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„Lat vi ja ne bei dzas pie Rī gas ro -
be žas, tā pēc, lai plā no tu vi su valsts 
re ģi onu at tīs tī bu, lie lu uz ma nī bu
es vel tu brau cie niem uz da žā diem
no va diem,” tā Ve se lī bas mi nis tre
In grī da Cir ce ne rak stu ro ja sa vas
vi zī tes mēr ķi, kad de cem bra bei -
gās ap mek lē ja Krās la vas slim nī cu.

Mi nis tre ti kās ar slim nī cas gal -
ve no ār stu Alek san dru Jev tu šo ku
un no va da do mes priekš sē dē tā ju
Gu nā ru Upe nie ku. 

In grī da Cir ce ne uz ska ta, ka mū -
su slim nī cas gal ve nais ārsts ir pro -
fe si onāls va dī tājs, kam iz de vās
veik smī gi un liet de rī gi ie gul dīt
Eiro pas Sa vie nī bas fon du lī dzek -
ļus ēku re kon struk ci jā un līdz ar to
no dro ši nāt kva li ta tī vo ap kal po ša -
nu. 

Ti ka ap spries tas slim nī cas dar ba 
nā kot nes per spek tī vas un gal ve nie 
at tīs tī bas ak cen ti – am bu la to rā ap -
rū pe, ne at lie ka mā pa lī dzī ba un
die nas sta ci onā ra dar bī ba. 

Mi nis tre uz svē ra, ka at balsts no
mi nis tri jas ir ga ran tēts arī so ci āla -
jos jau tā ju mos, pie mē ram, ve se lī -
bas ap rū pes no dro ši nā jums

pa cien tiem ar hro nis kām sli mī -
bām. 

Uz jau tā ju mu, vai no va da ie dzī -
vo tā ji var būt pār lie ci nā ti, ka slim -
nī ca strā dās arī turp māk, In grī da
Cir ce ne at bil dē ja ap stip ri no ši:
„Pro tams!”. Tie pa kal po ju mi, ku -
rus me di cī nas ie stā de sniedz paš -
laik, tiks at tīs tī ti un fi nan si āli
at bal stī ti. Ta ču nav skaidrs jau tā -
jums par me di cī nis ka jiem iz mek -

lē ju miem. Pēc mi nis tres do mām,
šos pa kal po ju mus pro fe si onā lāk
veic re ģi onā lajās slim nī cās. 

At va do ties In grī da Cir ce ne no -
vē lē ja krās la vie šiem ska tī ties uz
dzī vi ar op ti mis mu, mī lēt cits ci tu
un at bal stīt grū tos brī žos.

El vī ra Šku tā ne, 
au to res fo to 

MINISTRE APSOLĪJA - 
SLIMNĪCA TURPINĀS DARBU

TIE KAS BI JU ŠIE KO LĒ ĢI
Die nas pirms Zie mas svēt kiem ir

īpašs laiks, kad sir di pie pil da la -
bes tī ba, gais ma un prieks, ro das
vē lē ša nās da lī ties ša jās gai ša jās
no ska ņās ar ap kār tē jiem cil vē -
kiem. Bēr nu dār za „Pie ne nī te” ko -
lek tī va tra dī ci ja - aici nāt cie mos
sa vus bi ju šos dar bi nie kus. Ie priek -
šē jo ga du audzi nā tā jām un auk lī -
tēm ti ka sa ga ta vo ta īpa ša dā va na
-Zie mas svēt ku priekš ne sums.

Pen si onā ri ar aiz kus ti nā ju mu
klau sī jās bēr nu iz pil dī tās dzies -
mas, ap lau dē ja de jo tā jiem un daiļ -
la sī tā jiem, at ce rē jās to lai ku, kad
bi ja jaun i un ak tī vi.

Pen si onē tā audzi nā tā ja So fi ja
Ru bo vi ča pa stās tī ja: „1.bēr nu dār -
zā es no strā dā ju 31 ga du. Kad ma -
ni aici na, vien mēr pie da los dār zi ņa 
pa sā ku mos. Un ik rei zi ma ni pār -
ņem no stal ģis kas jū tas, jo arī mēs
strādājām ar  bēr niem, ga ta vo jā -
mies da žā diem svēt kiem. Pro tams, 
to laik ne bi ja ar re li ģi ju sais tī to pa -
sā ku mu, ti ka svi nē ti ci ti svēt ki.
Mū su bēr nu dār zu vien mēr aici nā ja 
uz stā ties kul tū ras na mā, va sa ras

es trā dē. Žēl, ka šis laiks jau ir pa -
gā jis.”

Pie tē jas ta sī tes pirms sko las iz -
glī tī bas ie stā des va dī tā ja Vik to ri ja
Oleh no pa tei cās ko lē ģēm-pen si -
onā rēm, kas at sau cās uz aici nā ju -
mu, ap svei ca gai dā ma jos svēt kos

un pie vēr sa uz ma nī bu tam, ka bēr -
nu dār za audzi nā tā jas un auk lī tes,
kas ta gad ir pen si jā, vien mēr bi ja
un būs vi su ta ga dē jo dar bi nie ku
ko lē ģi.

El vī ra Šku tā ne, au to res fo to

Cen trā lās sta tis ti kas  pār val des in for mā ci ja

Cen trā lās sta tis ti kas pār val des veik tais ap se ko jums par ie dzī vo tā ju
iekš ze mes ce ļo ju miem lie ci na, ka, sa lī dzi not ar 2010. ga da 1. pus ga du,
at pū tas brau cie nu skaits 2011. ga da 1. pus ga dā ir pie au dzis par 9.7%.
At pū tas brau cie nu skaits bi ja 6.5 milj., no tiem 1.5 milj. - at pū tas brau -
cie ni ar nak šņo ša nu pie au ga par 1.7%, sa lī dzi not ar ie priek šē jā ga da at -
tie cī go pe ri odu. No vis iem at pū tas brau cie niem ar nak šņo ša nu
ie cie nī tā kais ga la mēr ķis bi ja Rī gas re ģi ons – 39%. Uz Lat ga li ti ka veik ti
–20% brau cie ni, uz Vid ze mi 16%,uz Kur ze mi – 15%, un uz Zem ga li –
10% at pū tas brau cie ni ar nak šņo ša nu. At pū tas brau cie nos ar nak šņo ša nu 
ce ļo tā ji vi dē ji iz tē rē ja 19.6 Ls.

Lat ga les sta tis ti kas da tu ana lī ze

Pa ma to jo ties uz Lat ga les tū ris ma in for mā ci jas cen tru ap ko po ta jiem
sta tis ti kas da tiem, ir jā se ci na, ka ko pē jais tū ris tu skaits ir pie au dzis ap tu -
ve ni par 10%. Lie lā kais ce ļo tā ju īpat svars ir vie tē jie tū ris ti, un ap tu ve ni
15% no ko pē jā skai ta sa stā da ār zem nie ki. 1.vie tu ār zem nie ku vi dū ie -
ņem tū ris ti no Krie vi jas, pār sva rā no Mas ka vas un Sankt pē ter bur gas, kas 
sa stā da 15% no vis iem ār zem ju nak šņo tā jiem.

Ja ņemt vē rā Cen trā lās sta tis ti kas pār val des da tus, ka brau cie na lai kā
tū rists vi dē ji iz tē rē 19,60 Ls, tad var se ci nāt, ka 2011.ga dā ie ņē mu mi no
tū ris ma no za res Lat ga lē sa stā dī ja ap tu ve ni 2 800 000 la tu. 

Krās la vas no va da sta tis ti kas da tu ana lī ze

Krās la vas no va da tū ris ma in for mā ci jas centrs (TIC) ap ko po ja tū ris tu
skai tu tū ris ma se zo nas lai kā - no 2011.ga da 1.mai ja līdz 30. ok tob rim.
Tele fo nis kas ap tau jas re zul tā tā in for mā ci ju par nak šņo jo šo cil vē ku skai -
tu tū ris tu mīt nēs ie snie dza 22 Krās la vas no va da nakts mīt nes, 5 amat nie -
ki, t.sk. V.Pa uliņš, I.Ve ce lis, A.Mai jers, audē ju dar bnī ca „In dra” un
bied rī ba „Kruoslovys amat nī ku bru olis te”,  5 „In te re san tas saim nie cī -
bas”, t.sk. mi ni zoo dārzs „Vies tu ri”, ZS „Kur mī ši”, ZS „Gun ti ņi”, ZS
„Smai di” un saim nie cī ba „Cī ru ļi”, Krās la vas Vēs tu res un māk slas mu -
zejs, Krās la vas ka to ļu baz nī ca un In dri cas ka to ļu baz nī ca. Ko pē jais tū -
ris tu skaits ša jos ob jek tos sa stā dī ja ap tu ve ni 27000 ap mek lē tā ju, kas ir
par 10% ma zāk ne kā 2010.ga dā. Tas ir sais tīts ar at pū tas bā zes „Sau les -
kalns” slēg ša nu.  

Krās la vas no va da nakts mīt nēs lie lā kais ce ļo tā ju īpat svars ir vie tē jie
tū ris ti- 85% un 15% no ko pē jā skai ta sa stā da ār zem nie ki. Ie vē ro ja mi pa -
lie li nā jās da rī ju ma tū ris tu skaits Krās la vas nakts mīt nēs. Tas ir skaid ro -
jams ar lie liem re no vā ci jas dar biem Krās la vas vēs tu ris ka jā cen trā, ta jā
skai tā Krās la vas pils kom plek sā, kā arī Augus ta-Rī gas ie lu re mont dar -
biem.    

