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KRĀS LA VAS 
NO VA DA

 BŪV VAL DE 
AT GĀ DI NA

Tu vo jas pa va sa ris, sa bied ris ko ob jek tu un
pri vāt mā ju īpaš nie ki sāk do māt par sa va īpa šu -
ma re mont u, re kon struk ci ju vai lab ie kār to ša -
nu, kā arī jaun u ob jek tu būv nie cī bu. Krās la vas
no va da būv val de at gā di na, ka sa ska ņā ar Būv -
nie cī bas li ku mu un Vis pār īga jiem būv no tei ku -
miem jeb kā da vei da būv nie cī ba vei ca ma ti kai
pēc bū vat ļau jas, rak ša nas at ļau jas vai sa ska ņo -
ju ma sa ņem ša nas Krās la vas no va da būv val dē.
Tas tiek iz sniegts pēc vi su ne pie cie ša mo teh -
nis ko no tei ku mu un sa ska ņo ju mu sa ņem ša nas,
pro jek ta iz strā des, tā ak cep ta būv val dē vai
īpaš nie ka rak stis ka ie snie gu ma ie snieg ša nas.    

Būv nie cī ba ir vi su vei du būv ju pro jek tē ša na
un būv dar bi.

Būv dar bi ir arī fa sā žu re monts - tā tad krā so -
ša na, sil ti nā ša na, lo gu un dur vju ie rī ko ša na un 
no mai ņa, ailu aiz mū rē ša na, jum ta kon struk ci ju 
un ie se gu ma mai ņa u.c.

Īpa ši no sa cī ju mi ir pil sē tas vēs tu ris ka jā cen -
trā, kas ir Valsts no zī mes pil sēt būv nie cī bas
pie mi nek lis. 

Re mon tē jot un pār bū vē jot ēkas, jā sa gla bā to
vēs tu ris kais fa sā des ri si nā jums,

at jau no jot: 
- lo gus-jā sa gla bā lo gu rū to jums,
- dur vis-jā sa gla bā dur vju pro fils,
- ko ka ār sie nas-jā at jau no ko ka ap šu vums,
- ķie ģe ļu ār sie nas- jā at jau no ķie ģe ļu mū ris,
- ap me tums-jā at jau no un jā no krā so, ēkas

augs tums.
Plas ti kā ta dē lī šu un pro fi lē ta me tā la fa sā žu

ap šu vums nav at ļauts.
At gā di nā jums daudz dzī vok ļu mā ju dzī vok ļu 

īpaš nie kiem – no mai not dzī vok ļos lo gus, ob li -
gā ti jā sa gla bā lo ga for ma un rū to jums.

Būv nie cī bas, re kon struk ci jas, re no vā ci jas
vai re mont a ga dī ju mā bū vē jā būt šā diem do ku -
men tiem:

- ak cep tē tam būv pro jek tam vai sa ska ņo tam
re mont dar bu pro jek tam /ski cei/,

- būv val des iz do tai bū vat ļau jai vai ap lie ci nā -
ju ma kar tei, vai rak ša nas at ļau jai, vai

būv val des sa ska ņo tam īpaš nie ka ie snie gu -
mam.

Vēl reiz at gā di nām, ka azbest ce men ta šī fe ra
lok snes iz man tot aiz liegts.

Būv dar bu uz sāk ša na bez bū vat ļau jas kla si fi -
cē ja ma kā pat va ļī ga būv nie cī ba, un at bil dī ba
par to pa re dzē ta li kum do ša nas ak tos. 

Vēl jo pro jām dau dziem no va da ie dzī vo tā -
jiem vi ņu pie de ro šie īpa šu mi – dzī vo ja mās mā -
jas ar pa līg ēkām - nav re ģis trē ti ze mes grā ma tā, 
vai arī da bā ne eso šas bū ves nav iz ņem tas no
ne kus ta mā īpa šu ma valsts ka das tra in for mā ci -
jas sis tē mas. 

Lū gums vis iem pār bau dīt sa vus īpa šu ma do -
ku men tus, to at bil stī bu eso šai si tu āci jai da bā
un ne skaid rī bu ga dī ju mā vēr sties būv val dē
(Sko las ie lā 7, Krās la vā, tālr. 65620274,
656820248, mob.t. 26325096).

Pie ņe ma mais laiks: 
otr die na 8.00-12.00,
 treš die na 13.00-17.00.

Ine ta Da nov ska, 
Krās la vas no va da ar hi tek te 

TRIO „TRANZĪTS ” 
TURPINA PLŪKT LAURUS

Krās la vas Va ra vīk snes vi dus sko las tri o „Tran zīts” ti ka no di bi nāts
pirms pie ciem ga diem, bet ar dzie dā ša nu mei te nes no dar bo jās jau no
pirm ās kla ses. Re per tu ārs ir ļo ti daudz vei dīgs – tau tas dzies mu ap da res,
ga rī gās dzies mas un mūs die nu au to ru skaņ dar bi.

Mei te nēm ir ļo ti lie la ska tu vis kā pie re dze, jo vi ņas pie da lī jās da žā dos
fes ti vā los un kon kur sos ne ti kai Lat vi jā, bet arī ār ze mēs. 2008.ga dā tri o
kļu va par kon kur sa „De bi ja 2008” ( Rī ga – Stok hol ma – Rī ga) dip lo -
man du, bet 2011.ga dā „Tran zīts” pie da lī jās fes ti vā lā „White Fi es ta
2011” Kau ņā un ie gu va dip lo mu no mi nā ci jā „Ori ģi nā lā dzies ma”. Šo -
gad, 19.feb ru ārī, tri o „Tran zīts” pie da lī jās Lat vi jas iz glī tī bas ie stā žu
pop gru pu kon kur sā, kas no ti ka Rī gā, un sa ņē ma 1. pa kā pes dip lo mu.

