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PRO BLĒ MAS IR NO SAUK TAS – 
TĀS IR JĀ RI SI NA

10.feb ru ārī zem ko pī bas mi -
nis tre Laim do ta Strau ju ma ap -
mek lē ja Krās la vas no va du. Ti ka 
or ga ni zē ta tik ša nās ar Krās la -
vas, Dag das, Prei ļu, Dau gav pils
un Rie bi ņu no va da zem nie kiem.
Mi nis tre ie pa zi nās ar dar bu
zem nie ku saim nie cī bā „Bir zta li -
ņas”, kur audzē lo pus, kā arī
zem nie ku saim nie cī bā „Eži”,
ku ras īpaš nieks kopš 2000.ga da
no dar bo jas ar dārz ko pī bu. 

Zem nie ki un Lat ga les paš val dī -
bu pār stāv ji tik ša nās lai kā ar mi -
nis tri stās tī ja par sa vām
pro blē mām, no rā dī ja uz trū ku -
miem, kas ir rak stu rī gi valsts pro -
gram mām lauk saim nie cī bas jo mā,
iz tei ca kon krē tus priekš li ku mus. 

Paš laik no ri si nās ak tīvs darbs
pie Ko pē jās lauk saim nie cības po -
li ti kas plā no ša nas 2014.-2020.gg.
Laim do ta Strau ju ma uz de va daudz 
jau tā ju mu zem nie kiem, lai no -
skaid ro tu, kā dām prak tis kām lie -
tām jā pie vērš lie lā ka uz ma nī ba un
kā diem vir zie niem ob li gā ti ne pie -
cie ša mas iz mai ņas.

„Es mu gan da rī ta, kad ir ie spē -
jams ru nāt ar zem nie kiem un cil -
vē kiem, kas strā dā paš val dī bās,”
at zi na mi nis tre. „Pēc tā dām sa ru -
nām vien mēr ir, par ko pa do māt.
Pēc šīs tik ša nās es sa pra tu, ka vis -
sa rež ģī tā kā jaun o zem nie ku pro -
blē ma ir sā ku ma ka pi tāls, jo tā da
vai rā ku mam vien kār ši nav.”

Lat ga les zem nie ki, tā pat kā zem -
kop ji no ci tiem re ģi oniem, iz tei ca
ba žas sa ka rā ar to, ka pē dē jā lai kā
ār zem nie ki ne kon tro lē ja mi iz pērk
ze mes pla tī bas. Krās la vas no va da
do mes priekš sē dē tājs Gu nārs Upe -
nieks pie dā vā ja pār ska tīt li kum do -
ša nu un pie šķirt pirm pir ku ma
tie sī bas uz zem i tiem saim nie kiem, 
kam pie der bla kus eso šie ze mes
ga ba li, kas tiek apstrādāti. Mi nis -
tre pie kri ta, ka tas va rē tu at ri si nāt
šo pro blē mu. 

Zem nie ku saim nie cī bu īpaš nie ki 
sū dzē jās mi nis trei par kon tro lē jo -
šo in stan ču bi ro krā ti ju, kon krē tāk
- par Valsts uguns dzē sī bas un
glāb ša nas die nes tu, Pār ti kas un ve -
te ri nā ro die nes tu, Valsts dar ba in -
spek ci ju. Sa vu kārt pie mā jas
saim nie cī bu īpaš nie ki iz tei ca pre -
ten zi jas par to, ka valsts do tā ci jas

tiek pie šķir tas ti kai tām saim nie cī -
bām, kur ir 5 un vai rāk gov ju. 

Zem ko pī bas mi nis tre uz svē ra,
ka lauk saim nie cī ba – tas ir biz -
ness, un 2-3 gov ju īpaš nie kiem jā -
sa prot, ka tāds ga nām pulks nav
ren tabls, jo pā rāk lie li iz de vu mi ir
sais tī ti ar pro duk ci jas pār strā di.
Ša jā ga dī ju mā jā mek lē pa pil dus
peļ ņas avots. 

Laim do ta Strau ju ma un mi nis -
tri jas spe ci ālis ti vi zī tes no slē gu mā
ap mek lē ja Krās la vas un Dag das
no va da zem nie ku saim nie cī bas. 

Sprie žot pēc jau tā ju miem, ku rus 
rī dzi nie ki uz de va vie tē jiem zem -
nie kiem, var se ci nāt, ka vi ņi ti kai
te orē tis ki zi na par dzī vi lau kos.
Lai sa pras tu, ar ko ir sais tī tas da žā -
du saim nie cī bu at tīs tī bas pro blē -
mas, kā das iz mai ņas valsts
pro gram mās ir ne pie cie ša mas, mi -
nis tre pie dā vā ja kā dam no jaun -
ajiem zem nie kiem ie sais tī ties
pi lot pro jek tā. Sākt ar nul li un ko pā 
ar mi nis tri ju iz iet vi sus pro jek ta re -
ali zā ci jas eta pus. 

El vī ra Šku tā ne, 
au to res fo to

ĀR LIE TU MI NISTRS CIE NĀS
 SA VUS KO LĒ ĢUS

 AR KRĀS LA VAS TĒ JU 

17. feb ru ārī Krās la vu dar ba vi zī tē ap mek lē ja ār lie tu mi nistrs Ed -
gars Rin kē vičs. Ar mi nis tru ti kās Krās la vas no va da paš val dī bas va -
dī tājs Gu nārs Upe nieks, Eiro re ģi ona „Eze ru ze me” Lat vi jas bi ro ja
va dī tā ja Il ze Sta bul nie ce, Viktors Moisejs, SIA „Nemo” valdes
priekšsēdētājs, novada domes deputāts, do mes ju ris kon sults Ar -
nolds Sker škāns, Krās la vas no va da tū ris ma in for mā ci jas cen tra va -
dī tā ja Tat ja na Ko za ču ka, Lat vi jas Ma šīn bū ves un me tāl ap strā des
rūp nie cī bas aso ci āci jas val des lo cek lis Aivars Stol ders un z/s „Kur -
mī ši” īpaš nieks Ivars Gei ba. 

Il ze Sta bul nie ce pre zen tē ja kop sa vil ku mu par pro jek tiem, kas ir re ali -
zē ti Krās la vas no va da te ri to ri jā sa dar bī bā ar par tne riem no Balt krie vi jas
un Lie tu vas. Ar sta tis tis kiem da tiem par tū ris mu Krās la vas no va dā klāt -
eso šos ie pa zīs ti nā ja Tat ja na Ko za ču ka. Mi nistrs at zi nī gi no vēr tē ja paš -
val dī bas ak ti vi tā ti un pie re dzi pār ro be žu pro jek tu sa ga ta vo ša nā un
ie vie ša nā un uz svē ra, ka ie lū gu mu uz tū ris ma iz stā di „Bal tto ur”, kas ne -
sen no ti ka Rī gā, viņš sa ņē ma ti kai no vie na re ģi ona – Lat ga les.

Īpa ša uz ma nī ba tik ša nās lai kā bi ja vel tī ta lo ģis ti kas cen tra iz vei do ša -
nai pie ro be žas ar Balt krie vi ju. Per spek tī vā šis centrs ap kal pos ne ti kai
Krās la vas no va da te ri to ri ju, bet arī vi su re ģi onu, tā pēc Gu nārs Upe nieks
lū dza mi nis tru at bal stīt šo ie ce ri. Ed gars Rin kē vičs so lī ja, ka pa lī dzēs at -
ri si nāt šo jau tā ju mu un da rīs vi su ie spē ja mo, kas ir Ār lie tu mi nis tri jas
kom pe ten cē.

Krās la vas no va da do mes priekš sē dē tājs pie vēr sa mi nis tra uz ma nī bu pro -
blē mai, kas ir ak tu āla dau dziem pie ro be žas te ri to ri ju ie dzī vo tā jiem - at vieg -
lo tā Lat vi jas-Balt krie vi jas ro be žas šķēr so ša na. Kā zi nāms, 1219 Lat vi jas
ie dzī vo tā ji, kas ie snie dza do ku men tus at ļau ju no for mē ša nai, lai ie gū tu vien -
kār šo tus no sa cī ju mus brau cie niem uz Balt krie vi jas pie ro be žas ra jo niem, ti -
ka iz slēg ti no pirm ā sa rak sta. Mi nistrs pa zi ņo ja, ka paš val dī bas sa ga ta vo ja
do ku men tā ci ju at bil sto ši vi sām pra sī bām, un ar laiku šī sistēma
stabilizēsies. 

Tik ša nās no slē gu mā Ed gars Rin kē vicš so lī ja at bal stīt Krās la vas no va da
sa dar bī bu ar ci tu val stu paš val dī bām. 

Ivars Gei ba uz dā vi nā ja mi nis tram zem nie ku saim nie cī bas „Kur mī ši” pro -
duk tu – „Dip lo mā tu tē ja”. Pēc Iva ra do mām, šī īpa šā tē ja vei ci na drau dzī gas 
sa ru nas un at tie cī bas. 