Lie lā ko ār val stu tir gu di na mi ka 2010. un 2011.ga dā ir ne daudz mai nī -
ju sies. Lie lā ko ties vē ro jams ār val stu tū ris tu skai ta pie au gums. Lie lā kais
tū ris tu skai ta pie au gums ir vē ro jams no Po li jas (par 80%). Ot ra jā, tre ša jā 
un ce tur ta jā vie tā pēc ār val stu tū ris tu skai ta ie kār to jās Zvied ri ja, Lie tu va
un So mi ja. Krie vi jas tū ris tu skaits, sa lī dzi not ar 2010.ga du, ir pie au dzis
ap tu ve ni par 10%, bet Balt krie vi jas tū ris tu skai tu ir pie au dzis par 65%.
To ties ir vē ro jams tū ris tu skai ta sa ma zi nā jums no Vā ci jas (par 50%) un
Igau ni jas (par 25%).

Jā at zī mē, ka šie da ti ir ap tu ve ni, jo pre cī zus sta tis ti kas da tus ir ļo ti grū -
ti ap rē ķi nāt, pirm kārt, tā pēc ka tū ris ma uz ņē mē ji ne vien mēr pre cī zi pie -
rak sta ap mek lē tā jus, otr kārt, ek sis tē, tā sau ca mais, ne or ga ni zē tais
tū risms, kad tū ris ti at brauc ar sa vu ma šī nu/au to bu su, ap ska tās po pu lā rā -
kos ob jek tus, iz stai gā da bas ta kas, ap mek lē vei ka lus un ka fej nī cas.

Pa ma to jo ties uz CSP da tiem, ka brau cie na lai kā tū rists vi dē ji iz tē rē
19,60 Ls, tad var se ci nāt, ka 2011.ga dā ie ņē mu mi no tū ris ma no za res
Krās la vas no va dā sa stā dī ja ap tu ve ni 270 000 la tu. 

 Sagatavoja 
Krās la vas no va da tū ris ma in for mā ci jas centrs

PIEAUDZIS ĀRZEMJU
 TŪRISTU SKAITS 

Cie nī ja mie Lat ga les ie dzī vo tā ji!

 Balt krie vi jas Re pub li kas kon su lāts Dau gav pi lī sveic Jūs Zie mas -
svēt kos un Jaun ajā ga dā! Lai 2012. ga dā Jums ir vai rāk in te re san tu
tik ša nos un spil gtu ie spai du! Lai tas kļūst par vi su ie ce ru un lē mu mu
re ali zā ci jas ga du!

No vi s as sirds vē lam, lai Jū su darbs, ik die nas rū pes vai na go tos pa -
nā ku miem un ie dves mo tu Jūs turp mā ka jai dar bī bai. Lai 2012. ir sta -
bi li tā tes un lab klā jī bas gads, plā nu, ce rī bu un jaun u pa sā ku mu
īs te no ša nas gads! Lai Jaun ais gads nes Jums un Jū su tu vi nie kiem la -
bas pār mai ņas un la bu ga ra stā vok li! Lai Jū su sa bied ro tais ir veik sme
un prieks par pa veik to!

Vē lam Jums stip ru ve se lī bu, lai mi, mī les tī bu, ģi me nes sil tu mu un
lab klā jī bu!

Balt krie vi jas Re pub li kas
 Ģe ne rā lais kon suls Dau gav pi lī 

Vik tors Gei siks
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Krās la vas no va da paš val dī bas
 sais to šie no tei ku mi Nr. 2011/12

Gro zī ju mi Krās la vas no va da paš val dī bas
  sais to ša jos no tei ku mos Nr. 2010/19

 „No tei ku mi par mā cī bu mak su
 Krās la vas no va da  paš val dī bas 

pro fe si onā lās ie vir zes iz glī tī bas ie stā dēs”
Iz do ti sa ska ņā ar 

li ku ma „Par paš val dī bām” 43.pan ta pirm ās da ļas 13.pun ktu
un Iz glī tī bas li ku ma 12.pan ta ot ro da ļu

Iz da rīt gro zī ju mus Krās la vas no -
va da paš val dī bas sais to ša jos no tei -
ku mos Nr. 2010/19 „No tei ku mi par
mā cī bu mak su Krās la vas no va da
paš val dī bas pro fe si onā lās ie vir zes
iz glī tī bas ie stā dēs” (turp māk tek stā
– No tei ku mi) un pa pil di nāt no tei ku -
mus ar 5.pun ktu šā dā re dak ci jā:  

„5. Mā cī bu mak sa In dras māk slas 
un mū zi kas sko lā ir:

5.1. vie nam sko las audzēk -
nim - Ls 1,5 mē ne sī;

 5.2. ar  sko las pe da go ģis kās pa do -
mes lē mu mu var no teikt mak su par 2
bēr niem, ja no vie nas ģimenes
nodarbības apmeklē 3 un vairāk bērni. 

Uz ska tīt līdz ši nē jos 5.-7.pun ktu at -
tie cī gi par 6.-8.pun ktu. 

Sais to šie no tei ku mi stā jas spē -
kā li ku ma „Par paš val dī bām”
45.pan tā no teik tā kār tī bā.

Krās la vas no va da paš val dī bas sais to šie no tei ku mi Nr. 2011/14
Gro zī ju mi Krās la vas no va da paš val dī bas sais to ša jos no tei ku mos

 Nr. 2011/8 „Par Krās la vas no va da paš val dī bas aģen tū ras
 „Krās la vas Sli mo ka se” snieg ta jiem pa kal po ju miem un to cen rā di”

Iz do ti sa ska ņā ar li ku ma „Par paš val dī bām” 21.pan ta pirm ās da ļas 
14.pun kta c)apakš pun ktu,  43.pan ta ce tur to da ļu,

Pub lis ko aģen tū ru li ku ma 2.pan ta ot ro da ļu un 17.pan ta ot ro un ce tur to da ļām

1.Iz da rīt Krās la vas no va da paš val dī bas sais to ša jos
no tei ku mos Nr. 2011/8 „Par Krās la vas no va da paš -
val dī bas aģen tū ras „Krās la vas Sli mo ka se” snieg ta -
jiem pa kal po ju miem un to cen rā di” (turp māk tek stā –
No tei ku mi) šā dus gro zī ju mus:

Iz teikt No tei ku mu 3.pun ktu šā dā re dak ci jā:
„3. Aģen tū ra ir Krās la vas no va da paš val dī bas pa -

kļau tī bā eso ša paš val dī bas ie stā de, ku ras mēr ķis ir
Krās la vas no va da ie dzī vo tā ju valsts ve se lī bas pa kal -
po ju mu mi ni mu ma ie tilp sto šas ārst nie cis kās pa lī dzī -
bas pa cien ta ie mak sas da ļas (pa cien ta ie mak sa)
no dro ši nā ša na un snieg to me di cī nis ko pa kal po ju mu
ap mak sa sa ska ņā ar no slēg ta jiem lī gu miem.”

Iz teikt No tei ku mu 4.1.apakš pun ktu šā dā re dak ci jā:

 „4.1. pie dā vā Krās la vas no va da ie dzī vo tā jiem
veikt avan sa mak sā ju mus par valsts ve se lī bas pa kal -
po ju mu mi ni mu mā ie tilp sto šas ārst nie cis kās pa lī dzī -
bas pa cien ta ie mak sas da ļu (pa cien ta ie mak sa);”

1.3. Iz teikt No tei ku mu 14.pun ktu šā dā re dak ci -
jā:

„14. Sa ņe mot me di cī nas pa kal po ju mus ārst nie -
cī bas ie stā dēs, ar ku rām Aģen tū ra ir no slē gu si   lī -
gu mu, pa cien tam ob li gā ti jā uz rā da pa cien ta
ie mak sas grā ma ti ņa.”

1.4. Iz slēgt No tei ku mu 25.pun ktu.
2.Sais to šie no tei ku mi stā jas spē kā li ku ma „Par

paš val dī bām” 45.pan tā no teik tā kār tī bā.

1. Sais to ša jos no tei ku mos lie to -
tie ter mi ni.

1.1. Sais to šo no tei ku mu pār kā -
pums – par no tei ku mu pār kā pu mu
at zīs ta ma pret tie sis ka, vai no ja ma (ar 
no do mu vai aiz ne uz ma nī bas iz da rī -
ta) dar bī ba vai bez dar bī ba, ku ra ap -
draud sa bied ris ko kār tī bu no va dā un 
par ku ru no tei ku mos pa re dzē ta ad -
mi nis tra tī vā at bil dī ba.

1.2. Sais to šo no tei ku mu pār kā -
pējs – fi zis ka vai ju ri dis ka per so na,
ku ra ar no do mu vai aiz ne uz ma nī -
bas ir iz da rī ju si dar bī bas, par ku rām
ša jos no tei ku mos ir pa re dzē ta at bil -
dī ba, vai per so na, ku ra ar no do mu
vai aiz ne uz ma nī bas nav vei ku si tai
uz lik tos pie nā ku mus.

1.3. Sa bied ris ka vie ta - ik vie na
no va dā eso ša pub lis ki pie eja ma te ri -
to ri ja, tel pa (ce ļi - jeb ku ra

sa tik smei iz bū vē ta te ri to ri ja, kas
sa stāv no brau ca mās da ļas, ie tves un 
no ma les sa da lo šās jos las), sa li ņas;
tu ne ļi; lau ku mi; dzelz ce ļa sta ci ja -
tās zā les un gai te ņi; au to os ta - tās zā -
les un gai te ņi, auto trans por ta pie tu -
ras; spor ta bū ves, kā arī par ki,
skvē ri, na mu pa gal mi, ci tas spe ci āli
ie kār to tas brīv da bas at pū tas vie tas.

1.4. Dzī vo ja mo ēku kop lie to ša nas 
tel pas - ēku bē ni ņi, pa gra bi, kāp ņu -
tel pas un gai te ņi.

1.5. Iz klai des vie tas – ka fej nī cas;
klu bi; de ju zā les; dis ko tē kas un tam -
lī dzī gi.

1.6. Pub lis kie pa sā ku mi – da žā du
vei du at klā ti pa sā ku mi (sa rī ko ju mi,
kon cer ti, spor ta spē les, u.c.), kas
tiek or ga ni zē ti sa bied ris kās vie tās,
ne at ka rī gi no ze mes vai ēku pie de rī -
bas.