2. mar tā Krās la vas Mūzi kas sko las tel pās no ti ka kār tē jais sko lu vo kā -
lo an sam bļu kon kurss „BAL SIS”, kur mei te nes uz stā jās ļo ti veik smī gi
un ie gu va 1. pa kā pes dip lo mu. Sir snī gi pa tei cos Na tā li jai Kar ņic kai,
Vik to ri jai Steļ ma čo no kai un Lau rai Ber gai par vi ņu jau ko dzie dā ša nu,
ska nī ga jām bal sīm un mī les tī bu pret dzies mu!

Ri ta An dre je va, 
Krās la vas Va ra vīk snes vi dus sko las mū zi kas sko lo tā ja 

Jā at zīst, ka līdz šim īs te no tā po li ti ka Lat -
ga les at tīs tī bu un uz plau ku mu nav spē ju si
no dro ši nāt. Skar bi, bet fakts - re ģi onam jo -
pro jām rak stu rīgs augsts bez dar ba lī me nis, 
no mā co ša darb spē jī go un strā dāt gri bo šo
ie dzī vo tā ju aiz plū ša na, zem a so ci ālā un
saim nie cis kā ak ti vi tā te, kā arī ne ap strī -
dams un ne no slēp jams ēnu eko no mi kas
īpat svars, kas liedz at tīs tī ties uz ņē mēj dar -
bī bai un ne no dro ši na so ci ālās ga ran ti jas
re ģi ona ie dzī vo tā jiem.

VA RAM iz vei do ta īpa ša rī cī bas gru pa,
kas pār ska ta eso šās re ģi ona at bal sta pro -
gram mas un jau īs te no tās ak ti vi tā tes un,
bal sto ties uz veik to iz vēr tē ju mu, iz strā dās
skaid rus un vien kār ši īs te no ja mus priekš li -
ku mus uz ņē mē ju un ie dzī vo tā ju at bal stam
un ie sais tī ša nai ko pī gā mēr ķa – Lat ga les
at tīs tī bai - sa snieg ša nai.

Lai ras tu vis efek tī vā kos ri si nā ju mus,
mums ir ļo ti sva rī ga re ģi ona ie dzī vo tā ju,

uz ņē mē ju, in ves to ru un ci tu ie in te re sē to
pu šu līdz da lī ba. Tā dēļ VA RAM aici na ik -
vie nu iz teikt sa vas ide jas, ie ros mes un pie -
dā vā ju mus, kas va rē tu sek mēt Lat ga les
uz plau ku mu. Ko pī giem spē kiem ra dī sim
ri si nā ju mus, lai pa da rī tu Lat ga li par ie spē -
ju re ģi onu kat ram, kurš šeit jau dzī vo, strā -
dā un mā cās, un tiem, kas par to do mā
nā kot nes per spek tī vā.

Aici nām Jūs iz teikt sa vus ie ro si nā ju mus, 
aiz pil dot an ke tu mi nis tri jas in ter ne ta viet -
nē http://www.va ram.gov.lv/lat/lat ga le.
Pir mos priekš li ku mus ap ko po jām jau šī
ga da 18.mar tā, bet tur pi nā sim ar tiem pa -
pil di nāt ko pī go ide ju plā nu līdz pat mē ne ša 
bei gām. Vis i priekš li ku mi tiks iz vēr tē ti un
at tie cī gi ie tver ti val dī bai ie snie dza ma jā rī -
cī bas plā nā Lat ga les re ģi ona at tīs tī ša nai.

Ko pī giem spē kiem vē la mies ap ko pot
priekš li ku mus par šā dām tē mām:

·      uz ņē mēj dar bī ba – jaun u dar ba vie tu
ra dī ša na, ra do šu un ino va tī vu ri si nā ju mu

sek mē ša na, at balsts eso ša jiem un to po ša -
jiem uz ņē mē jiem;

·     iz glī tī ba – iz glī tī bas pie eja mī ba, pras -
mju un kom pe ten ču piln vei do ša na, dar ba
tir gum at bil sto šas pār kva li fi kā ci jas ie spē -
jas;

·     cil vēk ka pi tāls – ie dzī vo tā ju ak ti vi tā -
tes ro si nā ša na, mu di not uz sa dar bī bu, ak tī -
vu līdz da lī bu un jaun u ide ju at bal stu, kā arī 
uz ņē mēj dar bī bas uz sāk ša nas vei ci nā ša na;

·     in fra struk tū ra – so ci āla jai un eko no -
mis ka jai ak ti vi tā tei at bil sto šas in fra struk -
tū ras (ce ļu, ūdens ap gā des, elek trī bas u.c.
pie eja mī bas) no dro ši nā ša na;

·     pār val dī ba – de cen tra li zā ci ja un bi ro -
krā tis kā slo ga ma zi nā ša na, lai ka un re sur -
su re āls ie tau pī jums.

Īpa ši vēr tī gi un no de rī gi mums būs ie ro -
si nā ju mi, ku ru īs te no ša na pa nā ka ma ar ne -
lie liem fi nan šu un cil vēk re sur siem, kas ir
prak tis ki īs te no ja mi un ku ru re zul tā ti sa -
snie dza mi īs ter mi ņā. Kat ram no mums ir
pa kā dai ide jai, jā liek tās ko pā! Ko pā mēs
va ram!