„Ar šo tē ju es no teik ti cie nā šu sa vus ko lē ģus no ci tām val stīm,” at zī mē ja
mi nistrs un pa tei cās par dā va nu. „Ne zi nu, vai kaut kur ci tur Eiro pā un pa -
sau lē ir tā da tē ja. Es ob li gā ti pa ru nā šu ar ko lē ģiem mi nis tri jā, kas at bild par
saim nie cis ka jām lie tām, lai šo tē ju no Krās la vas mēs va rē tu ie gā dā ties lie lā -
kā ap jo mā. Tad mēs cie nā sim ar šo dzē rie nu ne ti kai sa vus vie sus, bet arī
pa snieg sim to kā dā va nu, līdz ar to po pu la ri zē jot Krāslavu.” 

El vī ra Šku tā ne, au to res fo to

Šī ga da 9.feb ru ārī Krās la vas no va da do mes dar bi nie -
ki un uz ņē mē ji pie da lī jās Dau gav pils Uni ver si tā tes (DU) 
in for ma tī va jā se mi nā rā paš val dī bu at tīs tī bai, ku rā ti ka
pa stās tīts par Dau gav pils Uni ver si tā tes at tīs tī bas per -
spek tī vām un pēt nie cis ko po ten ci ālu. Krās la vas un Lī -
vā nu paš val dī bu pār stāv jiem ti ka or ga ni zē ta ne lie la
ek skur si ja pa DU in sti tū tiem, ku ras lai kā ti ka ap mek -
lēts Sis te mā tis kās bio lo ģi jas in sti tūts, Eko lo ģi jas in sti -
tūts, Krie vu va lo das un kul tū ras centrs, G.Li ber ta
Ino va tī vās mik ro sko pi jas centrs.

Pēc in for ma tī vā pa sā ku ma no ti ka teh no lo ģi ju se mi -
nārs/kon tak tbir ža „Mo der nās teh no lo ģi jas un uz ņē mēj dar -
bī bas at tīs tī ba”, ku rā ti ka de mon strē tas jaun as video
teh no lo ģi ju di men si jas un mūs die nu teh no lo ģi ju ie spē jas –

biz ne sa at tīs tī bai. DU per so nāls prak tis ki pa rā dī ja jaun u
video teh no lo ģi ju pie lie to ju mu, kad se mi nā ri no tiek vai rā -
kās tel pās. 

Pēc pus die nā Ag lo nas Mai z es mu ze ja va dī tā ja Vi ja An cā -
ne iz stās tī ja par uz ņē mu ma at tīs tī bu lau ku vi dē, pa stās tī ja,
cik ir grū ti būt uz ņē mē jam ar lie lu stā žu un cik vieg li būt
jaun am uz ņē mē jam. Jaun ajam uz ņē mē jam pla ši pa ve ras
dur vis gan aiz de vu mu jo mā, gan at bal sta pro gram mu jo mā.

No bei gu mā no ti ka dis ku si ja: stu den tu pēt nie cis kie dar bi
– uz ņē mēj dar bī bas/paš val dī bu at bal stam, ku rā pie da lī jās
vie tē jo paš val dī bu pār stāv ji, Lat vi jas Tirdz nie cī bas un rūp -
nie cī bas ka me ras Dau gav pils no da ļa, vie tē jie uz ņē mē ji, DU
stu den tu un DU pa snie dzē ji. Da līb nie ki dis ku si jā sprie da
par stu den ta pēt nie cis ka dar ba tē mas iz vē li, kā stu den tiem

iz vē lē ties tē mu kur sa, ba ka lau ra dar bam, lai pē tī jums bū tu
liet de rīgs un iz man to jams. Sa ru nā ti ka iz teik tas vai rā kas
ide jas, pie mē ram, iz vei dot DU mā jas la pā sa da ļu, ku rā tik tu
ie kļau ta da tu bā ze, kur uz ņē mē ji vai paš val dī bas iz sa ka pro -
blē mu vai pē tī ju ma tē mu. Ot ra ide ja bi ja iz vei dot paš val dī -
bas mā jas la pā ne lie lu sa da ļu – tē mas stu den tu pē tī ju ma
dar biem, ku ras mo ti vā ci ja bū tu ap bal vo jums par la bā ko pē -
tī ju mu.

Agi ta Krug lo va, 
Krās la vas no va da do mes 
uz ņē mēj dar bī bas at bal sta 

pro jek tu ko or di na to re

Krās la vas no va da pār stāv ji ap mek lē Dau gav pils Uni ver si tā ti
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Pē dē jā lai kā ma su in for mā ci jas lī dzek ļos uz ma nī ba
tiek pie vēr sta Lat ga les at tīs tī bas jau tā ju miem. To lie -
lā mē rā vei ci nā ja Lat ga les plā no ša nas re ģi ona at tīs tī -
bas pa do mes priekš sē dē tā ja, Krās la vas no va da
do mes vadītā ja Gu nā ra Upe nie ka ini ci atī va. 

Jaun u dar ba vie tu ra dī ša na, no dok ļu po li ti kas iz -
mai ņas, kas at bal stī tu Lat ga les uz ņē mē jus, re ģi ona
so ci āli eko no mis kā at tīs tī ba, at balsts zem nie kiem –
šīs tē mas Gu nārs Upe nieks ap sprie da ar fi nan šu mi -
nis tru An dri Vil ku, ar Lat vi jas Valsts pre zi den tu An -
dri Bēr zi ņu un ar zem ko pī bas mi nis tri Laim do tu
Stau ju mu un ār lie tu mi nis tru Ed ga ru Rin kē vi ču. 

Lat ga les plā no ša nas re ģi ons iz strā dā ja priekš li ku -
mus eko no mis kās si tu āci jas uz la bo ša nai mū su re ģi -
onā, kas ir ie snieg ti ministrijās. 

„Vai iz jū tat at de vi no sa vām ak ti vi tā tēm?” tā du
jau tā ju mu Gu nā ram Upe nie kam uz de va Lat vi jas tele -
vī zi jas ko res pon den te.

Krās la vas no va da paš val dī bas va dī tā ja at bil de uz
šo jau tā ju mu sā kās iro nis ki: „Man ap so lī ja kon sul tan -
tu kat rā pagastā. Kad pra sī ju, kas vi ņi būs, at bil dē ja tā 
– la bā kie mi nis tri jas dar bi nie ki. Ta d es do mā ju - kā
di vas ne dē ļas mi nis tri ja dar bo sies bez sa viem la bā ka -
jiem spe ci ālis tiem. 

Ja ru nāt no piet ni, paš laik pa tie šām no tiek daudz
tik ša nos, priekš ā – sa ru na ar eko no mi kas mi nis tru un
Mi nis tru pre zi den tu. 

Ce ru, ka tas viss ne būs ti kai ķek sī tis.

Es zi nu, ka Lat vi jā ir daudz pro blē mu da žā dos no -
va dos, tā dēļ uz ma nī ba ir jā vel ta ne ti kai Lat ga lei.
Vien kār ši mēs pirm ie ak tu ali zē jām jau tā ju mus, ku -
riem ne pie cie ša mi kon krē ti lē mu mi, ta ču es mu pār lie -
ci nāts, ka šim vil nim pie vie no sies arī ci ti re ģi oni.
Pro blē mas var at ri si nāt arī ar ne lie liem fi nan šu lī -
dzek ļiem, ja iz man tot tos pa rei zi. Tie ši tā pēc mū su
dar bī bas ir vel tī tas tam, lai lī dzek ļi nā ka ma jam plā no -
ša nas pe ri odam – 2014. – 2020. gg. – tik tu sa da lī ti sa -
prā tī gi. Bū tu la bi, ja Lat ga le to mēr sa ņem tu no teik to
sum mu, tad mums ne va ja dzē tu jau tāt, kā Lat vi ja iz -
man to ja pie šķir to nau du. 

Diem žēl mi nis triem at tiek sme pret šo jau tā ju mu ir
vie na, bet ie rēd ņiem, kas strā dā mi nis tri jās – ci ta. Ja
mi nis tri, pirm kārt, po li tis ki at bild par no tie ko šo val -
stī, otr kārt, brauc uz re ģi oniem, sa tie kas ar cil vē kiem,
redz un ana li zē si tu āci ju, tad ie rēd ņi, kas sēž sa vos
ka bi ne tos, ne grib veikt lie kas kus tī bas un pa do māt,
ko var iz da rīt, lai uz la bo tu si tu āci ju. Vi ņu dar ba die na
bei dzas pulk sten pie cos va ka rā. Valsts sek re tā ra viet -
nieks ES struk tūr fon du un Ko hē zi jas fon da jau tā ju -
mos Alek sandrs An to novs pub lis ki pa zi ņo ja, ka
nā kot nē nau da, ko pie šķirs Eiro pas Sa vie nī ba, ne tiks
iz man to ta si tu āci jas iz lī dzi nā ša nai Lat vi jas re ģi onos.
Arī uz ņē mēj dar bī bas at bal stam lī dzek ļi nav pa re dzē -
ti. 