2. Vis pār īgie no tei ku mi.

2.1. Šo sais to šo no tei ku mu (turp -
māk tek stā- No tei ku mi) uz de vums
ir no dro ši nāt sa bied ris ko kār tī bu
Krās la vas no va da ad mi nis tra tī va jā
te ri to ri jā, uz tu rēt sa ni tā ro tī rī bu, aiz -
sar gāt per so nu li ku mī gās in te re ses,
ap ka rot žū pī bu un vei ci nāt ie dzī vo -
tā ju ve se lī gu dzī ves vei du. 

2.2.No tei ku mi ir sais to ši vi sā
Krās la vas no va da ad mi nis tra tī va jā
te ri to ri jā vi sām per so nām, kas pa -
stā vī gi dzī vo vai uz tu ras Krās la vas
no va dā. Per so nas, ku ras pār kāpj šos
no tei ku mus ir sau ca mas pie ad mi -
nis tra tī vās at bil dī bas ša jos no tei ku -
mos pa re dzē ta jā kār tī bā un
ap mē ros, ja par vi ņu iz da rī to pār kā -
pu mu nav pa re dzē ta Lat vi jas Ad mi -
nis tra tī vo pār kā pu mu ko dek sā
no teik tā ad mi nis tra tī vā at bil dī ba. 

2.3. Per so nas, ku ras pār kāpj šos
No tei ku mus, ir sau ca mas pie ta jos
pa re dzē tās ad mi nis tra tī vās at bil dī -
bas, ja par vi ņu dar bī bu kon krē tā ga -
dī ju mā nav pa re dzē ta Lat vi jas
Ad mi nis tra tī vo pār kā pu mu ko dek sā 
no teik tā ad mi nis tra tī vā at bil dī ba.

2.4. Amat per so nas un in sti tū ci jas, 
ku ras ir tie sī gas uz likt ad mi nis tra tī -
vo so du vai sa stā dīt ad mi nis tra tī vo
pār kā pu mu pro to ko lu par šo No tei -
ku mu pār kāp ša nu:

2.4.1. Valsts po li ci jas dar bi nie ki;

2.4.2. Krās la vas no va da Paš val dī -
bas po li ci jas dar bi nie ki.

2.5. So du par No tei ku mu pār kāp -
ša nu uz liek ro be žās, ku rās pa re dzē ta 
at bil dī ba par iz da rī to šo sais to šo no -
tei ku mu pār kā pu mu.

2.5. Ad mi nis tra tī vos pro to ko lus
iz ska ta un so du uz liek Krās la vas no -
va da paš val dī bas ad mi nis tra tī vā ko -
mi si ja. Ad mi nis tra tī vās ko mi si jas
lē mu mu var pār sū dzēt Ad mi nis tra tī -
va jā ra jo na tie sā.

2.6. Par No tei ku mu pār kāp ša nu
ie ka sē tā so da nau da tiek ie skai tī ta
Krās la vas no va da paš val dī bas bu -
dže tā.

3. Se viš ķie no tei ku mi.

3.1. Uz ve dī bas no tei ku mu pār -
kāp ša na sa bied ris kās vie tās.

3.1.1. Par ie lu un ci tu sa bied ris ko
vie tu pie gru žo ša nu ar sa dzī ves vai
ci ta vei da at kri tu miem, kā arī snie ga
iz gā ša nu tam ne pa re dzē tas vie tās  -
iz sa ka brī di nā ju mu vai uz liek nau -
das so du līdz 50 la tiem.

3.1.2. Par sa dzī ves vai ci ta vei da
at kri tu mu de dzi nā ša nu pil sē tas vai
cie ma ta ad mi nis tra tī va jā te ri to ri jā -
iz sa ka brī di nā ju mu vai uz liek nau -
das so du līdz 50 la tiem.

3.1.3. Par spļau ša nu, da bis ko va -
ja dzī bu kār to ša nu uz ie las, kop lie to -
ša nas tel pās vai ci tās sa bied ris kās
vie tās - uz liek nau das so du līdz 100
la tiem.

3.1.5. Par uba go ša nu, zī lē ša nu vai 
uz māk ša nos ap kār tē jiem ar zī lē ša nu 
vai bur ša nu sa bied ris kās vie tās –  iz -
sa ka brī di nā ju mu vai uz liek nau das
so du līdz 10 la tiem. 

3.1.6. Par pel dē ša nos tam ne pa re -
dzē tās vie tās Krās la vas pil sē tas ad -
mi nis tra tī va jā te ri to ri jā –  iz sa ka
brī di nā ju mu vai nau das so du līdz
10 la tiem.

3.1.7. Par trans por ta lī dzek ļa maz -
gā ša nu, pro fi lak tis ko ap ko pi šim
no lū kam ne pa re dzē tā vie tā - uz liek
nau das so du līdz 50 la tiem.

3.1.8. Par dzīv nie ku pel di nā ša nu
un ve ļas maz gā ša nu pub lis ki pie eja -
mās ūdens til pnēs - iz sa ka brī di nā ju -
mu vai uz liek nau das so du līdz 25
la tiem. 

3.2. Būv ju un ie lu uz tu rē ša nas
kār tī bā no tei ku mu pār kāp ša na. 

3.2.1. Par bū ves ne uz tu rē ša nu tā -
dā kār tī bā, lai tā ne ap drau dē tu per -
so nu dro šī bu, ve se lī bu un man tu, kā
arī ne bo jā tu pil sē tas aina vu - iz sa ka
brī di nā ju mu vai uz liek nau das so du
līdz 100 la tiem.

3.2.2. Par lo gu no mai ņu bez vai
ne at bil sto ši Krās la vas no va da Būv -
val des sa ska ņo ju mam vai būv pro -
jek tam -  iz sa ka brī di nā ju mu vai
uz liek nau das so du līdz 100 la tiem.

3.2.3. Par ēku fa sā des krā so ša nu
bez Krās la vas no va da Būv val dē sa -
ska ņo tas fa sā des krā su pa ses - iz sa -
ka brī di nā ju mu vai uz liek nau das
so du līdz 100 la tiem.

3.2.4. Par ēkas nu mur zīm ju vai ie -
las no sau ku ma plāk šņu ne iz lik ša nu
tam pa re dzē ta jās vie tās -  iz sa ka brī -
di nā ju mu vai uz liek nau das so du
līdz 25 la tiem.

3.2.5. Par ēkas nu mur zīm ju vai ie -
las no sau ku ma plāk šņu ne uz tu rē ša -
nu sais to ša jos no tei ku mos
no teik ta jā kār tī bā - iz sa ka brī di nā ju -
mu vai uz liek nau das so du līdz 25
la tiem.

3.2.6. Par snie ga ne no tī rī ša nu no
ie tvēm, ēku jum tiem, lai ne pie ļau tu
le dus un snie ga kri ša nu, ap drau dot
gā jē ju un trans por ta lī dzek ļu kus tī -
bas dro šī bu, īpaš nie kam, ze mes lie -
to tā jam, nom nie kam vai
nam īpa šu ma pār vald nie kam vai sēt -
nie kam – iz sa ka brī di nā ju mu vai uz -
liek nau das so du līdz 50 la tiem. 

3.2.7. Par No tei ku mu 3.2.6.pun -
ktā pa re dzē ta jām dar bī bām, ja tās
iz da rī tas at kār to ti ga da lai kā pēc ad -
mi nis tra tī vā so da pie mē ro ša nas,
īpaš nie kam, ze mes lie to tā jam, nom -
nie kam vai nam īpa šu ma pār vald nie -
kam vai sēt nie kam – uz liek nau das
so du no 25  līdz 250  la tiem. 

3.2.8. Par vis a vei da ēku un būv ju, 
žo gu, kā arī ie lu brau ca mās da ļas,
ie tvju un gā jē ju ce li ņu virs mas ap -
rak stī ša nu ar jeb kā da vei da uz rak -
stiem vai zī mē ju miem, iz ņe mot
ga dī ju mus, ja šā dām dar bī bām ir sa -
ņem ta at tie cī ga at ļau ja - iz sa ka brī -
di nā ju mu vai uz liek nau das so du
līdz 100 la tiem.

3.2.9. Par zā les ne ap pļau ša nu
nam īpa šu mam pie gu ļo šā te ri to ri jā
īpaš nie kam, ze mes lie to tā jam, nom -
nie kam vai nam īpa šu ma pār vald nie -

kam - iz sa ka brī di nā ju mu vai uz liek
nau das so du līdz 50 la tiem.

3.3. Nakts mie ra trau cē ša na.

3.3.1. Par nakts mie ra trau cē ša nu
(ska ļu mu zi cē ša nu, mū zi kas at ska -
ņo ša nu, re mont a veik ša nu, au to ma -
šī nu sig na li zā ci ju, cil vē ku un
māj dzīv nie ku ra dī tu trok sni u.tml.)
dzī vok ļos, kop lie to ša nas tel pās un
uz ie lām, kas trau cē ie dzī vo tā ju
nakts mie ru lai kā no plkst.22.00 līdz
6.00, iz ņe mot pa sā ku mus pub lis kā
vie tā, ku riem paš val dī ba ir iz snie gu -
si at ļau ju, – iz sa ka brī di nā ju mu vai
uz liek nau das so du līdz 100 la tiem.

3.3.2. Par tā dam pa šām dar bī bām, 
ja tās iz da rī tas at kār to ti ga da lai kā
pēc ad mi nis tra tī vā so da pie mē ro ša -
nas, - uz liek nau das so du no 50 līdz
250 la tiem.