Ap jo mī gā kus priekš li ku mus aici nām sū -
tīt uz Lat ga le@va ram.gov.lv.

VA RAM rī cī bas gru pa

GUNĀRS UPENIEKS:
„Paš val dī bai 

ir jā no dro ši na  
me di cī nis ko pa kal po ju mu 

pie eja mī ba”
Valsts kon tro le pēc Krās la vas no va da p/a „Krās la vas

Sli mo ka se” veik tās re vī zi jas no rā dī ja, ka paš val dī bas
aģen tū ra pre tē ji Ap dro ši nā ša nas sa bied rī bu un to uz -
rau dzī bas li ku mā no teik ta jam, ka ap dro ši nā ša nas dar -
bī bu veic Lat vi jā re ģis trē ta ko mer csa bied rī ba, sniedz
ie dzī vo tā jiem ve se lī bas ap dro ši nā ša nas pa kal po ju mus.
Valsts kon tro le skaid ro ja, ka šā du pa kal po ju mu snieg -
ša nai ir ne pie cie ša ma Fi nan šu un ka pi tā la tir gus ko mi -
si jas li cen ce, ku ras „Krās la vas Sli mo ka sei” nav.

Si tu āci ju ko men tē Krās la vas no va da do mes priekš sē -
dē tājs Gu nārs Upe nieks: 

„Mar ta sā ku mā mēs pie da lī jā mies Saei mas Publisko
izdevumu un revīzijas ko mi si jas sē dē, kur ti ka iz ska tīts jau -
tā jums par p/a „Krās la vas Sli mo ka se” dar bī bu, uz sē di ti ka
uz ai ci nā ti arī Valsts kon tro les pār stāv ji. 

Da žas in sti tū ci jas uz ska ta, ka Krās la vas no va da do me
no dar bo jas ar ap dro ši nā ša nu, ta ču mū su po zī ci ja pa ma to jas 
uz li ku mu, kas no sa ka - paš val dī bai ir jā no dro ši na me di cī -
nis ko pa kal po ju mu pie eja mī ba. Tas ne no zī mē, ka mums ir
jā rū pē jas ti kai par to, lai cil vēks va rē tu at nākt pie ār sta, ir
jā ņem vē rā ie dzī vo tā ju mak sāt spē ja un ci ti fak to ri. 

Uz klau sot mū su ar gu men tus, Saei mas de pu tā ti - Sociālo
un darba lietu ko mi si jas lo cek ļi no lē ma šī ga da mai jā ap -
mek lēt Krās la vu, lai ie pa zī tos ar si tu āci ju uz vie tas. Ir ie -
spē jams, ka deputāti pieņems lēmumu grozīt vairākus
likumdošanas punktus, lai „Krās la vas Sli mo ka ses” 17 ga du 
pie re dzi varētu iz man to t arī ci tās paš val dī bās. 

Paš laik sli mo ka se ir sta bi la aģen tū ra, ku rai ir savs re zer -
ves fonds, tā ir spē jī ga no dro ši nāt no va da ie dzī vo tā jiem no -
teik to pa kal po ju mu klās tu.

Jau tā jums par to, vai „Krās la vas Sli mo ka se” sa gla bās
paš val dī bas aģen tū ras sta tu su vai tiks pār vei do ta par ci tu
struk tū ru, vēl jo pro jām ir at klāts, bet ša jā ga dī ju mā tam nav
no tei co šas no zī mes.”   

Pierakstīja 
Elvīra Škutāne

IE SPĒ JU LAT GA LEI:
 IDE JAS UN IE RO SI NĀ JU MI

 RE ĢI ONA IZ AUG SMEI
Vi des aiz sar dzī bas un re ģi onā lās at tīs tī bas mi nis tri ja (VA RAM) ir

pār lie ci nā ta, ka sek mī ga re zul tā ta sa snieg ša nai ir sva rīgs ik vie na vie -
dok lis, tā dēļ aici nām Te vi iz teikt sa vas ide jas un ie ro si nā ju mus Lat ga les
re ģi ona iz aug smei.



2

Kon kurss par la bā ko ro tā ju mu pil sē tas par kā
 „Pa va sa ra brī nu mi par kā”

1. Mo to: „ Mēs esam Pil sē ta”.
2. Mēr ķi : ie pa zīs ti nāt no va da ie dzī vo tā jus ar sko lu, sko lē nu un sko lo -

tā ju ra do šo ak ti vi tā ti; stip ri nāt in di vī da  emo ci onā lo saik ni ar sa vas pil -
sē tas ik die nu, tra dī ci jām, da bu  un kul tū ru; po pu la ri zēt Krās la vas pils
par ku kā ģi me nei drau dzī gu vi di un struk tu rē tu lai ka pa va dī ša nas vie tu;
po pu la ri zēt no va da por tā lu (www.kras la va.lv) kā ko mu ni kā ci jas lī dzek -
li starp paš val dī bu un ie dzī vo tā jiem, kā lo kā lo ak tu ali tā šu in for ma tī vo
tel pu.

3.Or ga ni za to ri.  Krās la vas Vēs tu res un māk slas mu zejs sa dar bī bā ar
Krās la vas bēr nu un jaun ie šu cen tru, kul tū ras na mu, Krās la vas no va da
do mi.