Paš laik mū su gal ve nais mēr ķis ir ie sais tī ties Na ci -
onā lā at tīs tī bas plā na 2014.-2020.gg. iz strā dā ša nā. 

El vī ra Šku tā ne

GU NĀRS UPE NIEKS: 
„Pro blē mas var at ri si nāt arī

 ar ne lie liem fi nan šu lī dzek ļiem,
 ja iz man tot tos pa rei zi”

2012.ga da 25.jan vā rī no ti ka ad mi nis tra tī vās ko mi si jas kār tē jā sē -
de, ku rā ti ka iz ska tī ti 20 ad mi nis tra tī vo pār kā pu mu pro to ko li, no ku -
riem:

- 8 pro to ko lus sa stā dī ja Valsts po li ci jas dar bi nie ki,
- 12 pro to ko lus sa stā dī ja Paš val dī bas po li ci jas dar bi nie ki.
Čet ri ad mi nis tra tī vo pār kā pu mu pro to ko li ti ka sa stā dī ti par bēr na ap rū -

pes pie nā ku mu ne pil dī ša nu, ar ko ti ka iz da rīts LAPK 173.pan ta 1.da ļā pa -
re dzē tais ad mi nis tra tī vais pār kā pums, par ko pa re dzēts iz teikt
brī di nā ju mu vai uz likt nau das so du līdz simts la tiem:

- A.M., dzim.1973.g., ti ka iz teikts brī di nā jums par to, ka vi ņas ne piln ga -
dī gais dēls L.M., Krās la vas pa mat sko las 6.kla ses skol nieks, bez at tais no -
jo ša ie mes la ka vē sko lu;

- O.D., dzim.1959.g., ti ka iz teikts brī di nā jums par to, ka vi ņas ne piln ga -
dī gais dēls V.D, Kal nie šu pa mat sko las 8.kla ses skol nieks, ne at tais no ti ka -
vē ja sko lu un ne nak šņo ja mā jās;

- V.S., dzim.1971.g., ti ka uz likts nau das sods 5,00 Ls ap mē rā par to, ka
vi ņa ne piln ga dī gais dēls A.S., Tis kā du spe ci ālās in ter nāt pa mat sko las
skol nieks, ne ap mek lē mā cī bu stun das bez at tais no jo ša ie mes la;

- Z.B., dzim.1977.g., ti ka uz likt nau das sods 5,00 Ls ap mē rā par to, ka
vi ņas ne piln ga dī gais dēls A.B., Krās la vas Va ra vīk snes vi dus sko las 7.kla -
ses skol nieks, ne ap mek lē mā cī bu stun das bez at tais no jo ša ie mes la.

Viens ad mi nis tra tī vo pār kā pu mu pro to kols ti ka sa stā dīts par fi zis ku vai
emo ci onā lu var dar bī bu pret bēr nu, ar ko ti ka iz da rīts LAPK 172.2p. 1.da ļā 
pa re dzē tais ad mi nis tra tī vais pār kā pums, par ko pa re dzēts iz teikt brī di nā -
ju mu vai uz likt nau das so du līdz piec des mit la tiem:

- A.M., dzim.1980.g., par emo ci onā lu un fi zis ku var dar bī bu pret bēr nu,
ti ka uz likts nau das sods 5,00 Ls ap mē rā.

Viens ad mi nis tra tī vo pār kā pu mu pro to kols ti ka sa stā dīts par bēr na at -
stā ša nu bez uz rau dzī bas, ar ko ti ka iz da rīts LAPK 172.4p. 1.da ļā pa re dzē -
tais ad mi nis tra tī vais pār kā pums, par ko pa re dzēts iz teikt brī di nā ju mu vai
uz likt nau das so du līdz piec des mit la tiem:

- V.Ž., dzim.1991.g., par bēr na, kas nav sa snie dzis sep ti ņu ga du ve cu -
mu, at stā ša nu bez uz rau dzī bas, ti ka iz teikts brī di nā jums.

Di vi ad mi nis tra tī vo pār kā pu mu pro to ko li ti ka sa stā dī ti par dzīv nie ku tu -
rē ša nas pra sī bu pār kāp ša nu, ar ko ti ka iz da rīts LAPK 106.p. 1.da ļā pa re -
dzē tais ad mi nis tra tī vais pār kā pums, par ko pa re dzēts iz teikt brī di nā ju mu
vai uz likt nau das so du no pie ciem līdz div simt piec des mit la tiem:

- I.P., dzim.1965.g., ti ka iz teikts brī di nā jums par to, ka vi ņai pie de ro šais 
suns skrai dī ja bez pa va das gar ser vi tū ta ce ļu s.Kro piš kas, Kom bu ļu pag.,
Krās la vas nov.;

- J.M., dzim.1981.g., ti ka uz likts nau das sods 5,00 Ls ap mē rā par to, ka
vi ņam pie de ro šais suns skrai dī ja bez pa va das Vie nī bas ie lā, Krās la vā.

Viens ad mi nis tra tī vo pār kā pu mu pro to kols ti ka sa stā dīts par dzīv nie ku
tu rē ša nas pra sī bu pār kāp ša nu (at kār to ti vai ja no da rīts fi zisks vai ma te ri āls 
zau dē jums), ar ko ti ka iz da rīts LAPK 106.p. 2.da ļā pa re dzē tais ad mi nis -
tra tī vais pār kā pums, par ko pa re dzēts uz likt nau das so du no des mit līdz
piec simt la tiem:

- A.J., dzim.1941.g., ti ka uz likts nau das sods 15,00 Ls ap mē rā par to, ka
vi ņai pie de ro šais suns ie ko da S.R. kā jā.

Viens ad mi nis tra tī vo pār kā pu mu pro to kols ti ka sa stā dīts par to, ka per -
so nai pie de ro šais suns nav vak ci nēts Ve te ri nār me di cī nas li ku mā no teik ta -
jā kār tī bā, ar ko ti ka iz da rīts LAPK 108.pan ta 1.da ļā pa re dzē tais
ad mi nis tra tī vais pār kā pums, par ko pa re dzēts uz likt nau das so du no pie -
ciem līdz div simt piec des mit la tiem:

- J.M., dzim.1981.g., ti ka uz likts nau das sods 5,00 Ls ap mē rā.
Viens ad mi nis tra tī vo pār kā pu mu pro to kols ti ka sa stā dīts par elek tro -

ener ģi jas pār va des bo jā ša nu aiz ne uz ma nī bas, ar ko ti ka iz da rīts LAPK
94.p. 1.da ļā pa re dzē tais ad mi nis tra tī vais pār kā pums, par ko pa re dzēts uz -
likt nau das so du no piec des mit līdz trīs simt la tiem:

- D.Ļ., dzim.1989.g., par elek tro lī ni jas LN-23 sa bo jā ša nu aiz ne uz ma -
nī bas, aiz ķe rot ar ma ni pu la to ru vie nu elek tro lī ni jas va du, ti ka uz likts nau -
das sods 50,00 Ls.

Viens ad mi nis tra tī vo pār kā pu mu pro to kols ti ka sa stā dīts par ap zi nā ti
ne pa ma to tu spe ci ālo die nes tu iz sauk ša nu, ar ko ti ka iz da rīts LAPK 202.p.
1.da ļā pa re dzē tais ad mi nis tra tī vais pār kā pums, par ko pa re dzēts uz likt
nau das so du no div des mit pie ciem līdz simts la tiem:

- J.K., dzim.1958.g., par ap zi nā ti ne pa ma to tu po li ci jas dar bi nie ku iz -
sauk ša nu, ti ka uz likts nau das sods 25,00 Ls ap mē rā.

Viens ad mi nis tra tī vo pār kā pu mu pro to kols ti ka sa stā dīts par vis pār īgo
būv no tei ku mu pār kāp ša nu uz SI A „K.N.”, bet ad mi nis tra tī vā ko mi si ja
kon sta tē ja, ka lie tā nav ad mi nis tra tī vā pār kā pu ma sa stā va, līdz ar to, pa -
ma to jo ties uz LAPK 239.p.1) – liet ve dī ba ti ka iz beig ta.