3.4. Al ko ho lis ko dzē rie nu vai ci -
tu ap rei bi no šo vie lu, lie to ša na.

3.4.1. Par al ko ho lis ko dzē rie nu
vai ci tu ap rei bi no šu vie lu lie to ša nu
dzī vo ja mo ēku kop lie to ša nas tel pās, 
kā arī bez uz rau dzī bas at stā tās vai
ne pa beig tās ēkās un bū vēs - iz sa ka
brī di nā ju mu vai uz liek nau das so du
līdz 50 la tiem.

3.4.2. Par No tei ku mu 3.4.1.pun -
ktā pa re dzē ta jām dar bī bām, ja tās
iz da rī tas at kār to ti ga da lai kā pēc ad -
mi nis tra tī vā so da pie mē ro ša nas, -
uz liek nau das so du no 50 līdz 100
la tiem.

3.5. Ne piln ga dī go per so nu at ra -
ša nos ār pus mā jas no va da te ri to -
ri jā

3.5.1. Par ne piln ga dī go per so nu,
kas jaun ākas par 16 ga diem, at ra ša -
nos sa bied ris kās vie tās bez ve cā ku,
aiz bil dņu vai per so nu, kas vi ņus aiz -
stāj, klāt būt nes no plkst. 23:00 līdz
plkst. 06:00 – ne piln ga dī gās per so -
nas ve cā kiem, aiz bil dņiem vai per -
so nām, ku ras vi ņus aiz stāj, iz sa ka
brī di nā ju mu vai uz liek nau das so du
līdz 10 la tiem. 

3.5.2. Par No tei ku mu 3.5.1.pun -
ktā pa re dzē ta jām dar bī bām, ja tās
iz da rī tas at kār to ti ga da lai kā pēc ad -
mi nis tra tī vā so da uz lik ša nas – ne -
piln ga dī gās per so nas ve cā kiem,
aiz bil dņiem vai per so nām, ku ras vi -
ņus aiz stāj, uz liek nau das so du no
10  līdz 25  la tiem. 

3.5.5. Par ne piln ga dī gās per so nas
ie lai ša nu iz klai des rak stu ra vie tās
(nakts klu bos, azart spē ļu klu bos, da -
tor sa lo nos u.tml.) un at ļau ša nu tur
uz tu rē ties no plkst. 23:00 līdz plkst.
6:00 – iz klai des vie tas īpaš nie kam
uz liek nau das so du 100 la tu ap mē -
rā. 

3.5.6. Par No tei ku mu 3.5.5.pun -
ktā pa re dzē ta jām dar bī bām, ja tās
iz da rī tas at kār to ti ga da lai kā pēc ad -
mi nis tra tī vā pro to ko la sa stā dī ša nas
– iz klai des vie tas īpaš nie kam uz liek
nau das so du 250 la tu ap mē rā. 

3.6. Vi zi nā ša nās ar skri tuļ sli -
dām, skri tuļ dē ļiem un skrej ri te -
ņiem.

3.6.1. Par vi zi nā ša nos ar skri tuļ -
sli dām, skri tuļ dē ļiem un skrej ri te -
ņiem uz ie lām, ie tvēm vai
lau ku miem, ja tas trau cē gā jē ju vai
trans por ta sa tik smi, - iz sa ka brī di -
nā ju mu vai uz liek nau das so du līdz
10 la tiem.

3.6.2. Par No tei ku mu 3.6.1.pun -
ktā pa re dzē ta jām dar bī bām, ja tās
iz da rī tas at kār to ti ga da lai kā pēc ad -
mi nis tra tī vā so da pie mē ro ša nas, -
uz liek nau das so du no 10 līdz 25 la -
tiem. 

3.7. Ci tu no tei ku mu ne ie vē ro ša -
na.

3.7.1. Par iek šē jās kār tī bas no tei -
ku mu ne ie vē ro ša nu kul tū ras, iz glī tī -
bas, spor ta, at pū tas, tirdz nie cī bas un
ci tās sa bied ris kās ie stā dēs - iz sa ka
brī di nā ju mu vai uz liek nau das so du
līdz 20 la tiem.

4. No bei gu ma no tei ku mi.

4.1. Sais to šie no tei ku mi stā jas
spē kā 2012.ga da 1.jan vā rī.

4.2. Ar šo no tei ku mu spē kā stā ša -
nos spē ku zau dē vi su Krās la vas no -
va da paš val dī bu vei do jo šo bi ju šo
pa gas tu paš val dī bu sais to šie no tei -
ku mi par sa bied ris ko kār tī bu.

Krās la vas no va da paš val dī bas sais to šie no tei ku mi Nr. 2011/13

 „Par sa bied ris ko kār tī bu Krās la vas no va dā”
Iz do ti sa ska ņā ar li ku ma „Par paš val dī bām”

43.pan ta pirm ās da ļas 4. un 6.pun ktiem,
Lat vi jas Ad mi nis tra tī vo pār kā pu mu ko dek sa 26.pan ta tre šo da lu

At gā di nā jums vis iem Krās -
la vas no va da aiz bil dņiem,
aiz gād ņiem un ne piln ga dī go
bēr nu man tas pār val dī tā jiem

Pa ma to jo ties uz LR Ci vil li -
ku ma 300., 301.,373 pan tiem,
Bā riņ tie su li ku ma 31.pan ta
3.da ļu, 41.pan ta 4.da ļu, Krās -
la vas no va da bā riņ tie sa lūdz
ie sniegt bā riņ tie sā, Krās la vā,
Grā fu Plā te ru ie lā Nr. 6-16,
ik ga dē jās  at skai tes – no rē ķi -
nus  par aiz bil dnī bas, aiz gā dī -
bas un ne piln ga dī go bēr nu
man tas pār val dī bu 2011.ga dā 
(no rē ķi nu veid la pas at ro das
bā riņ tie sā).  

BĀ RIŅ TIE SA
 AT GĀ DI NA
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- Šo gad Jaun ga da pa sa ka bēr -
niem tika  rīkota jau 22. rei zi. Šī pa -
sā ku ma ide ja pie der di vām
sko lo tā jām: Tat ja nai Va ga lei un jau 
aiz sau lē aiz gā ju ša jai Irē nai Fjo do -
ro vai. Pir mo priekš ne su mu vi ņas
sa ga ta vo ja di va tā – gan mū zi ku,
gan vār dus un kos tī mus. Ar lai ku
pro jekts un ko man da pa pla ši nā jās.

- Šo dien tie ir...
- Tie ir cil vē ki, kas strā dā bez at -

lī dzī bas. Tat ja na Va ga le sāk ga ta -
vo ties Jaungada priekšnesumam
jau sep tem brī. Lai at ras tu pie mē ro -
tas dzies mas, vi ņa ska tās vai rā kus
kon cer tus tele vī zi jā, klau sās dzies -
mas in ter ne tā. Kad no mu zi kā lo
kom po zī ci ju jū ras tiek iz vē lē tas ti -
kai da žas, var teikt, ka tas ir ti tā -
nisks darbs. 

Šo gad Jaun ga da pa sa kas sa ga ta -
vo ša nā  lielu  darbu ie gul dī ja An že -
la Sem jo no va, vi ņa iz vei do ja
sce nā ri ju. An drejs Ja ku bov skis bi ja 
ne ti kai viens no ak tie riem, bet arī
vei do ja pa sa kas ie stu dē ju mu. Žan -
nai Droz dov skai pie mīt as prā tī ba
un vien rei zē ja hu mo ra iz jū ta - tas,
kas pa da ra pa sa ku par in te re san tu
gan bēr niem, gan pie au gu ša jiem.
Pro tams, lie la loma bija arī ilg ga -
dējam Sa la tē tim - Ērikam Zai kov -
skim. 

Ot rā sko lo tā ju gru pa - Jev gē ņi ja
Biz ņa, Na dež da Ta del lo, Vi ja Plot -
ka, Jev gē ņi ja Ser ge jen ko – sa ga ta -
vo ja kos tī mus.

- Cik ska tī tā ju ap mek lē ja
Jaun ga da pa sa kas iz rā des?

- Trīs die nu lai kā mū su pa sa ku
no ska tī jās ap mē ram 2,5 tūkst. ma -
zo un lie lo ska tī tā ju. Tie ir ne ti kai
krās la vie ši, pie sa viem vec tē ti ņiem
un vec mā mi ņām bi ja at brau ku ši
maz bēr ni no Rī gas, Dau gav pils un
ci tām pil sē tām. Dau dzi no vi ņiem ir 
mū su ab sol ven tu bēr ni, ie spē jams,
kād reiz vi ņu ve cā ki pa ši pie da lī ju -
šies ša jos priekš ne su mos. 

- Cik cil vē ku pie da lī jās Jaun -
ga da pa sa kā?

- Pa sa kā bi ja ie sais tī jušies 140
da līb nie ku, tai skai tā jaun āko kla šu
sko lē ni, tā pēc arī sko lo tā ji kat ru
die nu no rī ta līdz va ka ram de žu rē ja
sko lā.

- Kā jūs at bal stāt sko lē nus, kas
pie da lās priekš ne su mā?

- Pirms da žiem ga diem, kad
prak tis ki vi s as pil sē tas or ga ni zā ci -
jas va rē ja ap mak sāt sa vu dar bi nie -
ku bēr niem šī pa sā ku ma
ap mek lē ju mu, mums bi ja vai rāk lī -
dzek ļu, un mēs or ga ni zē jām vis iem
Jaun ga da pa sa kas da līb nie kiem ek -
skur si jas. Ap ce ļo jām vi su Bal ti ju,
bi jām Stok hol mā, Var ša vā, Min -
skā. Paš laik viss ir ci tā dāk, ek skur -
si jas plā no jam ti kai rei zi di vos

ga dos. Pa gā ju ša jā ga dā ne kur ne -
brau cām, bet ta gad pa cen tī si mies
or ga ni zēt bēr niem ek skur si jas. 