4.Da līb nie ki.  Pil sē tas iz glī tī bas un in ter ešu iz glī tī bas ie stā des (in di vi -
du āli sko lē ni, sko lo tā ji, kla ses, pul ci ņi, in ter ešu gru pas).

5.No ri ses vie ta. 
Kon kurss dar bi (in sta lā ci jas-ro tā ju mi) tiek iz stā dī ti Krās la vas pils

par kā.
6.Pra sī bas. 
Darbs var būt vei dots da žā dās teh ni kās un sti lā, no da žā diem ma te ri -

āliem, ko  var eks po nēt ār ā- (in sta lā ci jai jā būt ap mē ram 1,50 x 1,00 x
1,00 m- augs tums, ga rums, pla tums, ja darbs tiek pa re dzēts ka ri nā ša nai
za ros, lū gums do māt par stip ri nā ju ma ie spē jām un sva ru). Darbs var tikt
no vie tots uz ze mes vai ie ka ri nāms ko ku za ros (vē lams).

Pie da lo ties kon kur sā, da līb nie ki pie vie no in for mā ci ju: dar ba no sau -
kums, au to ru (audzēk ņu, sko lo tā ju) vārds, uz vārds, kla se, sko la. Dar bi
tiks eks po nē ti ar ko dē tiem no sau ku miem. 

Dar bus ie sniedz, uz stā da no 3. līdz 5.ap rī lim. 
Dar bus va rēs sa ņemt at pa kaļ no 20. līdz 27. ap rī lim, sa ska ņo jot ar

Krās la vas pils un par ka ap saim nie ko ša nas spe ci ālis tu (tālr.: 25996510).
7.Vēr tē ša na. In sta lā ci jas  vēr tē pil sē tas ie dzī vo tā ji un in te re sen ti no va -

da por tā lā www.kraslava.lv, bal so jot elek tro nis ki. Bal sis tiek re ģis trē tas
no 9. līdz 19. ap rī lim.

8.Ap bal vo ša na un no slē gums: 20. ap rī lī plkst.15:00 pil sē tas par kā. 
Edu ards Da nov skis,

Krās la vas pils kom plek sa ap saim nie ko ša nas spe ci ālists

projektu konkursiUZ SĀK TA KRĀS LA VAS NO VA DA
 ILG TSPĒ JĪ GAS AT TĪS TĪ BAS 

STRA TĒ ĢI JAS IZ STRĀ DE
Krās la vas no va da paš val dī ba sa dar bī bā ar SI A

„Re ģi onā lie pro jek ti” uz sāk Krās la vas no va da ilg -
tspē jī gas at tīs tī bas stra tē ģi jas 2013. – 2037. ga dam
iz strā di.

Ilg tspē jī gas at tīs tī bas stra tē ģi jā tiks no teikts Krās -
la vas no va da paš val dī bas ilg ter mi ņa at tīs tī bas re dzē -
jums, mēr ķi, pri ori tā tes un tel pis kās at tīs tī bas
per spek tī va rakst vei dā un gra fis kā vei dā.

Ilg tspē jī gas at tīs tī bas stra tē ģi ja sa stā vēs no:
    stra tē ģis kās da ļas, ku rā ie tverts ilg ter mi ņa at tīs tī -

bas re dzē jums (vī zi ja), skait lis ki kvan ti fi cē ti mēr ķi,
pri ori tā tes un eko no mis kā spe ci ali zā ci ja (per spek tī -
vie uz ņē mēj dar bī bas vir zie ni);

    tel pis kās at tīs tī bas per spek tī vas.
Tel pis kās at tīs tī bas per spek tī vā tiks ap rak stī ta un

gra fis ki at tē lo ta Krās la vas no va da te ri to ri jas tel pis kā
struk tū ra, ie tve rot:

    no zī mī gā kās eso šās tel pis kās struk tū ras un vē la -
mās ilg ter mi ņa iz mai ņas, gal ve nās fun kci onā lās tel -
pas;

    ap dzī vo ju ma struk tū ru un pa kal po ju mu klās tu at -
bil sto ši ap dzī vo ju ma lī me ņiem;

    gal ve nos trans por ta ko ri do rus un in že nier ko mu -
ni kā ci jas trans por ta in fra struk tū ras at tīs tī bai;

    da bas te ri to ri ju, tai skai tā īpa ši aiz sar gā ja mās da -
bas te ri to ri ju, tel pis ko struk tū ru;

    kul tūr vēs tu ris ki no zī mī gās te ri to ri jas;
    īpa šas te ri to ri jas un tel pis kās struk tū ras ele men -

tus;
    pri ori tā ri kom plek si at tīs tā mās te ri to ri jas.
Lū dzam ie sniegt sa vus priekš li ku mus līdz

2012.ga da 20. ap rī lim, elek tro nis ki sū tot in for mā ci ju
uz e-pa sta ad re si gunta@kraslava.lv, tele fo nis ki -
65620286 vai rak stis ki, ad re sē jot to Krās la vas no va -
da do mei, Rī gas ie lā 51, Krās la vā, Krās la vas no va dā,
LV-5601, no rā dot kon tak tin for mā ci ju (vār du, uz vār -
du, ad re si, tāl ru ni un e-pas tu).

Pēc Krās la vas no va da ilg tspē jī gas at tīs tī bas stra tē -
ģi jas 2013. – 2037.ga diem pro jek ta iz strā des tiks or -
ga ni zē ta tā sa bied ris kā ap sprie ša na.

Plā no tais sa bied ris kās ap sprie ša nas ter miņš –
2012.ga da jū nijs/jū lijs.