Di vi ad mi nis tra tī vo pār kā pu mu pro to ko li ti ka sa stā dī ti par Krās la vas
no va da do mes sais to šo no tei ku mu Nr.3 18.p.1.d. un 2.d. pār kāp ša nu (par
ne piln ga dī gas per so nas ie lai ša nu nakts klu bos, kur tiek tir go ti al ko ho lis kie 
dzē rie ni un ta ba kas iz strā dā ju mi no plkst.23:00 līdz plkst.06:00), par ko
pa re dzēts iz teikt brī di nā ju mu vai uz likt nau das so du no div des mit pie ciem 
līdz piec des mit la tiem, ja iz da rīts at kār to ti ga da lai kā – uz likt nau das so du
piec des mit la tu ap mē rā:

- V.P., dzim.1953.g., ti ka uz likts nau das sods 25,00 Ls ap mē rā;
- S.K., dzim.1974.g., ti ka uz likts nau das sods 50,00 Ls ap mē rā.
Viens ad mi nis tra tī vo pār kā pu mu pro to kols ti ka sa stā dīts par Krās la vas

no va da do mes sais to šo no tei ku mu Nr.3 24.p. pār kāp ša nu (par sa bied ris ko
vie tu pie gru žo ša nu ar sa dzī ves at kri tu miem), par ko pa re dzēts uz likt nau -
das so du no pie ciem līdz piec des mit la tiem:

- P.Č., dzim.1962.g., par sa dzī ves at kri tu mu iz me ša nu uz ie las, ti ka uz -
likts nau das sods 5,00 Ls ap mē rā;

Čet ri ad mi nis tra tī vo pār kā pu mu pro to ko li ti ka sa stā dī ti par Krās la vas
no va da do mes sais to šo no tei ku mu Nr.3 36.p. pār kāp ša nu (par uba go ša -
nu), par ko pa re dzēts iz teikt brī di nā ju mu vai uz likt nau das so du līdz des -
mit la tiem:

- vis i čet ri pro to ko li sa stā dī ti uz V.K., dzim.1958.g., par kat ru - uz likts
nau das sods 10,00 Ls ap mē rā.

Sa ka rā ar Krās la vas no va da do mes ad mi nis tra tī vās  ko mi si jas sa -
stā va mai ņu, sē des no tiks kat ra mē ne ša pir ma jā otr die nā plkst.13:00 
Krās la vas no va da do mes 17.ka bi ne tā (Rī gas ie lā 51, Krās la vā).

AD MI NIS TRA TĪ VĀ 
KO MI SI JA

 ZI ŅO

LATGALES REĢIONS VEIKSMĪGI PREZENTĒJA SEVI
 TŪRISMA GADATIRGŪ „BALTTOUR 2012”

No 10. līdz 12. feb ru ārim Starp -
tau tis ka jā iz stā žu cen trā Ķīp sa lā jau
de viņ pa dsmi to rei zi ti ka aiz va dī ta
lie lā kā un ap mek lē tā kā starp tau tis kā 
tū ris ma iz stā de Bal ti jas val stīs „Bal -
tto ur 2012”. Ša jā ga dā iz stā dē pie -
da lī jās vai rāk ne kā 250 eks po nen tu
un 600 da lī bor ga ni zā ci ju no 40
Eiro pas, Cen trā lās Āzi jas un Tu vo
Aus tru mu val stīm. Kul tū ru da žā dī -
ba, Lat vi jas re ģi onu vies mī lī ba, Lat -
vi jas gar du mi, kā arī pa sau les
ap ce ļo ša na un ce ļo ju mu iz pār do ša -
na- tas viss trīs die nu ga ru mā bi ja
pie ejams Starp tau tis ka jā iz stā žu
cen trā Ķīp sa lā, Rī gā. Šo gad tā bi ja
vis ap mek lē tā kā iz stā de tās pa stā vē -
ša nas vēs tu rē.

Pa tei co ties Lat ga les plā no ša nas
re ģi ona, Lat ga les re ģi ona at tīs tī bas
aģen tū ras, Lat ga les no va du paš val -
dī bu un Lat ga les tū ris ma in for mā ci -
jas cen tru pū li ņiem, Lat ga les stends
bi ja īpa ši pie vil cīgs un ne pār pro ta mi 
iz cē lās ci tu eks po nen tu vi dū. Kā al -
laž lat ga lie ši pre zen tē ja sa vu re ģi -
onu ar ne vil to tu sir snī bu un
dzī ves prie ku. Krās la vas no va du
pār stā vē ja tū ris ma in for mā ci jas cen -
tra spe ci ālis ti. Sa vu meis ta rī bu trīs
die nu ga ru mā de mon strē ja ke ra mi ķi 
Val dis un Ol ga Pa uli ņi, kam ga du
gai tā jau iz vei do jies savs ap mek lē -
tā ju loks, audē jas no auša nas dar -
bnī cas „In dra”, kā arī ko pī gi no va da 
amat nie kus pār stā vē ja bied rī ba
„Kruoslovys amat nī ku bru olis te”. 

Šī ga da iz stā dē lat ga lie ši īpa ši uz -
svē ra sa vu ku li nā ro man to ju mu, tā -
pēc iz stā des ap mek lē tā jiem ti ka
pie dā vā ta Lat ga lē cep ta mai ze, pī rā -
gi, siers, pan kū kas. Ar iz au dzē tām
Dau ga vas kras tos Krās la vas no va dā 
zā ļu tē jām iz stā des ap mek lē tā jus
cie nā ja Z/S „Kur mī ši” saim nie ki
Ivars un San dra.

Ti ka pre zen tē ti jaun i mār ke tin ga
ma te ri āli, t.sk. Krās la vas no va da tū -
ris ma bro šū ra lat vie šu un krie vu va -
lo dā, rek lā mas in for mā ci ja par
bied rī bu „Kruoslovys amat nī ku
bru olis te” un dai vin gu mū su no va -
dā, ko or ga ni zē Ser gejs Šuļ ga, kā arī 
starp tau tis kā tū ris ma bro šū ra „Ta -
vas skais tā kās brīv die nas Lat ga lē,
Auk štai ti jā un Vi teb skas ap ga ba lā”
un starp tau tis kā tū ris ma kar te.

Iz stā des ap mek lē tā ji, gan pro fe si -
onā ļi, gan po ten ci ālie tū ris ti, šo gad
at zi nī gi no vēr tē ja at mo sfē ru Lat vi -

jas hal lē „Ap ce ļo Lat vi ju!”. Vi ņi at -
zi na, ka ir sa jūs mi nā ti par Lat ga les
re ģi ona di na mis ko at tīs tī bu tū ris ma
jo mā – kat ru ga du lat ga lie ši spēj
pie dā vāt po ten ci āla jam tū ris tam
kaut ko jaun u un līdz šim ne re dzē tu.
Cil vē kiem in te re sē Lat ga le, vi ņi
grib ap cie mot mū su re ģi onu. No
vis iem Lat vi jas re ģi oniem vis pla šāk 
pār stā vē ta bi ja tie ši Lat ga le. Ko pu -
mā par vi sām trim iz stā des die nām
Lat ga les sten dā strā dā ja 150 cil vē ki. 
Jā sa ka, ka ap mek lē tā ju ie in te re sē tī -
ba par Lat ga les tū ris ma pie dā vā ju -
mu bi ja vi sai lie la, pat va rē tu šķist,
ka lie lā ka, ne kā bi ja gai dīts, jo da -
žiem tū ris ma in for mā ci jas cen triem
vēl il gi pirms iz stā des bei gām bi ja
jā do mā par to, vai vi ņiem pie tiks iz -
da les ma te ri ālu.

Šo gad Lat ga le uz iz stā di „Bal tto -
ur 2012” de vās ar mo to „Lat ga le
vie no!”. Lat ga les sten dā trīs pār ro -
be žu sa dar bī bas pro jek tu „To ur de
Lat ga le & Pskov”, „Fos te r ing Ca -
pac ity for To ur ism De ve l op ment in
Lat ga le-Ute na-Vi tebsk Cross Bor -
der Re gi on” un „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” ie tva ros bi ja
pār stā vē ti arī Lat ga les re ģi ona par -
tne ri no Vi teb skas ap ga ba la Balt -
krie vi jā, Ples ka vas ap ga ba la
Krie vi jā, Ute nas ap riņ ķa Lie tu vā, kā 
arī sa dar bī bas par tne ri no Sankt pē -
ter bur gas.

TIC vadītāja Tatjana Kozačuka,
Inetas Danovskas foto

Cienījamie  Augusta – Rīgas ielas iedzīvotāji! 
Sakarā ar avārijā  nodarītajiem ielas apgaismojuma

  bojājumiem ceļa posmā no Bezdelīgu ielas līdz Pilskalna ielai 
nebūs  ielas apgaismojuma. 

Atvainojamies par sagādātajām neērtībām!
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Krāslavā vienmēr dzīvos kultūra!

- Vai šo dien uz Krās la vas kul tū ras na ma ska tu -
ves jūs ju tā ties kā mā jās vai kā cie mos?

- Es uz trau cos pirms kat ra priekš ne su ma. Tā tam arī 
jā būt, tā ir nor mā la at bil dī bas iz jū ta. Ta ču šo dien, at -
šķi rī bā no ci tiem kon cer tiem, es sa ju tu zā les ener ģē ti -
ku jau no pir ma jām no tīm, no pir ma jām ska ņām. Šī
ne re dza mā saik ne ar ska tī tā jiem pie pil dī ja ma ni ar sil -
tu mu.  