Dau dzi sko lē ni uz ska ta, ka pie -
da lī ties ša jos priekš ne su mos ir
pres ti ži. Kat ram bēr nam gri bas uz -
stā ties, būt uz ma nī bas cen trā, it īpa -
ši jaun āko kla šu sko lē niem. 

Pē dē jā lai kā Krās la vā bie ži dis -
ku tē par jaun ie šu brī vā lai kā pa va -
dī ša nas ie spē jām, līdz ar to vē los
pie vērst uz ma nī bu tam, ka vis iem
sko lē niem, it īpa ši pa mat sko las ve -
cu mā, ob li gā ti jā būt kā dam ho bi -
jam, jā ap mek lē pul ci ņi, kur ir
ie spē jas pa rā dīt se vi, un ve cā kiem
no teik ti ir jā at bal sta sa vi bēr ni. 

- Kat ru ga du – jauns sce nā rijs,
jaun i pa sa kas va ro ņi, jaun i kos tī -
mi. Priekš ne su ma sa ga ta vo ša na
pra sa daudz lī dzek ļu.

- Pro tams, tas ir ļo ti dārgs pa sā -
kums, jo ti kai vie na eg lī šu vir te ne

mak sā di vus la tus.
Mēs iz man to jam ie -
priek šē jo ga du kos -
tī mus, ta ču arī tiem
ne pie cie ša ma at jau -
no ša na. Tā pēc
mums vien mēr va ja -
dzī ga spon so ru pa lī -
dzī ba. Es gri bu
pa teik ties to or ga ni -
zā ci ju va dī tā jiem,
kas sniedz mums fi -
nan si ālo at bal stu.
Sa pro tu, ka arī dau -
dziem uz ņē mu miem 
ne klā jas vieg li, ta ču, 
ne ska to ties uz to, vi -
ņi mums pa līdz jau
22 ga du ga ru mā. Pal dies G.Upe nie -
kam (Krās la vas no va da do me),

E.Ba ra nov skim („Var pa”), V.Bu -
ha lo vam („Sa te līts L”), A. un
P.Bār tu ļiem („Sap nis”), L.Ruk mā -
nam („Le ven”), I.Uga ram („Kris ta -
fors”), A.Du bo vam („Op ti ma D”),
M.Žu rav skim („No rdser viss”),
A.Sa vic kim („GSK”), L. Pri hod jko 
(„Al me ra 7”), A.Kri ven ko („Krās -
la vas piens”), R.Pur vin skai („SEB
ban ka”), L.Tu ru tai („Di la nis T”),
P.Bo bi čam („Vi ta V”), E.Lo pa tin -
skim («El-Re da»), V.Ven gre vi čai
(„Krās la va D”), P.Ši ro ki jam
(„Ritms”), V.Mo ise jam („Ne mo”),
D. Ni ki ti nam („Li da dis”), A.Ka ro -
lam („KV Sped”).

Diem žēl fir mas, ku rām pie der
vei ka lu tīk li vi sā val stī, ne at sau cas
uz mū su lū gu miem, kaut arī krās la -
vie ši at stāj vi ņu tirdz nie cī bas cen -
tros lie las nau das sum mas. 

Mēs sa dar bo ja mies gan ar Lat vi -
jas Sar ka no Krus tu (S. Mo lo to ka),

gan ar Nor vē ģi jas Sar ka no Krus tu,
pa tei co ties šo or ga ni zā ci ju pa lī dzī -
bai mēs or ga ni zē jām lab da rī bas
priekš ne su mus bēr niem ne ti kai no
Krās la vas, bet arī no Dag das un
Ag lo nas. 

Gri bu sveikt vi sus mū su spon so -
rus Jaun ajā ga dā, vē lu veik smi un
pa nā ku mus!

- Jaun ā ga da priekš va ka rā pil -
nas zā les ir ne ti kai ra do šo
priekš ne su mu lai kā. Tra di ci onā li 
po pu lā ras ir „JAK” spē les, kad
prak tis ki vien mēr vi s as bi ļe tes ir
pār do tas. 

- Jā, tas ir vēl viens mū su pa sā -
kums, tur klāt tas ne pra sa ie vē ro ja -
mus fi nan šu lī dzek ļus. Pēc
stun dām, sa dar bī bā ar sko lē niem,
ve cā kiem un ab sol ven tiem tam ga -
ta vo jas An drejs Ja ku bov skis. Trīs
„Jaut ro un at jau tī go klu ba” spē les
no tiek sko lā, vie na - kul tū ras na mā. 
Ja sa skai tīt vi sus „JAK” spē ļu ap -
mek lē tā jus, tad tie ir vai rāk ne kā 2
tūk sto ši ska tī tā ju. 

- Va ra vīk snes vi dus sko lā ir vēl
vie na Zie mas svēt ku tra dī ci ja... 

- Tie ir Ri tas An dre je vas Zie mas -
svēt ku kon cer ti. Tas nav iz klai des
pa sā kums, kon cer ti no tiek Ad ven ta 
lai kā. Mū zi ka un dzies mas ra da
īpa šu no ska ņu, kad ir vē lē ša nās pa -
do māt par se vi, sa vu dzī vi, lūgt pie -
do ša nu un at stāt vi su slik to ve ca jā
ga dā. Gri bu no vē lēt Ri tai An dre je -
vai ve se lī bu un ra do šus pa nā ku -
mus. 

- Jū su sko lā strā dā brī niš ķī gi
sko lo tā ji.

- Tā ir tais nī ba. Vi ņi ne pār trauk ti
ir ga ta vi iz do māt kaut ko jaun u,
prot aiz raut ar sa vu ide ju ci tus, strā -
dā bez at lī dzī bas, dā vi na ap kār tē -
jiem īs tus svēt kus. Uz tā diem
cil vē kiem tu ras vis a pa sau le un arī
mū su sko la.

- Vē lam daudz pa nā ku mu jū su
sko las ko lek tī vam, pal dies par
in ter vi ju!

El vī ra Šku tā ne, 
au to res fo to

Jau dau dzu ga du ga ru mā Jaun o ga du Krās la vā nav ie spē jams ie do mā ties bez
Ri tas An dre je vas Zie mas svēt ku kon cer tiem, Jaun ga da pa sa kas bēr niem un
„JAK” fes ti vā la. Vi sus šos pa sā ku mus pil sē tai dā vi na Krās la vas Va ra vīk snes vi -
dus sko la. 

Par to, kā sko las ko lek tīvs ga ta vo jās svēt kiem, pa stās tī ja di rek to res viet nie ce
audzi nā ša nas dar bā Je va Bo jar ču ka.

VI ŅI DĀ VI NA
 PIL SĒ TAI SVĒT KUS

Dzim ša na 2011.ga dā
2011.ga dā Krās la vas no -

va da Dzim tsa rak stu no da ļā
re ģis trē ti 107 jaun dzi mu šie:
53 mei te nes un 54 zē ni.

Vis vai rāk jaun dzi mu šo
re ģis trēts: jan vā rī – 14, feb -
ru ārī – 11, ap rī lī – 12 un sep -
tem brī - 12.

Vis ma zāk jaun dzi mu šo
re ģis trēts mar tā - 4, augus tā
– 6 un no vem brī – 6.

Lau lī bā dzi mu ši 66 bēr ni.
At zī ta pa ter ni tā te 34 jaun dzi -
mu ša jiem.  Nav ie rak sta do -
ku men tos par bēr na tē vu 7 
bēr niem.

Pirm ie bēr ni dzi mu ši 36
mā mi ņām, ot rie bēr ni – 40
mā mi ņām, tre šie – 18 mā mi -
ņām, ce tur tais bērns – 6 mā -
mi ņai, piekt ais bērns – 5
mā mi ņām, ses tais bērns – 1

mā mi ņai, as to tais bērns - 1
mā mi ņai.

Bēr nu ve cā ku ve cums:
            mā tes    tē vi
18-20 ga di    10           5
21-25ga di     33         14
26-30 ga di    26         32
31-35 ga di    27         24
36-40 ga di    11         14
41-45 ga di     -             4
46-50 ga di     -          5
Bēr nu vār di:
mei te nēm:
di vas Ka ro li nas, di vas

Anas ta si jas, di vas Alek san -
dras, di vas So fi jas, di vas
Mi la nas, di vas Ari nas, di vas 
Di ānas, di vas Jū li jas. Pā rē jie 
vār di – El la, An že li ka, Ve -
ro ni ka, Ka ri na, Da ce, Da ri -
na, Dai na, Ila na, Rus la na,
San ta, Dar ja, Kse ni ja, Vik -
to ri ja, Aļ bi na, Ni ka, Gab -
riel la, Ju li an na, An ge ļi na,
Evi ta, Arī na, Grie ta, Emī li -

ja, Pa ula, Amē li ja, Li āna,
Elē na, Aļes ja, Me lin da, Ēri -
ka, Ine se, Mi še la, Va lē ri ja,
Evi ja, La da, Lin da, Eve lī na,
Gab rie la.

zē niem:
di vi vār di  To mass Mak si -

mi li ans un Mak sims Kris -
ters ,trīs Mak si mi, trīs 
Ki ri li, trīs An dri,  di vi Ar tjo -
mi, di vi San di si, di vi Ar ni,
di vi Va di mi , pā rē jie vār di –
Rai tis, Oli vers, Gļebs, Kris -
ters, Rai vis, Alek sandrs,
Val ters, Emīls, San dris, Jā -
nis, Ni ki ta, Ti murs, Ar tūrs,
Le onīds, Aivis, An tons, Ar -
nolds, Lau ris, Ri nalds, Kris -
ti āns, Bo riss, Le ons,
Mar kuss, Iļ ja, Mi ros lavs,
Ralfs, Ad ri ans, An drejs, Ri -
čards, Ņi ki ta, Ri hards, Da -
ni ils, Oļegs, Pjotrs, Dai nis.