NVA aici na dar ba de vē jus
 no dar bi nāt bez darb nie kus 

valsts līdz fi nan sē ta jās dar ba vie tās
Eiro pas So ci ālā fon da (ESF) pro jek ta „Pa sā ku mi

no teik tām per so nu gru pām” ie tva ros No dar bi nā tī bas
valsts aģen tū ra (NVA) pie dā vā dar ba de vē jiem - ko -
mer san tiem (iz ņe mot iz glī tī bas un ārst nie cī bas ie stā -
des), paš no dar bi nā tām per so nām, bied rī bām vai
no di bi nā ju miem ie spē ju no dar bi nāt valsts līdz fi nan -
sē ta jās dar ba vie tās mēr ķa gru pu bez darb nie kus: 

ku riem ir in va li di tā te; 
ku riem ie priek šē jos 6 mē ne šus nav bi jis re gu lā ri

ap mak sāts darbs; 
ku ri nav ie gu vu ši vis pā rē jo vi dē jo iz glī tī bu vai pro -

fe si onā lo kva li fi kā ci ju; 
ku ri ve cā ki par 50 ga diem; 
ku ri vie nat nē rū pē jas par vie nu vai vai rā kiem ap gā -

dā ja ma jiem; 
ma zā kum tau tī bu bez darb nie kus, ku riem jā no stip ri -

na valsts va lo das zi nā ša nas, pro fe si onā lās ie ma ņas
vai pie re dze, lai pa lie li nā tu sa vas ie spē jas ie gūt pa stā -
vī gu dar bu. 

Vie na bez darb nie ka da lī bas il gums pro jek tā, ie -
skai tot ik ga dē jos ap mak sā tos at va ļi nā ju mus, ir 12
mē ne ši. 

NVA dar ba de vē jiem no dro ši na:
ik mē ne ša dar ba al gas do tā ci ju bez darb nie kam 50% 

ap mē rā no dar ba de vē ja no teik tās mē ne ša dar ba al -
gas, ie vē ro jot, ka ik mē ne ša do tā ci ja ne pār sniedz val -
stī no teik tās mi ni mā lās mē ne ša dar ba al gas ap mē ru;
do tā ci ja ik mē ne ša al gai bez darb nie kam ar in va li di tā ti 
ir lie lā ka - 100% līdz 200% ap mē rā no mi ni mā lās dar -
ba al gas;

ik mē ne ša dar ba al gas do tā ci ju bez darb nie ku ar in -
va li di tā ti dar ba va dī tā jiem; 

vien rei zē ju do tā ci ju (līdz 500 Ls) bez darb nie ku ar
in va li di tā ti dar ba vie tu pie lā go ša nai at bil sto ši er go te -
ra pei ta no ra dī ju miem;

iz mak sas par asis ten tu pa kal po ju miem pa sā ku mā
ie sais tī ta jiem bez darb nie kiem ar in va li di tā ti;

iz de vu mu ap mak su par ve se lī bas pār bau žu veik ša -
nu kat ram bez darb nie kam ar in va li di tā ti;

iz de vu mu seg ša nu par valsts so ci ālās ap dro ši nā ša -
nas ob li gā ta jām ie mak sām dar ba de vē jiem, kas ir
bied rī bas un no di bi nā ju mi ar mēr ķi sniegt at bal stu
cil vē kiem ar in va li di tā ti un var no dro ši nāt, ka pa sā ku -
mā ie sais tī tā bez darb nie ka pie nā ku mos ie tilpst at bal -
sta snieg ša na cil vē kiem ar in va li di tā ti.

Ne pie cie ša mī bas ga dī ju mos bez darb nie ki ar in va li -
di tā ti var sa ņemt arī er go te ra pei ta, sur do tul ka un asis -
ten ta pa kal po ju mus. 

ESF pro jek tu „Pa sā ku mi no teik tām per so nu gru -
pām” (Nr.1DP/1.4.1.1.2/08/IPI A/NVA/001) NVA
īs te no kopš 2008.ga da sep tem bra, lai vei ci nā tu mēr ķa 
gru pu bez darb nie ku ie kļau ša nos sa bied rī bā, kon ku -
rēt spē ju un ie kār to ša nos pa stā vī gā dar bā. Pro jekts
tiks īs te nots vis os Lat vi jas re ģi onos līdz 2013.ga da
31.de cem bim. Līdz 2012.ga da 1.jan vā rim jau ir iz -
vei do tas vai rāk ne kā 2 500 valsts līdz fi nan sē tās dar ba 
vie tas. 2012.ga dā plā nots iz vei dot vai rāk ne kā 600
jaun as valsts līdz fi nan sē tās dar ba vie tas.

De ta li zē tā ka in for mā ci ja par pa sā ku mu, kā arī sa -
raksts ar pro fe si jām, ku rās bez darb nie ki iz tei ku ši vēl -
mi strā dāt, pie ejams NVA fi li ālēs un NVA
mā jas la pas (www.nva.gov.lv) sa da ļā “Dar ba de vē -
jiem”( „Pa sā ku mi no teik tām per so nu gru pām”. 

Sa ga ta vo ja:
In for mā ci jas un do ku men tu pār val dī bas no da ļa

Ve se lī bas mi nis tri ja ir uz sā ku si ak tī vu un mērķ tie -
cī gu dar bu, lai sa ma zi nā tu se kun dā ro ne at lie ka mās
me di cī nis kās pa lī dzī bas (turp māk - NMP) iz sau ku mu 
skai tu, par mēr ķi iz vir zot 2012.ga dā sa ma zi nāt iz sau -
ku mu skai tu vis maz par 2544 iz sau ku miem.