- Kā ir ra du sies jū su ra do šā ap vie nī ba?
- Es ab sol vē ju Mū zi kas aka dē mi ju un strā dā ju mū -

zi kas ap gā dā. Kas pa ram An te sam ta jā lai kā jau bi ja
pa nā ku mi mū zi kas sfē rā. Mēs, mu zi kan ti, sav star pē ji
sa zi nā mies, in te re sē ja mies par sa vu ko lē ģu sa snie gu -
miem, un mums ra dās ide ja iz vei dot sa vu ko man du.
Es jau bi ju ga tavs grū tī bām, ta ču viss iz de vās. Es pat
ne do mā ju, ka mū su pro jekts būs tik veik smīgs. Vis -
bie žāk es un Kas pars uz stā ja mies kā du ets. 

Dzin ta ram Čī čam, Kas pa ra An te sa brā lē nam, ir
savs stāsts. Vēl bēr nī bā viņš kļu va ļo ti po pu lārs, un
vi ņa pa gāt nē ir daudz lie lu pa nā ku mu un veiks mju. 

Kā dā jau kā die nā mēs pie zva nī jām Čī čam un pa zi -
ņo jām, ka brā lē niem ir jā sa tie kas, ti kai ta gad – uz ska -
tu ves. 

 - Ar pro gram mu „At kal ko pā” jūs ap ce ļo jāt vi -
su Lat vi ju? 

- Pa gā ju ša jā ga dā mums bi ja 57 kon cer ti. As to ņi no
tiem - liel pil sē tās, pā rē jie – maz pil sē tās, kā arī lau ku
kul tū ras na mos. Mēs gan zi nām, ka ne vis iem mū su
klau sī tā jiem ir ie spē ja aiz braukt uz kon cer tu pil sē tā,
tā pēc pēc ie spē jas cen ša mies pa ši at braukt pie sa viem
ska tī tā jiem.  

- Jūs sa ce rat mū zi ku. Vai tas ir sa rež ģīts darbs?
- Grū ti ir tad, kad nav ie dves mas. Tā dos brī žos la -

bāk vis pār ne sēs ties par kla vie rēm. Kad ie dves ma ir,

tad kom po nēt ir tik pat vien kār ši kā, pie mē ram, ru nāt
– tas ir da bisks pro cess. 

- Kā dos brī žos jūs ap mek lē Mū za?
- Man nav ba gā tas pie re dzes māk slas jo mā, bet, ja

go dī gi, es la bi sa pro tu lie los meis ta rus, kad vi ņi sa ka,
ka mū zi ka dzimst tad, kad cil vēks pār dzī vo spē cī gas
emo ci jas. Es mu emo ci onāls cil vēks, kad prie cā jos vai 
arī skum stu, pār dzī vo ju, tad man viss sa nāk it kā pats
par se vi, ļo ti da bis ki. 

- Ar ko jūs no dar bo ja ties brī va jā lai kā?
- Man pa tīk ak tī vā at pū ta. Es skrie nu, brau cu ar ve -

lo si pē du, labprāt ce ļoju ar ma šī nu. 
- Kā dus ie tei ku mus un pa do mus jūs va rē tu dot

jaun ajiem mu zi kan tiem, kas ta gad mā cās Krās la -
vas Mū zi kas sko lā?

- Mā cī ties un vēl reiz mā cī ties. Jā cen šas ne ti kai
spē lēt to, ko uz de va sko lo tājs, bet arī mē ģi nāt ie likt
da ļi ņu no se vis skaņ dar bā, ko iz pil dāt. Gal ve nais- ne -
bai die ties! Ja ir sap ņi, tad ti kai uz priekš u! 

- Ko jūs gri bē tu no vē lēt sa vai dzim ta jai pil sē tai?
- Krās la va ir ļo ti mai nī ju sies. Pirms 8 ga diem, kad

es brau cu prom, pil sē ta iz ska tī jās pil nī gi ci tā di. Pa ma -
zām Krās la va kļūst ar vien skais tā ka, ir iz re mon tēts
kul tū ras nams – tas ir vien kār ši brī nums! Lai Krās la -
va at tīs tās, uz plaukst! Lai ša jā pil sē tā vien mēr dzī vo
kul tū ra, lai ie dzī vo tā ji ap mek lē kon cer tus, te āt ra iz rā -
des! Lai krās la vie ši mīl sa vu pil sē tu! Ne pār dzī vo jiet
par to, kā jums nav, bet vēr tē jiet to, kas mums ir dots!

- Pal dies, ka pie kri tāt at bil dēt uz jau tā ju miem.
Vē lam Jums veik smi!

El vī ra Šku tā ne,
autores foto

Svē tā Va len tī na die na ir jaun i svēt ki. Lat vi jā tos sā ka svi nēt sa lī dzi no ši ne sen un tie ir ie gu vu ši lie lu
po pu la ri tā ti jaun ie šu vi dū. Ta ču šo gad Mī les tī bas svēt ki prie cē ja ne ti kai jau nat ni, bet da žā da ve cu ma
ie dzī vo tā jus. Krās la vas kul tū ras nams sa ga ta vo ja lie lis ku dā va nu mū su no va da ie dzī vo tā jiem un aici -
nā ja svi nēt Va len tīn die nu ko pā ar dzie dā tā jiem Dzin ta ru Čī ču un Kas pa ru An te su, kas ir po pu lā ri vi sā
Lat vi jā, ko pā ar vi ņiem uz stā jās ta lan tīgs pi a nists, krās la vie tis Ana to lijs Liv ča.  

Pēc kon cer ta Ana to lijs pie kri ta at bil dēt uz „KV” jau tā ju miem. 

No pa gā ju šā ga da sep tem bra līdz de cem brim pro jek ta „Pa -
ēdu šai Lat vi jai” zie do ju mu kas tī tēs lab da rī bai

„Max ima” vei ka los Krās la vā ap mek lē tā ji no sa viem ma ci ņiem ir dā vi -
nā ju ši 329,86 la tus. Par šiem lī dzek ļiem sniegts bū tisks at balsts vai rāk
ne kā pus sim tam grū tī bās no nā ku šo ģi me ņu ar bēr niem, sirm gal vjiem,
kā arī cil vē kiem, ku rus skā ru šas pēk šņas ne lai mes. Tā pat da ļa lī dzek ļu
no vir zī ti sirm gal vju ie prie ci nā ša nai auk sta jos zie mas mē ne šos.

23. feb ru ārī Krās la vas no va da do mē no ti ka se mi nārs par
daudz dzī vok ļu dzī vo ja mo mā ju re no vā ci ju un

ERAF līdz fi nan sē ju ma 50% vai 60% ap mē rā pie sais tes ie spē jām. 
Se mi nā ra da līb nie ki ti ka in for mē ti par ES struk tūr fon du pro gram mas

„Daudz dzī vok ļu mā ju sil tum no tu rī bas uz la bo ša nas pa sā ku mi” no sa cī -
ju miem un ak tu ali tā tēm, kā arī par bie žāk pie ļau ta jām kļū dām pro jek tu
sa ga ta vo ša nā un ie vie ša nā. 

Eko no mi kas mi nis tri jas valsts sek re tā ra viet nieks Ga tis Ābe le ti kās ar
Krās la vas no va da do mes priekš sē dē tā ju Gu nā ru Upe nie ku, lai pār ru nā -
tu ak tu ālās pro blē mas no va dā.

dažos teikumos

Lai skan Mū zi ka!
Ir sā cies jauns ka len dā rais 

gads –ar jaun ām ce rī bām un 
daudz la ba vē lē ju miem.

Mū zi kas sko las ir ska ņu
pie pil dī tas-tās ir mū su bēr -
nu ra dī tas, iz spē lē tas un iz -
dzie dā tas. 

Bēr ni ir mu zi kā li un māk -
sli nie cis ki jā at tīs ta, jo tā di
bēr ni ir ra do ši. Mū zi kas tā -
lā kai ap gu vei bērns ir jā tre -
nē no ma zot nes. Ja bērns
ne tiek tam ga ta vots, 15 ga -
dos viņš to fi zis ki ne spēs iz -
da rīt. Mū zi kas sko la paš laik 
no dro ši na šo iz vē les ie spē -
ju. Ja arī, pa bei dzis mū zi kas 
sko lu, bērns ne tur pi nās mā -
cī bas mū zi kas vi dus sko lā,
viņš būs ak tīvs kon cer tu ap -
mek lē tājs un paš dar bī bas
ko lek tī vu da līb nieks.

