PASAULES...
Ikdienā V.Sviķis strādā
Cēsu Pašvaldības policijā, bet
vaļasbrīžos dodas dabā, kur fiksē
šķietami
ierastus
dabasskatus.
Tomēr izstādes fotogrāfijās skatītājs
neviļus var sajust negaisa tuvošanos
jūrā, ielūkoties acīs Cēsu melnajam
gulbim, Mēnesi ieraudzīt kā kosmiskā
ainavā vai ieelpot rīta miglu, kas kāpj
no ezera...

uz katru Vaivē notiekošo
sarīkojumu!
Pēc
koncerta
neformālajā daļā kolektīvi
dalījās
savā
repertuāru
apguvē
un
izvēlē,
koncertpieredzē, kā arī viens
otru iekustināja deju un
neparastu atrakciju apguvē.
Atvadoties kolektīvi nolēma
turpināt
savstarpējos
draudzības
vakarus,
organizējot koncertus un
aicinot viens otru ciemos ar
muzikāliem priekšnesumiem.
Vaives
dziedātājas
atzīst, ka koncertēšana ir ļoti
nepieciešama
kolektīva
darbības sastāvdaļa, jo tikai
tā var gūt skatuves pieredzi
un iemācīties droši uzstāties

Vaives
pirmsskolas
vecuma bērni Salavecīti pie
eglītes varēs satikt jau
Jaunajā gadā – 5.janvārī.

Pirmssvētku laikā allaž
apkārtējiem gribas kaut ko
novēlēt... Arī man šoreiz to
gribas izdarīt – vēlēt kaut ko
labu, gaišu, sirsnīgu visiem
Vaives iedzīvotājiem. Bet ko?
Saticību un sapratni? Darīt
labu pasaulei? Pamanīt to
otru cilvēku, kas cenšas darīt
labu kādam citam? Jubilejās
parasti
vēlam
veselību,
saticību, prieku, laimi, daudz
naudas, lieliski vēl, ja zinām,
kas konkrētajam cilvēkam

VAIVES TAUTAS NAMA ZIŅAS

TIEKAS DZIEDĀTĀJI

2.novembrī
Vaives
vokālais
ansamblis
un
vadītāja Ilze Pulle aicināja uz
draudzības koncertu Vaivē
„Dziesmai
nenosalt!”.
Atsaucās un ar dažāda stila,
rakstura un žanru dziesmām
tautas namu pieskandēja
Jāņmuižas
ansamblis
„Noskaņa”, vad. I.Šķendere,
Mārsnēnu dziedātājas, vad.
J.Krūze, Liepas ansamblis
„Uguntiņa”, vad. S.Puriņa,
dziedošajā
rožu
pulciņā
ziedēja dziedošie īrisi Priekuļu
pagasta
vīru
ansamblis, vad. U.Siksne,
koncertmeistars V.Grāvītis. Ar
balles deju demonstrējumiem
iepriecināja
pārstāvji
no
Priekuļu deju kluba DEJAVU.
Tiesa, skatītāju pulciņu es
vēlētos redzēt kaut nedaudz
lielāku.
Paldies
tiem
pastāvīgajiem
pasākumu
apmeklētājiem, kas ierodas

publikas priekšā. Tā, arī
oktobra beigās tika saņemti
sirsnīgi pateicības vārdi pēc
uzstāšanās
Skujenes
pensionāru
vakarā
un
novembra sākumā – pēc
koncerta Cīrulīšu pansionātā.

GATAVOJOTIES EGLĪTĒM
Vaives
novada
pensionāri un invalīdi kopīgā
pasākumā pie eglītes tiksies
pirmajā
Adventā
2.decembrī. Konkrēts laiks
tiks izziņots afišās, kad
mākslinieki
apstiprinās
ierašanās iespējas.

Jau
tradicionāli
Rāmuļu
pamatskola
Ziemassvētku
pasākumu
rīkos Vaives tautas namā.


nepieciešams.... Jā, jā, to
visu es jums arī novēlu!!! Un
tomēr, lai tumšajos rudens
vakaros jūsu domas gaišākas
dara –

PASAKA PAR LAIMI
Reiz dzīvoja laime.
Kādu dienu viņai sagribējās
padarīt kādu cilvēku laimīgu,
tāpēc laime izgāja laukā un
pirmajam satiktajam cilvēkam
jautāja: "Kas tev ir vajadzīgs,
lai tu būtu laimīgs?"
Cilvēks vēlējās māju, mašīnu,
daudz naudas. Laime viņam
to visu iedeva un gāja tālāk.
Satika vēl kādu cilvēku un
vaicāja, ko viņam vajag, lai
būtu laimīgs. Šis cilvēks
vēlējās labi apmaksātu un
prestižu darbu pazīstamā
firmā, skaistu, jaunu sievu un

popularitāti. Laime viņam to
iedeva,
bet
vēl
nebija
apmierināta ar sevi, tāpēc
viņa nolēma padarīt laimīgu
vēl kādu cilvēku.
Trešajam
cilvēkam
viņa
jautāja: "Ko lai es tev dodu,
lai tu būtu laimīgs?". Cilvēks
padomāja un teica laimei:
"Man ir brīnišķīga ģimene,
darbs, kurš patīk, labi draugi.
Es esmu apmierināts ar dzīvi
un man no tevis neko
nevajag."
Laimei tā iepatikās šī cilvēka
atbilde, ka viņa nolēma no tā
brīža katru dienu staigāt šim
cilvēkam pa pēdām.
Tautas nama vadītāja Kadrija