2011.ga dā se kun dā rie NMP iz sau ku mi (iz sau ku mi, 
kad nav ap drau dē ju ma cil vē ka ve se lī bai vai dzī vī bai.) 
vei do ja 27,7% no ko pē jā iz sau ku mu skai ta. Mi nē tie
iz sau ku mi ir ne liet de rīgs NMP re sur su iz man to jums
un bū tis ki ie tek mē NMP die nes ta ope ra ti vi tā ti un ie -
spē jas ātr i no kļūt ne ga dī ju ma vie tās, kur jā pa līdz pa -
tie šām kri tis ki sma giem pa cien tiem vai cie tu ša jiem.

Lai in for mē tu ie dzī vo tā jus par me di cī nis kās pa lī -
dzī bas sa ņem ša nas ie spē jām,  2012.ga dā jan vā rī ir uz -
sāk ta so ci āla kam pa ņa „Jū ties šva ki? Ne vien mēr ir
tik tra ki!”

In for mē jam, ka ne lie lu trau mu vai vieg lu sa slim ša -
nu ga dī ju mos ie dzī vo tā jiem, lai sa ņem tu va ja dzī go
pa lī dzī bu vai kon sul tā ci ju un sa ma zi nā tu se kun dā ro
NMP iz sau ku mu skai tu, ie spē jams: 

 sa zi nā ties ar sa vu ģi me nes ār stu (tele fon kon sul -
tā ci jas, ap mek lēt ģi me nes ār stu akū to pa cien tu pie -
ņem ša nas lai kā , pie teikt ģi me nes ār sta mā jas vi zī ti);

 pa šam do ties uz tu vā ko ārst nie cī bas ie stā di (pie
de žūr ār sta, uz stei dza mās me di cī nis kās pa lī dzī bas
pun ktu, slim nī cas uz ņem ša nas no da ļu);

 ār pus ģi me nes ār sta dar ba lai ka dar ba die nās no
17.00-8.00, brīv die nās un svēt ku die nās vi su dien -
nak ti ir ie spē ja zva nīt uz Ve se lī bas mi nis tri jas un Na -
ci onā lā ve se lī bas die nes ta iz vei do to Ģi me nes ār stu
kon sul ta tī vo tāl ru ni 66016001 un sa ņemt kva li fi cē -
tu me di ķa pa do mu vien kār šā ku sa slim ša nu ga dī ju -
mos. Zva not uz mi nē to tāl ru ni, kon sul tā ci jas tiek
snieg tas par da žā diem me di cī nis kiem jau tā ju miem –
kā rī ko ties pa aug sti nā tas tem pe ra tū ras un sa auk stē ša -
nās ga dī ju mā, pa aug sti nā ta asins spie die na, vem ša -
nas, caur ejas, vē de ra, ausu sāp ju, da žā du trau mu un
lū zu mu ga dī ju mos, sau les (ta jā skai tā, so lā ri ja) ap de -
gu mu ga dī ju mos;

 sa ņemt in for mā ci ju par valsts ap mak sā ta jiem ve se -
lī bas ap rū pes pa kal po ju miem (pie mē ram, kā dus ārst -
nie cis kos pa kal po ju mus ap mak sā valsts, in for mā ci ju
par pa cien ta ie mak sām un no pa cien tu ie mak sām at -
brī vo ta jām ka te go ri jām u.c.), zva not uz Na ci onā lā
ve se lī bas die nes ta bez mak sas in for ma tī vo tāl ru ni
80001234 (dar ba lai kā) vai mā jas la pā
www.vmnvd.gov.lv. 

„JŪ TIES ŠVA KI? 
NE VIEN MĒR IR TIK TRA KI!”

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 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, 25608633, 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:  in ter ne ta mā jas
la pā www.kras la va.lv;

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

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”.

VAS „Lat vi jas Hi po tē ku un ze mes
ban ka” Klien tu klubs „Mēs pa ši” iz -
slu di na pro jek tu kon kur su Krās la vas,
Dag das, Ilūk stes, Vār ka vas un Dau -
gav pils no va dos un Dau gav pils pil sē -
tā, ku rā aici na pie da lī ties ik vie nu –
fi zis kas un ju ri dis kas per so nas, ne val -
stis kās or ga ni zā ci jas, paš val dī bu ie -
stā des un ne for mā lās ap vie nī bas.

Pro jek tu kon kur sa lī dzek ļi var tikt
pie šķir ti šā dām jo mām:

-pro jek tiem, kas sais tī ti ar ap kār -
tnes lab ie kār to ša nu;

-pro jek tiem, kas vēr sti uz kul tūr -
vēs tu ris kā man to ju ma sa gla bā ša nu;

-pro jek tiem, kas sais tī ti ar kon krē -
tās te ri to ri jas (no va da, pil sē tas, pa -
gas ta) tē la vei do ša nu, pat ri otis ku jū tu 
audzi nā ša nu ie dzī vo tā jos;

-pro jek tiem, kas sek mē sa bied ris -
kā la bu ma vai ro ša nu un vei ci na ie -
dzī vo tā ju so ci ālo at bil dī bu
(lab da rī bu), no dro ši na pa pil dus so ci -

ālos pa kal po ju mus ie dzī vo tā ju
gru pām;

-pro jek tiem, kas pa redz iz glī to ša -
nu un ap mā cī bas, ku ru re zul tā tā tiek
vei ci nā ta paš no dar bi nā tī ba un pro fe -
si onā lā ori en tā ci ja.