Mū zi kā viss ir cie ši sais -
tīts - tie bēr ni un jaun ie ši,
kas mā cās vai kād reiz mā cī -
ju šies mū zi kas sko lās, ir ko -

ru pa mats. Kā spē cīgs balsts 
vis am ko rim. Līdz šim mēs
esam spē ju ši la bā māk sli -
nie cis kā lī me nī ap gūt dzies -
mu svēt ku re per tu āru. Ja tas
ne būs tā, ko ru kus tī ba no -
plaks. Mums ir jā uz tur tas
la bais, kas ga du ga diem ir
bi jis.

Aiz stā vē sim mū zi kas iz -
glī tī bu kā lie lu vēr tī bu, kā
dār gu mu, ko va ram sniegt
sa viem bēr niem sa vās mā -
jās.

Krās la vas Mū zi kas sko la
pa va sa ri grib sa gai dīt ar at -
skai tes kon cer tu kul tū ras
na mā, gan ar at ska tu uz mā -
cī bu ga dā pa veik to, gan arī
ar zi nā mu ie ska tu sko las
vēs tu rē- vo kā la jam an sam -
blim „Krās la vi ņa” 35. Svēt -
kus var rī kot tad, kad tos
jū tam un vē la mies, vai ne? 

Tā ir vie na no sko las tra -
dī ci jām, kas vel tī ta ve cā -

kiem, drau giem un vis iem
in te re sen tiem. Tā di kon cer ti 
ir īpa ši ar sa vu auru un mī ļu -
mu. Ve cā kiem, re dzot ma zo 
lo lo ju mu spē lē jam kā du no
mū zi kas in stru men tiem so lo 
vai an sam blī, ir sa viļ ņo -
jums.

Mū zi kas ska ņas sa viļ ņo
kat ru no mums.

2012. ga da 3.mar tā
plkst.15.00 Krās la vas kul -
tū ras na mā no tiks sko las
audzēk ņu at skai tes kon certs 
- vo kā la jam an sam blim
„Krās la vi ņa” 35.

Mī ļi aici nā ti un gai dī ti
sko las bi ju šie pe da go gi un
ab sol ven ti, ta ga dē jie
audzēk ņi un vi ņu ve cā ki,
drau gi un lab vē ļi!

Ar cie ņu, 
mū zi kas sko las di rek to re

 Ol ga Grec ka
 

IELU APGAISMOJUMA TĪKLA 
INFRASTRUKTŪRAS UZLABOŠANA

2012.gada 30.janvārī starp Krāslavas novada domi, Vides
aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju un SIA
„Vides investīciju fonds” tika noslēgts līgums par projekta
„Siltumnīcefektu gāzu emisiju samazināšanu Krāslavas
pilsētas apgaismojuma infrastruktūrā” Nr.KPFI-13/28

īstenošanu.
Projekta mērķis ir samazināt oglekļa dioksīda emisijas Krāslavas

pilsētas publiskā apgaismojuma infrastruktūrā, izmantojot
elektroenerģiju taupošās tehnoloģijas, ko panāks, nomainot 657
novecojošos dzīvsudraba gaismekļus ar ekonomiskākiem 14 LED un
643 nātrija gaismekļiem.

Projekta ietvaros tiks veikta 14 LED apgaismes objektu piegāde un
uzstādīšana Krāslavas pilsētas Prospekta ielā (tilts pār Daugavu), kā arī
643 nātrija gaismekļu piegāde un uzstādīšana Krāslavas pilsētas 70
ielās. Paredzēta arī attiecīgo kabeļu katram pievadam montāža
attiecīgajā apjomā (kopā 4170 m), paredzēts demontēt 225 DRL lampas
ar jaudu 274 W,  274 DRL lampas ar 250 W jaudu, 141 lampas ar 139 W
jaudu un 17 lampas ar 125W jaudu.

Projekta rezultātā ir plānotā 147011 kWh energopatēriņa ekonomija
no gaismekļu nomaiņas gadā, kā arī CO2 samazinājums vismaz par
58.35 tonnām gadā.

Kopējās apstiprinātas projekta izmaksas ir LVL 159 391.55, Klimata
pārmaiņu finanšu instrumenta finansējums sastāda LVL 102 376.08.

Andris Rukmans

Referenduma rezultāti Krāslavas novadā
Iecirknis Pret Par 
Krāslavas novada
dome

29,98% 70,02%

Krāslavas Valsts
ģimnāzija

39,20% 60,80%

Varavīksnes
vidusskola

23,79% 76,21%

Ezerkalns 51,28% 48,72%
Auleja 93,13% 6,87%
Indra 12,63% 87,37%
Izvalta 82,07% 17,93%
Kalnieši 13,08% 86,92%
Kaplava 15,20% 84,80%
Kombuļi 88,08% 11,92%
Piedruja 8,18% 91,82%
Robežnieki 13,08% 86,92%
Skaista 74,10% 25,90%
Augstkalne
Kopā

50,66%
37,95%

49,34%
62,05%

5., 6. un 7. martā Sociālā dienesta telpās (Gr.Plāteru ielā 6)
 no 9.00 līdz 15.00 notiks biedrības „Stariņš” locekļu  rokdarbu

izstāde-pārdošana: 
izstrādājumi no pērlītēm, „laimes koki”, „mīlestības vēdekļi”.

Visi izstrādājumi ir uzlādēti ar pozitīvo enerģiju 
un nesīs jums veiksmi, veselību un mīlestību.

No 2012.ga da 1.feb ru āra Balt krie vi jas Re -
pub li kas Ģe ne rāl kon su lāts sāk do ku men tu
pie ņem ša nu  at ļau ju no for mē ša nai brau cie -
niem uz Balt krie vi jas pie ro be žas ra jo niem.

Do ku men tu pie ņem ša na no tiks pēc ie priek -
šē jā pie rak sta, kas tiks or ga ni zēts pa tāl ru ni:
65420965 dar ba die nās no 14:00 līdz 18:00.

Ie snie dzot pieteikumu, līdz i jā būt šā diem
do ku men tiem:
- pa se un tās kva li ta tī va ko pi ja;
- pēc no teik tā pa rau ga aiz pil dī ta an ke ta;
- 2 krā sai nas fo to grā fi jas 3x4 cm;
- me di cī nis kās ap dro ši nā ša nas po li se pir ma -

jam brau cie nam;
- do ku men ti, kas ap lie ci na ne pie cie ša mī bu
vai rāk kār tē jai Balt krie vi jas Re pub li kas pie -
ro be žas zo nas ap mek lē ša nai;
- iz zi ņa par dek la rē to dzī ves vie tu.

Par ie snie gu ma iz ska tī ša nu vie tē jās pie ro -
be žas sa tik smes at ļau jas iz snieg ša nai ir jā sa -
mak sā no de va 20 eiro ap mē rā.
No no de vas sa mak sas tiks at brī vo ti
pen si onā ri, I, II un II I gru pas in va lī di (ja tiks
uz rā dī tas ap lie cī bas un to ko pi jas) un bēr ni
līdz 18 ga diem.
 

BALT KRIE VI JAS RE PUB LI KAS ĢE NE RĀL KON SU LĀ TA IN FOR MĀ CI JA

KRĀS LA VAS  NO VA DA DO ME  IZ SLU DI NA 
PRO JEK TU KON KUR SU JAUN IE ŠIEM

 „JAUN IE ŠU INI CI ATĪ VAS  KRĀS LA VAS NO VA DĀ”

Pro jek ta mēr ķis ir at bal stīt jaun ie šu ini ci atī vas Krās la vas no va dā un 
līdz da lī bu sa bied ris ka jās no ri sēs. Ik viens jaun ie tis, jaun ie šu gru pa vai 
bied rī ba var ie sniegt sa vu pie tei ku mu pro jek tam kā dā no šā dām jo -
mām: iz glī tī ba, da bas aiz sar dzī ba, kul tū ra, māk sla un sports, ap kār -
tnes lab ie kār to ša na, sa ņe mot 200 Ls sa vas ide jas īs te no ša nai.

Pro jek ta pie tei kums jā ie sniedz līdz 2012. ga da 31. mar tam Krās la -
vas no va da do mes Iz glī tī bas un kul tū ras no da ļā (Sko las ie lā 7, Krās la -
vā), jaun ie šu ko or di na to rei Ju li an nai Mo ise jen ko vai (tālr.26302442).

No li kums un pie tei ku ma an ke ta - www.kras la va.lv, sa da ļā „Pro jek -
tu zi ņas”.
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SLUDINĀJUMI

Ne kus ta mā īpa šu ma
 no dok ļa mak sā tā ji

(1) Ne kus ta mā īpa šu ma no dok li 
mak sā Lat vi jas vai ār val stu fi zis -
kās un ju ri dis kās per so nas un uz
lī gu ma vai ci tā das vie no ša nās pa -
ma ta iz vei do tas šā du per so nu gru -
pas vai to pār stāv ji, ku ru īpa šu mā
vai tie sis kā val dī ju mā ir ne kus ta -
mais īpa šums.