Lau lī bas 2011.ga dā

 Krās la vas no va dā re ģis -
trē tas 84 lau lī bas: 58 lau lī -
bas no slēg tas Krās la vas
no va da Dzim tsa rak stu no -
da ļā, 9  lau lī bas  no slēg tas
Prie dai nes Ro mas ka to ļu
drau dzē, 5 lau lī bas no slēg -
tas Krās la vas Ro mas ka to ļu
drau dzē  un 12 lau lī bas no -
slēg tas Iz val tas Ro mas ka to -
ļu baz nī cā. 

5 lau lī bas no slēg tas ar ār -
zem nie kiem (Vā ci ja, Lie tu -
va, Īri ja, Krie vi ja).

Pir mo rei zi lau lī bā stā ju -
šies 60 vī rie ši un 67 sie vie -
tes, ot ru rei zi – 20 vī rie ši un
15 sie vie tes, tre šo rei zi – 3
vī rie ši un 1  sie vie te, ce tur to
rei zi 1 sie vie te, piekt o rei zi 1 
vī rie tis.

Lau lī bas slē dzē ju ve -
cums:

             vī rie ši   sie vie tes
līdz 18 ga diem    -         -
18-20 ga di          2         9

21-25 ga di        17        28
26-30 ga di        27       21
31-35 ga di        16         9
36-40 ga di          6        5
41-45 ga di          6        3
46-50 ga di          2        3
51-55 ga di          3        1
56-60 ga di          -        1
61-65 ga di          -        1
66-70 ga di          4          3
81 gads               1      -
Uz vār di pēc lau lī bas no -
slēg ša nas

67 ga dī ju mos ģi me nes iz -
vē lē ju šās uz vār du pēc vī ra
uz vār da, 1 pār is - pēc sie vas
uz vār da, 11  pār i pa li ku ši
katrs sa vā uz vār dā, 5 ga dī ju -
mos sie va sa vam uz vār dam
pie vie no ju si vī ra uz vār du,
ie gūs tot du bul tu uz vār du.

Vis vai rāk lau lī bu no slēgts  
jū li jā – 19, augus tā – 19, 
sep tem brī – 14. Vis ma zāk:
mar tā  - 1, ap rī lī – 1, no vem -
brī – 3, de cem brī – 2.

Mir ša na 2011.ga dā
2011.ga dā Krās la vas no -

va da Dzim tsa rak stu no da ļā
re ģis trē ti 335 mir ša nas ga dī -
ju mi – 181  vī rie ši un 154 
sie vie tes.

Vis vai rāk mir ša nas ga dī -
ju mu re ģis trēts jan vā rī – 35,
feb ru ārī – 29, mar tā – 36,
ap rī lī – 33, ok tob rī – 34 un
de cem brī – 29.

Vis ma zāk mir ša nas ga dī -
ju mu re ģis trēts jū ni jā  - 21
un sep tem brī – 20. 

Mir ša na pēc ve cu miem:
 vī rie ši    sie vie tes

līdz 18 ga diem 1        1
no 19 līdz 30 3        1
no 31 līdz 40 5        -
no 41 līdz 50       13        1
no 51 līdz 60       30        9
no 61 līdz 70       38      18
no 71 līdz 80       65      49
no 81 līdz 99       25      74
ve cā ki par 100       1        1

2011.ga da de cem brī Krās la vas
ie cir kņa amat per so nas sa stā dī ja
223 ad mi nis tra tī vos pro to ko lus par 
da žā diem pār kā pu miem Krās la vas
no va dā. 14 per so nas sau ktas pie
ad mi nis tra tī vās at bil dī bas par at ra -
ša nos al ko ho la rei bu ma stā vok lī
sa bied ris kā vie tā, sa vu kārt 2 no
tām - par at ra ša nos al ko ho la rei bu -
ma stā vok lī sa bied ris kā vie tā at -
kār to ti ga da lai kā. 2 per so nas
sau ktas pie ad mi nis tra tī vās at bil dī -
bas sa ska ņā ar Lat vi jas Ad mi nis -
tra tī vo pār kā pu mu ko dek sa
46.pan tu (par nar ko tis ko un psiho -
tro po vie lu un zā ļu, kā arī vie lu,
kas var tikt iz man to tas nar ko tis ko
un psiho tro po vie lu ne li ku mī gai iz -
ga ta vo ša nai, ne at ļau ta ie gā dā ša nās 
vai gla bā ša na ne lie lā ap mē rā vai
nar ko tis ko un psiho tro po vie lu lie -
to ša na bez ār sta no zī mē ju ma).

Pro fi lak tis kā rei da lai kā ti ka
kon sta tēts, ka 3 ne piln ga dī gas per -
so nas at ro das nakts lai kā iz klai des
vie tā, kur tiek tir go ti al ko ho lis kie
dzē rie ni, sa stā dī ti ad mi nis tra tī vie
pro to ko li, ku ri no sū tī ti iz ska tī ša nai 
Krās la vas no va da do mes ad mi nis -
tra tī va jai ko mi si jai. Sa stā dī ti 2 pro -
to ko li uz at tie cī go iz klai des vie tu
īpaš nie kiem par 2005.ga da 11.ok -
tob ra Krās la vas no va da do mes
sais to šo no tei ku mu Nr.3 18.pan ta
1.da ļas pra sī bu ne ie vē ro ša nu, kur
pa re dzē ta ad mi nis tra tī vā at bil dī ba
par ne piln ga dī go ie lai ša nu iz klai -
des rak stu ra vie tā nakts lai kā no
plkst. 23.00 līdz 06.00, kur tiek tir -
gots al ko hols. Ad mi nis tra tī vā pār -
kā pu ma pro to ko li no sū tī ti
iz ska tī ša nai Krās la vas no va da do -
mes ad mi nis tra tī va jai ko mi si jai.

Mē ne ša lai kā ie cir knī uz sāk ta 1
ad mi nis tra tī vā liet ve dī ba par al ko -
ho la ne li ku mī gu gla bā ša nu un
tirdz nie cī bu, 1 per so na sau kta pie
ad mi nis tra tī vās at bil dī bas pēc Lat -
vi jas Ad mi nis tra tī vo pār kā pu mu
ko dek sa 170. pan ta (ne li ku mī ga al -
ko ho lis ko dzē rie nu iz ga ta vo ša na
(ra žo ša na), gla bā ša na un pār vie to -
ša na), iz ņem ti 0,5 lit ri paš iz ga ta vo -
ta al ko ho la – kan džas un 35 lit ri
brā gas.

2011.ga da de cem brī re ģis trē ti 4
ce ļu sa tik smes ne ga dī ju mi bez cie -
tu ša jiem. Sa stā dī ti 176 ad mi nis tra -
tī vo pār kā pu mu pro to ko li par ce ļu
sa tik smes no tei ku mu pār kā pu -
miem, no tiem 39 pro to ko li sa stā -
dī ti uz gā jē jiem par to, ka
dien nakts tum ša jā lai kā pār vie to jas 
bez at sta ro tā jiem. Sa ska ņā ar Ce ļu
sa tik smes no tei ku mu 19.pun ktu
aici nām gā jē jus dien nakts tum ša jā
lai kā mak si mā li iz man tot gais mu
at sta ro jo šus ele men tus pie ap ģēr ba 
vai luk tu rī šus, rū pē ties par sa vu
dro šī bu uz ce ļa. 11 ve lo si pē du va -
dī tā ji kon sta tē ti al ko ho la rei bu ma
stā vok lī, kā arī 1 au to va dī tājs va dī -
ja trans port lī dzek li al ko ho la rei bu -
ma stā vok lī.

VALSTS POLICIJA
INFORMĒ

DZIM TSA RAK STU NO DA ĻAS STATISTIKA
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INVALĪDU BIEDRĪBA
”STARIŅŠ”

SVEIC JANVĀRĪ DZIMUŠOS:
Konstantīnu Vasilevski, Nikolaju

Suhomlinu, Veru Kunceviču.

Lai gadi rit, tā tam ir jābūt,
Un lai par tiem nekad nav žēl.

Tik jautru prātu, sauli sirdī
Un daudzus skaistus gadus vēl!

SLUDINĀJUMI

òPēc in di vi du āla pa sū tī ju ma iz ga ta vo ju mē be les no
la mi nā ta, ko ka, kā arī lo gus, dur vis, kāp nes. Dzī vok ļu,
mā ju re monts. T.29356477.
òKrās la vā pirms Jaun ā ga da PA ZU DIS SUNS - dzel -

tens lab ra dors. Bū šu pa tei cī ga par jeb ku ru in for mā ci ju
ša jā sa ka rā, pro tams, par at bil sto šu at lī dzī bu.
T.26853068.

LĪDZ JŪ TĪ BAS

Pa ma zu put nu sa pē do tu
snie gu

Skrien ma za pie ku su si ozol -
la pa.

Uz mie gu...
Krās la vas no va da do mes vār -

dā iz sa ku vis dzi ļā ko līdz jū tī bu
tra ģis ka jā ne ga dī ju mā bo jā gā -
ju šo jaun ie šu Mai jas Ja pi ņas
(1994-2012), Ani tas Dub ras
(1995-2012), San dras Prik ņas
(1995-2012), Lau ra Stiv ri ņa
(1992-2012), De ni sa Ta ra so va
(1995-2012), Ar tjo ma Ta ra so va 
(1993-2012) un Oļe ga Kon drat -
je va (1993-2012) ve cā kiem, ra -
diem un drau giem. 