Ban kas pie šķir tais fi nan sē jums
kon kur sa uz va rē tā jiem vie na pro jek -
ta re ali zā ci jai – līdz 400 LVL.

In for mā ci ja par Klien tu klu ba
„Mēs pa ši” pro jek tu kon kur sa no li -
ku mu, pie tei ku ma veid la pām un ie -
tei ku miem to aiz pil dī ša nai:
www.hipo.lv. 

Pro jek tu kon kur sa pie tei ku mu ie -
snieg ša nas ter miņš: 2012.ga da
30.ap rī lis. Pro jek ti jā ie sniedz Hi po -
tē ku ban kas fi li ālēs/no rē ķi nu gru pās
per so nī gi vai sū tot pa pas tu:

Dau gav pils fi li āle: Vies tu ra ie la 2,
Dau gav pils, LV-5403;

Krās la vas no rē ķi nu gru pa:
Sv.Lud vi ķa lau kums 3, Krās la va,
LV-5601.

Vē lam daudz ra do šu ide ju un
veik smi kon kur sā!

„Mēs pa ši”

mailto:gunta@kraslava.lv
http://www.nva.gov.lv/
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Ap stip ri nā ti gro zī ju mi Lat vi jas Lau ku
 at tīs tī bas pro gram mā 2007.-2013. ga dam

In for mā ci ja par cū ku lab tu rī bas pra sī bām, 
kas jā pie mē ro no 2013. ga da 1. jan vā ra

Zem ko pī bas mi nis tri ja at gā di na, ka no
2013. ga da 1. jan vā ra stā jas spē kā lab tu rī -
bas pra sī bas, kas no sa ka si vēn mā šu un
jaun cū ku tu rē ša nu gru pās.

Ja si vēn mā šu un jaun cū ku skaits ne pār -
sniedz 10 dzīv nie kus, tad tām var pie mē -
rot tu rē ša nu in di vi du āla jos aiz gal dos. Ja

si vēn mā šu un jaun cū ku skaits pār sniedz
10 dzīv nie kus, tad tām pie mē ro grup vei da 
tu rē ša nu.

Šo brīd cū ku lab tu rī bas pra sī bas Lat vi jā
no sa ka Mi nis tru ka bi ne ta 2009. ga da 7.
jū li ja no tei ku miem Nr.743 „Cū ku lab tu rī -
bas pra sī bas”. No tei ku mi stā jās spē kā

2004. ga da 23. mar tā, bet vai rā kiem  no -
tei ku mu pun ktiem bi ja no teikts pār ejas
pe ri ods līdz 2013. ga da 1. jan vā rim un tos
va rē ja ne pie mē rot cū ku no viet nēs, kas ti -
ka cel tas vai pār bū vē tas līdz 2004. ga da
23. mar tam, bet no 2013. ga da 1. jan vā ra
tie jā pie mē ro ik vie nā cū ku no viet nē.

Krās la vas no va da p/a „Lab ie -
kār to ša na K” pil sē tas te ri to ri jā
ap saim nie ko šā dus ka pus: ve -
cos ka to ļu ka pus (Rē zek nes ie -
lā), Me ža ka pus, vec ti cīb nie ku
ka pus, pa reiz ti cī go ka pus, Prie -
dai nes ka pus un eb re ju ka pus.

Ik die nā ka pi pēc ie spē jas tiek
uz tu rē ti kār tī bā: va sa ras lai kā
ap pļau ta zā le un or ga ni zē ta ka -
pu at kri tu mu iz ve ša na (vai na gi,
zā le, la pas), zie mas lai kā Me ža
ka pos un ve ca jos ka to ļu ka pos -
gal ve no ce li ņu tī rī ša na no snie -
ga. Va ja dzī bas ga dī ju mā arī
pār ējos ka pos tiek or ga ni zē ta
pa mes to ka pu ko pi ņu kop ša na,
ko veic sti pen di āti.

Dar bi, kas ti ka veik ti 2011.
ga dā un kas tiek iz pil dī ti ša jā
ga dā.

Ve ca jos ka to ļu ka pos ti ka iz -
re mon tēts ak mens žogs (55 m),
iz cir stas ko ku sak nes no ce li -
ņiem, kas da ļē ji aiz bēr ti ar as -
fal ta dru pi nā mo ma te ri ālu,
notiek bīs ta mo ko ku iz zā ģē ša -
na.

Me ža ka pos  - jaun o ka pu vie -
tu sa ga ta vo ša na, t. i. ko ku iz zā -
ģē ša na, cel mu iz rak ša na un
no vāk ša na. Veik ta ka pu vie tu
rin du no sprau ša na da bā. Vec ti -
cīb nie ku ka pos - bo jā to un avā -
ri jas ko ku iz zā ģē ša na.

Eb re ju ka pos tiek veik ta ve co
ak mens pie mi nek ļu at brī vo ša na 
no krū miem un bo jā to ko ku iz -
zā ģē ša na.

Krās la vas pa gas ta lu te rā ņu
ka pos ve cā krus ta vie tā ti ka iz -
ga ta vots un uz stā dīts jauns
krusts.

Mi nē tie dar bi ti ka veik ti ar
p/a „Lab ie kār to ša na K” strād -
nie ku un sti pen di ātu pa lī dzī bu.