(2) Par ne kus ta mā īpa šu ma
īpaš nie ku šā li ku ma iz prat nē uz -
ska tā ma per so na, ku ras īpa šu ma
tie sī bas uz ne kus ta mo īpa šu mu ir
no stip ri nā tas ze mes grā ma tā vai
ku rai pie de ro šais ne kus ta mais
īpa šums (ēkas un in že nier bū ves)
līdz Ze mes grā ma tu li ku ma spē ka
at jau no ša nai ir re ģis trēts paš val -
dī bā vai Valsts ze mes die nes tā.

(3) Par ne kus ta mā īpa šu ma tie -
sis ko val dī tā ju šā li ku ma iz prat nē
uz ska tā ma:

1) per so na, ku rai at bil sto ši li ku -
mā no teik tās in sti tū ci jas lē mu -
mam ze mes re for mas gai tā ze me
no do ta (pie šķir ta) īpa šu mā par sa -
mak su vai at jau no tas īpa šu ma tie -
sī bas uz to un ze me ie rā dī ta
(ie mē rī ta) da bā;

2) per so na, ku rai īpa šu ma tie sī -
bas uz ēkām vai in že nier bū vēm
at jau no tas li ku mā no teik ta jā kār -
tī bā un ku ra tās ir pār ņē mu si;

3) per so na, ku ra ne kus ta mā īpa -
šu ma val dī ju mu ie gu vu si uz man -
to ju ma tie sī bu vai ci ta pa ma ta.

(4) Ne kus ta mā īpa šu ma no dok li 
par ne kus ta mo īpa šu mu, kas uz
kop īpa šu ma tie sī bu pa ma ta pie der 
vai rā kām per so nām vai at ro das
kop val dī ju mā, mak sā katrs kop -
īpa šnieks (kop val dī tājs) at bil sto ši
sa vai do mā ja mai da ļai kop īpa šu -
mā (kop val dī ju mā).

Ne kus ta mā īpa šu ma no dok ļa
tak sā ci jas pe ri ods ir ka len dā rais
gads (turp māk — tak sā ci jas
gads).

Ne kus ta mā īpa šu ma no dok ļa
 mak sā ša nas kār tī ba

Mak sā ša nas pa zi ņo jums par ne -
kus ta mā īpa šu ma no dok li ir ad mi -
nis tra tī vais akts. Uz mak sā ša nas
pa zi ņo ju ma, ja tas tiek sa ga ta vots
elek tro nis ki, nav ne pie cie šams
no dok ļu ad mi nis trā ci jas amat per -
so nas pa raksts. Šā dā ga dī ju mā uz
tā jā būt at zī mei - „Mak sā ša nas pa -
zi ņo jums sa ga ta vots elek tro nis ki
un ir de rīgs bez pa rak sta”.

Ja no dok ļa mak sā tājs nav dek la -
rē jis dzī ves vie tu li ku mā no teik ta -
jā kār tī bā un nav pa zi ņo jis
no dok ļu ad mi nis trā ci jai ad re si,
ku rā viņš ir sa snie dzams, kā arī
mi nē ta jā ter mi ņā nav in for mē jis
no dok ļu ad mi nis trā ci ju par to, ka
nav sa ņē mis mak sā ša nas pa zi ņo -
ju mu, no dok ļa mak sā ša nas pa zi -
ņo jums ne tiek no sū tīts, bet
no dok ļa ap rē ķins stā jas spē kā kār -
tē jā tak sā ci jas ga da 22.mar tā.

Ja no dok ļu mak sā tā jam ir mai -
nī ju sies dek la rē tā vai pa sta ad re -
se, par to ir jā in for mē at tie cī gā
paš val dī ba. Ga dī ju mā, ja no dok ļu
mak sā tājs nav sa ņē mis mak sā ša -
nas pa zi ņo ju mu līdz kār tē jā ga da
15.feb ru ārim, vi ņa pie nā kums ir
mē ne ša lai kā rakst vei dā par to in -
for mēt paš val dī bu, ku ra ie ka sē
no dok li.

Ne kus ta mā īpa šu ma no dok lis
mak sā jams rei zi ce turk snī — ne
vē lāk kā 31.mar tā, 15.mai jā,
15.augus tā un 15.no vem brī —
vie nas ce tur tda ļas ap mē rā no no -
dok ļa ga da sum mas. No dok li var
no mak sāt arī rei zi ga dā avan sa
vei dā.

No dok ļu mak sā ju mi jā veic ban -
kās, kas no rā dī ti  mak sā ša nas pa -
zi ņo ju mā.

Ne kus ta mā īpa šu ma 
no dok ļa mak sā tā ja at bil dī ba

Ne kus ta mā īpa šu ma no dok ļa
mak sā tājs sa ska ņā ar li ku mu ir at -

bil dīgs par no dok ļa pil nī gu
no mak sā ša nu no teik ta jā lai kā.

No teik ta jā lai kā ne no mak sā to
no dok li, so da nau du vai no ka vē -
ju ma nau du sa ska ņā ar paš val dī -
bas lē mu mu pie dzen bez strī da
kār tī bā at bil sto ši li ku mam „Par
no dok ļiem un no de vām” un Ad -
mi nis tra tī vā pro ce sa li ku mā no -
teik ta jai ad mi nis tra tī vā ak ta
pie spie du iz pil des kār tī bai.

Ja īpa šu mu at sa vi na vai dā vi na,
ze mes grā ma tā īpaš nie ka mai ņu
var re ģis trēt pēc tam, kad ir no -
mak sāts no dok ļa pa mat pa rāds,
so da nau da un no ka vē ju ma nau da, 
kā arī veikts no dok ļa mak sā jums
par tak sā ci jas ga du, ku rā no tiek
īpaš nie ka mai ņa, un ze mes grā ma -
tu no da ļa par to ir pār lie ci nā ju sies
tieš sais tes da tu pār rai des re žī mā.

In for mā ci ja par ne kus ta mā īpa -
šu ma  no dok li un no mak sas ie spē -
jām ir pie eja ma in ter ne ta por tā lā
www.pakalpojumi.lv

Nor ma tī vie ak ti, kas reg la -
men tē pa kal po ju ma snieg ša nu

Li kums „Par no dok ļiem un no -
de vām”

Li kums „Par ne kus ta mā īpa šu -
ma no dok li” 

MK 20.06.2006. no tei ku mi
Nr.495 „Li kums „Par ne kus ta mā
īpa šu ma no dok li” nor mu pie mē -
ro ša nas kār tī ba”

Kon tak tin for mā ci ja
Krās la vas no va da do me,

 Rī gas ie lā 51, 1.stāvs 
18. ka bi nets,

 Krās la va, LV-5601,
 tālr. 65681766;

e-pasts:ire na@kras la va.lv

Pie ņem ša nas laiks
piekt die nās: 
9.00 - 12.00;
 13.00-16.00.

Krās la vas no va da paš val dī bas sais to šie no tei ku mi Nr. 2012/1
„Par ne kus ta mā īpa šu ma no dok ļa pie mē ro ša nu  Krās la vas no va da

paš val dī bas ad mi nis tra tī va jā te ri to ri jā 2012.ga dā”
Iz do ti sa ska ņā ar li ku ma „Par ne kus ta mā īpa šu ma no dok li” 1.pan ta ot rās da ļas 9.1punktu un 

Pār ejas no tei ku mu 40.pun ktu un 41.pun ktu, li ku ma „Par paš val dī bām” 46.pan tā no teik ta jā kār tī bā 

1. Sais to šie no tei ku mi (turp māk tek stā - No tei ku -
mi) no sa ka ne kus ta mā īpa šu ma no dok ļa ze mei pie -
mē ro ša nas kār tī bu un ap mē ru, kā arī ne kus ta mā
īpa šu ma no dok ļa pie mē ro ša nas kār tī bu dzī vo ja mo
mā ju pa līg ēkām ar pla tī bu virs 25 m2 Krās la vas no -
va da ad mi nis tra tī va jā te ri to ri jā 2012.ga dā.

2. 2012.ga dā paš val dī ba, vei cot ne kus ta mā īpa šu -
ma no dok ļa ap rē ķi nu ze mei, pie mē ro no dok ļa ap mē -
ra pie au gu ma ie ro be žo ju mu at bil sto ši No tei ku mu
3.pun kta no sa cī ju miem. 

3. Pēc ze mes ka das trā lās vēr tī bas ak tu ali zā ci jas ne -
kus ta mā īpa šu ma no dok ļa par zem i ap mērs, ja ne mai -
nās ne kus ta mā īpa šu ma lie to ša nas mēr ķis, at se viš ķi
par kat ru ze mes vie nī bu ne drīkst pār sniegt 2011.tak -

sā ci jas ga dam ap rē ķi nā to no dok ļa ap mē ru (ne ņe mot
vē rā at vieg lo ju mus) vai rāk kā par 25 pro cen tiem. 