Do mes priekš sē dē tājs
 Gu nārs Upe nieks

Klu sums... Šo reiz ne gai dī -
tais, bet ne gai dī tais... Cil vē ki
pie rod pie klu su ma, kas at nāk
pēk šņi, tad, kad ap rau jas kā da
dzī ve. Tā da ir šī pa sau le. Tai
va jag, lai mēs pie ras tu pie vis a,
ko tā dod un ko at ņem. Vi ņai
va jag, lai mēs pa ši klu sē jam,
kad jā kliedz, kad jā gu ļas uz
slie dēm, kad jā stā jas pre tī lo -
dēm, me liem, vien al dzī bai, kad 
jā sa ka pa tie sī ba, kad ne tais nī ba 
jā no sauc vār dā, kad jā at dod se -
vi, lai bērns va rē tu dzī vot. Ie -
rēd ņu pa sau le, kur ma zā kais
sī kums tiek da rīts ti kai par sa -
mak su, kur cil vē ka vēr tī bu no -
sa ka tas, ko ēdam, ko ģēr bjam
mu gu rā, ar ko brau cam, cik tē -
rē jam. Tā dā pa sau lē cil vē ki
skai ta stun das un rē ķi na, cik tās 
iz mak sā, bet ne pa ma na, iz nie -
ko, ne ie skai ta ve se las dzī ves.
Par dzī vi ša jā pa sau lē ne mak sā
ne ko. Sep ti ņas dzī ves vie nā
acu mir klī! Iz svīt ro tas? Drī zāk
ne ie skai tī tas, ne ie rē ķi nā tas, jo
kurš gan šo dien var sa rē ķi nāt,
cik la bu ma katrs no šiem jaun -
ie šiem do tu sa bied rī bai? Ja vi -
ņu vairs nav, tā tad – nul le!
Klu sums... Gri bas ie slēgt ra di -
o, lai tas pie skan dē skaud ro
klu su mu ar tuk šī bām par to, ka
mū su bēr niem jā ie gūst kon ku -
rēt spē jī ga iz glī tī ba, ka jā ceļ
lab klā jī ba, ka jā stip ri na de mo -
krā ti ja, ka jā sa jū tas lie liem pa -
sau les tau tu sai mē... Sko lo tājs
no stā jas kla ses priekš ā un sa jūt
spļā vie nu at klā tā, lab vē lī gā,
dot ga ta vā sir dī, jo nav vis sko -
lo tājs, bet ie rēd nis. Un tas, ko
šo dien va ja dzē ja bēr niem ie -
dot, at kal pa li ka ne ie dots. Ne -
ie dots tā pēc, ka mā cī bu
pro gram ma to ne pa redz. Mā te
vai tēvs pār nāk mā jās un klu sī -
bā no prie cā jas, ka bēr nu vēl
nav. Jau pie rasts, ka vi ņi daudz
vai rāk lai ka pa va da sko lās un
ar to sais tī tās no dar bēs, ne vis
mā jās, ģi me nē, ve cā ku ap rū pē,
sir snī bā, cie ņā un mī les tī bā,
skaid ras sirds un dzī ves mā cī -
bā. Ja kas, lai at bild sko la! Bet
mū su bēr ni ir no do ti. Vi ņu dzī -
ves ir ne ie rē ķi nā tas, jo vi ņi ne -
ko ne dod, bet ti kai ņem. Vi ņi
ne mak sā ne par ko, bet vi ņiem
va jag un va jag. Kad reiz vi -
ņiem pie tiks, kad beigs va ja -
dzēt? Tad, kad ie stā sies
klu sums -  tāds klu sums, kas
vien lai kus ap sū dzēs vi su šo cil -
vē ka dzī vi ni ci no šo pa sau li ar
tās ne gau sī bu! Mū su bēr nus
mums iz rauj no ro kām, jo esam 
pa lai du ši vi ņus prom no sirds.
Tas, ko va ja dzē ja vi ņiem ie dot, 
pa li ka ne ie dots, jo ša jā pa sau lē
vēr tī gais ir bez vēr tīgs. Mūs
krāpj, un mēs krāp jam. Mēs ce -
ļam nā kot ni, kas ne pie nāks.
Ne pie nāks tā dēļ, ka ta jā ne ie -
gul dām vēr tī go, bet mēs lus,
ku riem nav vēr tī bas cil vē ka
dzī vē. Bet nā kot ne ir cil vē ku
dzī ves.

Dē liņ! Mei tiņ! Tev va ja dzēs
vai rāk. Lai ko so lī tu un pie dā -
vā tu šī pa sau le, Tev va ja dzēs
daudz, daudz, daudz vai rāk!
Tev va ja dzēs tik, cik ne pie cie -
šams, lai no stā tos tai pre tī un
no stā vē tu. Tev jā var no sar gāt
sa vu bēr nu dzī ves! Lai bū tu tā,
ka tās ir no sar gā tas jau pirms
Ta vi bēr ni ir ie ņem ti. Re dzi,
ne viens koks me žā ne iz aug, ja
ir ci tu pār mākts. Tie vis i tie cas
pēc Sau les, un tas ir ie likts jau
vi ņu sak nēs. Tev va ja dzēs stip -
rā kās un dzi ļā kās sak nes, tās,
ku ras no Ta vām mā jām, no ze -
mes un no De be sīm...  

Krās la vas Evaņ ģē lis ki lu te -
ris kā drau dze un mā cī tājs iz sa -
ka vis dzi ļā ko līdz jū tī bu
tra ģis ki bo jā gā ju šo jaun ie šu
ve cā kiem, brā ļiem, mā sām,
vis iem tu vi nie kiem, drau giem,
kla ses bied riem un vi sai Krās -
la vai.  

Mēs ta gad aiz ejam, bet ne
jau tā lu,

Mēs aiz ejam te pat - ar ci tu
sau li,

Ar ci tu zem i pa ru nāt...
Vis dzi ļā ko līdz jū tī bu iz sa kām 

vis iem tra ģis ki bo jā gā ju šo tu vi -
nie kiem.

SI A „La ti mi ra un par tne ri”
Krās la vas no va da audi to ru

kom pā ni ja

Ar dzi ļām sē rām es uz ņē mu
zi ņu par jaun ie šu tra ģis ko bo jā -
eju. Iz sa ku vis dzi ļā ko līdz jū tī bu
bo jā gā ju šo ra diem un tu vi nie -
kiem, no vē lu vi ņiem ga rī go un
fi zis ko spē ku, stip ru ti cī bu un
lie lu ce rī bu uz Die va žēl sir dī bu. 

Ar cie ņu-
 Prie dai nes drau dzes prā vests 

Ja nušs Bu lašs

Iz sa kām vis dzi ļā ko līdz jū tī bu
jaun ga da nak tī Krās la vas no va dā 
tra ģis ki bo jā gā ju šo jaun ie šu ģi -
me nēm, tu vi nie kiem un drau -
giem. Lū dza mies par vi ņu
dvē se les du su.

Caur šo tra ģis ko ga dī ju mu
Kungs at kal mums at gā di na par
to, ka pie au gu ša jiem, ve cā kiem
jā cen šas pēc ie spē jas vai rāk būt
ko pā ar jaun āka jiem, ar sa viem
bēr niem, jā pie vērš daudz lie lā ka
uz ma nī ba sa skar smei ar vi ņiem
un ve cā ku mī les tī bā jā au dzi na
bēr nos skaid ras un dar bī gas dzī -
ves ie ra du mi, ar mī les tī bu jā au -
dzi na kris tī gas dzī ves tra dī ci jās.

At ce rē si mies, ka nā vei – pēc
svē tī tā ja Ni sas Gri go ri ja teik tā,
- nav  ve cu ma ro be žu, tā ne vai rās 
no dzī ves plau ku mā eso šiem, tai
ir va ra ne ti kai pār sirm gal vjiem.
Bū sim sau dzī gi pret di že no Die -
va dā va nu – dzī vī bu!  Žēl sir dī -
gais Kungs lai dod du su tra ģis ki
bo jā gā ju šo dvē se lēm!

 Kun ga mī les tī bā 
+ Alek sandrs

Dau gav pils Bīs kaps 
Rī gas Met ro po li jas vi kārs

Vēl bi ja jā dzī vo,
Vēl jā ska ta bi ja dau dzu

 die nu spo žums
Un klu sās nak tīs sap ņiem

 jā ļau jas.
Vēl daudz bij ņe mams,

 do dams, mi jams,
Bet stun da no lik ta bij

 dvē se lei, 
Kad mie ru rast.

(Rai nis)
Iz sa kām vis dzi ļā ko līdz jū tī bu

tra ģis ki mi ru šo jaun ie šu tu vi nie -
kiem un drau giem. Lūg si mies
Die vam par bo jā gā ju šo dvē se -
lēm.
Grā ve ru un Dag das baz nī cas

pār zi nis pries te ris
 Vik tors Mja liks,

 Krās la vas Ņe vas Alek san dra 
baz nī cas pār zi nis pries te ris

Ros tis lavs Te re hovs
 un drau džu lo cek ļi

Pil so nī bas un mig rā ci jas lie tu pār -
val des (PMLP) Dau gav pils no da ļa
aici na vi sus in te re sen tus 17.jan vā rī
plkst.13.00 uz in for mā ci jas die nu,
ku rā būs ie spē jams no skaid rot vi su
par Lat vi jas pil so nī bas ie gū ša nu un
na tu ra li zā ci jas pār bau dī ju miem.

In for mā ci jas die nā Lat vi jas pil -
so nī bas pre ten den tiem un vis iem
in te re sen tiem tiks snieg ta in for mā -
ci ja par pil so nī bas ie gū ša nas ie spē -
jām un no tei ku miem,
na tu ra li zā ci jas pro ce sa uz sāk ša nai
ne pie cie ša ma jiem do ku men tiem,

kā arī par na tu ra li zā ci jas pār bau žu
no ri ses kār tī bu un sa tu ru. Lai pār -
lie ci nā tos par kat ra pre ten den ta sa -
ga ta vo tī bu na tu ra li zā ci jas
pār bau dēm, ap mek lē tā jiem tiks do -
ta ie spē ja arī kār tot iz mē ģi nā ju ma
tes tus lat vie šu va lo das pras mes pār -
bau dei, kā arī Lat vi jas vēs tu res un
Sa tver smes zi nā ša nu pār bau dei.
Tur klāt kat ram, kurš kār tos iz mē ģi -
nā ju ma tes tus, PMLP dar bi nie ki
sniegs pie ļau to kļū du ana lī zi un ie -
tei ku mus va lo das pras mju piln vei -
do ša nai, kā arī zi nā ša nu
pa pil di nā ša nai.