4. 2012.ga dā ar ne kus ta mā īpa šu ma no dok li ne tiek
ap lik tas dzī vo ja mo mā ju pa līg ēkas, ku ru pla tī ba pār -
sniedz 25 m2. 

5. Vi di de gra dē jo šas, sa gru vu šas vai cil vē ku dro šī -
bu ap drau do šas bū ves 2012.ga dā tiek ap lik tas ar ne -
kus ta mā īpa šu ma no dok ļa lik mi 3 pro cen tu ap mē rā
no bū vei pie kri tī gās ze mes ka das trā lās vēr tī bas. No -
dok lis ša jā pun ktā mi nē ta jām bū vēm tiek ap rē ķi nāts,
pa ma to jo ties uz Krās la vas no va da Būv val des snieg to 
at zi nu mu. 

6. Sais to šie no tei ku mi stā jas spē kā nā ka ma jā die nā
pēc to pa rak stī ša nas. 

1. Sais to šie no tei ku mi (turp māk tek stā - No tei ku -
mi) no sa ka pri ori tā ro bez darb nie ku ie sais tes kār tī bu,
kā dā Krās la vas no va da paš val dī ba at la sa pa gai du
dar bos ie sais tā mos bez darb nie kus, īs te no jot ak tī vo
no dar bi nā tī bas pa sā ku mu „Al go tie pa gai du sa bied -
ris kie dar bi”. 

2. At la ses kri tē ri ji, pēc ku riem mērķ gru pas bez -
darb nie ki tiek ie sais tī ti pa gai du dar bos:

2.1. trū cī gas per so nas, ku ru ie nā ku mi mē ne sī uz
vie nu ģi me nes lo cek li ne pār sniedz Ls 40 (četr des mit
la tus);

2.2. daudz bēr nu ģi me nes, ku rās audzi na 3 un vai -
rāk bēr nus, ku ri ap gūst pirms sko las vai vis pā rē jo iz -
glī tī bu, kā arī vien ve cā ku ģi me nes;

2.3. pirms pen si jas ve cu ma per so nas, ku rām ir ne -
pie tie košs dar ba stāžs.

3. Ga dī ju mā, ja No tei ku mu 2.pun ktā mi nē tās per -
so nas at tie cī ga jā mē ne sī sa ņem ta jā mērķ gru pas bez -
darb nie ku sa rak stā nav ie kļau tas, tad paš val dī ba
pa gai du dar bos ie sais tā mos bez darb nie kus at la sa
bez darb nie ku vēl mju re ģis trā ci jas se cī bā. 

4. Sais to šie no tei ku mi stā jas spē kā 2012.ga da
1.feb ru ārī. 

Krās la vas no va da paš val dī bas sais to šie no tei ku mi Nr. 2012/2
„Par bez darb nie ku at la ses kri tē ri jiem īs te no jot ak tī vo 

no dar bi nā tī bas pa sā ku mu „Al go tie pa gai du sa bied ris kie dar bi””
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 

MK no tei ku mu Nr. 75 „No tei ku mi par ak tī vo no dar bi nā tī bas pa sā ku mu un pre ven tī vo
 bez dar ba sa ma zi nā ša nas pa sā ku mu or ga ni zē ša nas un fi nan sē ša nas kār tī bu 

un pa sā ku mu īs te no tā ju iz vē les prin ci piem” 141.6 pun ktu 

Pie ro be žas ie dzī vo tā ju pie -
ņem ša na at vieg lo tās ro bež šķēr -
so ša nas jau tā ju mos Krās la vas
no va da do mes ēkā (Rī gas ie la
51), 1.stā vā, 12.ka bi ne tā ie dzī vo -
tā jus at vieg lo tās ro bež šķēr so ša -
nas jau tā ju mos pie ņem

pirm die nās 13.00 -17.00;
otr die nās  8.00 -17.00;
treš die nās  8.00 -12.00.

òKā zu video uz ņem ša na, da to -
rmon tā ža. Vi deo ka se šu pār rak stī -
ša na uz DVD dis kiem.
T.26113738.

òAt dod sie nu. T.65626815.
òPērk me žus ar zem i, cir smas,

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

Tas, ka cil vēks 
pēc sa vas da bas
ir mai nīgs,
skaidrs jau sen.
Un ja tas bū tu
va sa rā, sil tā,
klu sā va ka rā...
Bet viss ir glu ži
pre tē ji! Ār ā ir
sals un pu te nis,
bet so ci āla jā
cen trā skan mū -
zi ka, cil vē ki de -
jo, no tiek
kon kur si un vi -
sur ir pan kū kas, 
ļo ti daudz pan -
kū ku – ka jau
Me te ņos (Mas ļe -
ņi ca) pie nā kas.
Pan kū kas Mas -
ļe ņi cas lai kā la bi 
gar šo ar tē ju un
ne ti kai ar tē ju.
Un pen si onā ri
sa jūt, ka pa va -
sa ris vairs nav
aiz kal niem...

Boriss
 Tarleckis,

autora foto

Ak, šie pen si onā ri!

Par nekustamā īpašuma nodokli

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

Pro jek tu kon kur sa mēr ķis – mo ti vēt jaun ie šus sa va biz ne sa vei do ša -
nai, vei ci not jaun u ko mer san tu vai saim nie cis kās dar bī bas vei cē ju vei -
do ša nos Krās la vas no va dā. Pro jek tu ie snie dzē ji – jaun ie ši vai jaun ie šu
gru pa ve cu mā no 18 līdz 30 ga diem, kas ie priekš nav vei ku ši ko mer -
cdar bī bu vai saim nie cis ko dar bī bu un nav īpaš nie ki jau eso šam uz ņē -
mu mam.Pro jek ta pra sī bas – no di bi nāt un re ģis trēt ko mer cre ģis trā
ko mer san tu, uz sākt ko mer cdar bī bu vai re ģis trēt un uz sākt saim nie cis -
ko dar bī bu Krās la vas no va dā.

Pro jek tu pie tei ku mu pie ņem ša na no tiek no 2012.ga da 1.feb ru -
āra līdz 2012.ga da 31.mar tam.

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

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

Ar pro jek tu kon kur sa no li ku mu var ie pa zī ties:
1. in ter ne ta mā jas la pā www.kras la va.lv;
2. Krās la vas no va da do mē (Rī gas ie lā 51, Krās la vā) pie sek re tā res –

liet ve des 3.ka bi ne tā vai Krās la vas no va da do mes At tīs tī bas no da ļā
(Sko las ie lā 7, Krās la vā);

3.jums tu vā ka jā pa gas ta pār val dē.

AICI NĀM JAUN IE ŠUS PIE DA LĪ TIES 
PRO JEK TU KON KUR SĀ!

SI A „Ve se lī bas centrs 4” pār -
vie to ja mais mam mog rāfs 

veiks iz mek lē ju mus
Sie vie tēm ir ie spē ja ap mek lēt

iz brau ku mu ma mog rā fu, lai veik -
tu krū šu iz mek lē ju mus Krās la vas
slim nī cas Uz ņem ša nas no da ļā (Rī -
gas ie lā 159). 

29.martā - 11.00-18.00
30.martā - 9.00-17.00
  Sie vie tēm, kas ir sa ņē mu šas

uz ai ci nā ju ma vēs tu li no Na ci onā lā 
ve se lī bas die nes ta Valsts

skrīninga  pro gram mas ie tva ros,
iz mek lē jums ir BEZ MAK SAS.

  Ar ģi me nes vai ār stē jo ša ār sta no -
rī ko ju mu – iz mek lē jums mak sā Ls 2.

 Ar ģi me nes ār sta vai ār stē jo ša
ār sta no rī ko ju mu, ku ram NAV lī -
gu mat tie cī bu ar  Na ci onā lo ve se lī -
bas dienestu  - PAR MAK SU.

Iz mek lē ju mus var veikt arī ci tas
sie vie tes, kam ir ne pie cie ša mī ba
pār bau dīt krū tis! 

Pie rak stī ties uz ma mog rā fi jas
iz mek lē ju miem pa tālr.:
67144031, 67143550, 27866655.

Cie nī jamie nā ka mo pirm klas nie ku ve cā ki! 
Krās la vas Va ra vīk snes vi dus sko la uz ņem audzēk ņus 1.kla sē un piec ga dī go un seš ga dī go bēr nu sa ga ta -

vo ša nās sko lai gru pās  2012./2013.m. g. Sko las ad mi nis trā ci ja un sko lo tā ji or ga ni zē tik ša nos ar vis iem ie -
in te re sē tiem un aici na ie pa zī ties ar sko las dar bu, tik ties ar sko lo tā jiem, no for mēt do ku men tus
nā ka ma jam  mā cī bu ga dam.Pa sā kums no tiks 6. mar tā, plkst.18.00, Ran cā na ie lā 4. Ie snie gu mus pie ņem
kat ru die nu no 8.00 līdz 16.00.

http://www.pakalpojumi.lv