PMLP no da ļā būs ie spē jams arī
ie gā dā ties spe ci ālos me to dis kos lī -
dzek ļus un mā cī bu ma te ri ālus Lat -

vi jas pil so nī bas pre ten den tiem,
kas pa lī dzēs sa ga ta vo ties Pil so -
nī bas li ku mā no teik ta jiem na tu -
ra li zā ci jas pār bau dī ju miem.

Pil so nī bas un mig rā ci jas lie tu
pār val des Dau gav pils no da ļa at -
ro das Dau gav pi lī, 18.no vem bra
ie lā 105. In for mā ci jas die nas
Lat vi jas pil so nī bas pre ten den -
tiem re gu lā ri tiek rī ko tas arī ci -
tās Lat vi jas pil sē tās, bet
Dau gav pi lī tās no tiek kat ra mē -
ne ša tre ša jā otr die nā plkst.
13:00. 

Irē na Sur gof te-Ko ki na, 
PMLP Dau gav pils no da ļas 

va dī tā ja

PAR PILSONĪBAS 
IEGŪŠANU

IE GUL DĪ JUMS TA VĀ NĀ KOT NĒ!
ES, ERAF

Tu vo jas no slē gu mam viens no vē rie nī gā ka jiem Krās la -
vas pils kom plek sa

at tīs tī bas pro jek tiem
Dau dzi vie tē jie ie dzī vo tā ji un pil sē tas vie si jau ir at zi nī -

gi no vēr tē ju ši šo gad pa veik tos dar bus Krās la vas pils par -
ka un pils fa sā žu at jau no ša nā, kā arī jaun os mār ke tin ga
ma te ri ālus.

No vem brī ir pa beig ta Krās la vas pils par ka re kon struk -
ci jas pirm ā kār ta. Dar bus vei ca SI A „CKD D” au to ruz rau -
gu SI A „Ar hi tek tes Inā ras Cau nī tes bi rojs” va dī bā. Dar bu
ap joms ir ie vē ro jams – ir iz tī rīts par ka dī ķis, iz zā ģē ta da ļa
paš iz sē jas un bīs ta mo ko ku, ie rī ko tas pa stai gu ta kas pa
glez nai na jām par ka te ra sēm un pils pa gal mā, kā arī iz bū -
vē tas jaun as kāp nes to vēs tu ris ka jā vie tā. Ir uz stā dī ti so li -
ņi, at kri tu mu ur nas, vei do ti jaun i ap stā dī ju mi, pie slēgts
ap gais mo jums. Parks nā kam gad pil nī gi no teik ti kļūs par
ie mī ļo tu ie dzī vo tā ju, kā zi nie ku un tū ris tu pa stai gu vie tu.

Šī ga da de cem brī tiks pa beig ti arī vi su Krās la vas pils
fa sā žu sa kār to ša nas dar bi, lai sa gla bā tu ēkas ele men tus
līdz pils re kon struk ci jai tā lā kā nā kot nē. Dar bus veic SI A

„In fo Bū ve” sa ska ņā ar SI A „Ar hi tek to nis kās iz pē tes gru -
pa” iz strā dā to teh nis ko pro jek tu.

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 jaun i mār ke tin ga ma te ri āli par Krās la vas pils kom -
plek su - buk lets „Krās la vas pils un parks. Spī tē jot Lai -
kam” un Krās la vas pils ska tu kar ti ņu kom plekts. Tur pi nās 
darbs pie jaun a mār ke tin ga pro duk ta - vir tu ālās ek skur si -
jas pa Krās la vas pils kom plek su. Pro jek ta ie tva ros 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 ir pie da lī ju šies di vās starp tau tis kās tū -
ris ma iz stā dēs - „Bal ttur” Rī gā un „Invetex” Sankt pē ter -
bur gā (Krie vi ja), pre zen tē jot iz strā dā tos ma te ri ālus un
Krās la vas pils kom plek su. In te re sen tiem iz strā dā tie ma te -
ri āli bez mak sas ir 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). 

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

TUVOJAS NOSLĒGUMAM 
VIENS NO VĒRIENĪGĀKAJIEM

 KRĀSLAVAS PILS KOMPLEKSA
ATTĪSTĪBAS PROJEKTIEM

PAŠ VAL DĪ BAS PO LI CI JAS INFORMĀCIJA

Par pa veik to dar bu de cem brī
Sa stā dī ti 9 ad mi nis tra tī vo pār kā pu mu pro to ko li, no tiem 1

par bēr na ap rū pes pie nā ku mu ne pil dī ša nu, 1 par dzīv nie ku in -
fek ci jas sli mī bu pro fi lak ses un ap ka ro ša nas pra sī bu pār kāp ša -
nu, 2 par dzīv nie ku tu rē ša nas, lab tu rī bas, iz man to ša nas un
pār va dā ša nas pra sī bu pār kāp ša nu, 1 par sa bied ris ko vie tu pie -
gru žo ša nu ar sa dzī ves at kri tu miem, 4 par uba go ša nu sa bied -
ris kās vie tās. 

Sa ņem ti 14 rak stis ki ie snie gu mi un at strā dā ti 77 iz sau ku mi.
Ti ka veik tas 15 pro fi lak tis kās sa ru nas un mu tis ki brī di nā ju mi.

Sa dar bo jo ties ar SI A „Krās la vas slim nī ca” Krās la vas no va -
da paš val dī bas po li ci ja pa va dī ja kā du vī rie ti no Krās la vas uz
Dau gav pils psiho nei ro lo ģis ko slim nī cu. Vie nam klai ņo jo šam 
ka ķim ti ka at ras tas jaun as mā jas. 

Ti ka veik ti 5 nakts rei di (no piekt die nas uz sest die nu), kas
sais tī ti ar sa bied ris kās kār tī bas uz tu rē ša nu nakts lai kā. Kā arī
ti ka no dro ši nā ta sa bied ris kās kār tī bas uz tu rē ša na vis os pa sā -
ku mos, kas ti ka rī ko ti de cem brī (Zie mas svēt ku tir dziņš, pil sē -
tas eg lī tes ie deg ša na, lab da rī bas ak ci ja „Gais ma dvē se lei”,
JAK spē le, bas ket bo la spē le, sa lū ta lai kā).

Sa dar bī bā ar Krās la vas pil sē tas ie dzī vo tā jiem ti ka at rasts
div ri te nis, vis a in for mā ci ja ti ka no do ta Valsts po li ci jai.

Vi sām fi zis ka jām un ju ri dis ka jām per so nām
zie mas pe ri odā ir jā or ga ni zē ie lu, ie tvju un gā jē -
ju ce li ņu no tī rī ša nu no snie ga un at kri tu miem,
kas ir kat ru die nu jā pa beidz līdz plkst. 08:00 un
uz tu rē ša nu kār tī bā vi s as die nas ga ru mā, kā arī
sli de nā lai kā ie tves un gā jē ju ce li ņu kai sī ša nu ar 
pret slī des ma te ri āliem, pie mē ram, smil tīm, iz -
ņe mot ne tī rās smil tis, iz de džus, sā li un ci tus aiz -
vie to tā jus, lai no dro ši nā tu gā jē ju kus tī bu. 

Krās la vas no va da paš val dī bas po li ci ja at gā di -
na, ka ir aiz lieg ta me hā nis ko trans por ta lī dzek ļu 
ilg sto ša tu rē ša na uz ie lām, pa gal mos, pie ēkām,
at kri tu mu tver tnēm, kur tie trau cē ie lu, ēku un
pa gal mu uz kop ša nu, pie mē ram, no snie ga zie -
mas lai kā, kā arī kus tī bas dro šī bu.

Krās la vas no va da paš val dī bas po li ci ja lūdz
at sauk ties tos cil vē kus, ku ri va rē ja re dzēt, kas
sa lau za pie cus ko ci ņus N.Ran cā na ie lā, Krās la -
vā. Ko ci ņi ti ka sa lauz ti tum ša jā dien nakts lai kā
no 2011.ga da 26.de cem bra līdz 27. de cem brim. 

Po li ci ja at gā di na

Jaun ajā ga dā vē lam Jums iek šē jo līdz sva ru un har mo -
ni ju – lai ne kas jūs ne sa trauc, lai viss la bais, ko iz da rī jāt,
at grie žas pie sa va avo ta. Lai ap kār tē jie cil vē ki iz rai sa ti -
kai po zi tī vās emo ci jās! Lai jū su pie de rī gie ir ve se li un lai -
mī gi! Lai jū su mā jās ie nāk mī les tī ba un vien mēr ir
ap kārt jums! Vē lam bez ga lī gu prie ku, ti cī bu un, pro -
tams, veik smi un vis a ie ce rē tā pie pil dī ju mu!

Bied rī bas „Sta riņš” val de

Rie tu mu lab da rī bas fonds pie dā vā
 Leļ ļu te āt ra vies iz rā di „Rrrum pel...rrrū ķis” 
17.jan vā rī plkst.15:00 Krās la vas kul tū ras na mā.

Aiz rau jo ša un gud ra pa sa ka ar la bām bei gām par
spē ju ie rau dzīt, iz prast un no vēr tēt kā Na ba dzī bu, tā
Ba gā tī bu, ku ras vien mēr iet ro ku ro kā.
Bēr niem no 6 ga du ve cu ma.