Pēc pa gas ta pār val žu lū gu ma 
ti ka snieg ta pa lī dzī ba, iz zā ģē jot 
bīs ta mos un avā ri jas ko kus šā -
dos ka pos:

Kal nie šu pa gas ta Ka čā nu un
In dri cas ka pos, Krās la vas pa gas -
ta Gin tau tu ka pos, Iz val tas pa -
gas ta Kor liš ķu ka pos, Ūd rī šu pa gas ta Ūd rī šu
ka pos, Pie dru jas pa gas ta Lu pan du ka pos.

Ko ku grie ša na ka pos ir sa rež ģīts pro cess.
Tas pra sa in di vi du ālu pie eju, no vēr tē jot
kat ru si tu āci ju, pie mē ro jot sa vu teh no lo ģi -
ju, lai, ko kam krī tot, tas ne sa bo jā tu krus tus
un pie mi nek ļus. Ša jā dar bā „Lab ie kār to ša -
nas K” dar bi nie ki ir gu vu ši lie lu pie re dzi.

Cie nī ja mie Krās la vas ie dzī vo tā ji!
Ja Jums ir ra du šies jau tā ju mi vai pro -

blē mas, ie tei ku mi par ka piem, va rat sa zi -
nā ties ar kap sē tu pār zi ni Vi ju Po ļe va ju
(tālr.29485670).

Ēvalds Cau ņa, 
p/a „Lab ie kār to ša na K” di rek tors

Nā kot nes nav tau tai, 
kas ne rū pē jas par sa vu sen ču ka piem

Saim nie cī bās uz krā tās plē ves
 un ci tu ie pa ko ju mu 
iz ve dīs bez mak sas 

„Lat vi jas Za ļā pun kta” sa dar bī bas par tne ris „Eko
Re verss” arī šo gad aici na Lat vi jas zem nie kus uz -
krāt un pār strā dei no dot mi ne rāl mēs lu mai sus, dārz -
nie cī bā iz man to to plē vi, lop ba rī bas ie ti na mo plē vi
un sie tus, kā arī plast ma sas kan nas. 

Iz ve ša na no tiks ar „Eko Re verss” trans por tu, ie -
priekš par to vie no jo ties ar kat ru in di vi du āli. Tik -
līdz saim nie kam iz vei do jas ie priekš mi nē to
at kri tu mu uz krā jums, jā sa zi nās ar „Eko Re verss”
spe ci ālis tu pa tāl ru ni 28382308 vai 67501011. Kan -
ni ņām jā būt rū pī gi iz ska lo tām un plē vēm at brī vo -
tām no sa lmu, skāb ba rī bas un aug snes at lie kām.

Ne lie lo saim nie cī bu īpaš nie kus aici nām ko ope rē -
ties ar kai mi ņiem un sa vest lie lā ku dau dzu mu ma te -
ri ālu vie nu viet, lai la bais no doms – sau dzēt da bu,
no do dot at kri tu mus pār strā dei – ir sa mē ro jams ar
ci ta da bas re sur sa – deg vie las – pa tē ri ņu. 

No do dot ma te ri ālus pār strā dei, lauk saim nieks ne
vien at brī vo jas no at kri tu miem, par ku ru iz ve ša nu
un no gla bā ša nu at kri tu mu ap saim nie ko ša nas po li -
go nā cit kārt bū tu spiests mak sāt, bet arī sa ņem ap -
lie ci nā ju mu par vi dei kai tī go at kri tu mu no do ša nu
otr rei zē jai pār strā dei, ko ne pie cie ša mī bas ga dī ju mā 
va rēs uz rā dīt kon tro lē jo ša jām ie stā dēm. 

Sa vāk to ma te ri ālu „Eko Re verss” no gā dā uz pār -
strā di rūp nī cā „No rdic Plast”, kas at ro das Olai nē.
Tur top plast ma sas gra nu las, ko tā lāk iz man to jaun -
as plē ves vai da žā du cie tās plast ma sas priekš me tu
ra žo ša nā. 

Egi ta Ma tu lē na,
„Eko Re verss” 

2012.ga da 6.mar tā 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 19
ad mi nis tra tī vo pār kā pu mu pro to ko li, no ku -
riem:

- 4 pro to ko lus sa stā dī ja Valsts po li ci jas
dar bi nie ki,

- 15 pro to ko lu sa stā dī ja Paš val dī bas po li -
ci jas dar bi nie ki.

Trīs ad mi nis tra tī vo pār kā pu mu pro to ko li
ti ka sa stā dī ti par dzīv nie ku (su ņu) tu rē ša nas
pra sī bu pār kāp ša nu, ar ko ti ka iz da rīts LAPK 
106.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 no pie ciem
līdz div simt piec des mit la tiem:

- S.S., dzim.1944.g., ti ka iz teikts brī di nā -
jums par to, ka vi ņam pie de ro šais suns skrai -
dī ja bez pa va das un bez uz rau dzī bas
Krās la vas no va da Kal nie šu pa gas tā;

- M.N., dzim.1972.g., ti ka iz teikts brī di nā -
jums par to, ka vi ņam pie de ro šais suns skrai -
dī ja bez pa va das un bez uz rau dzī bas Pe ki nas
ie lā, Krās la vā;

- V.Ž., dzim.1991.g., ti ka uz likts nau das
sods 10,00 Ls ap mē rā par to, ka vi ņai pie de -
ro šais suns skrai dī ja bez pa va das un bez uz -
rau dzī bas Aron so na ie lā, Krās la vā.

Viens ad mi nis tra tī vā pār kā pu ma 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:

- V.Ž., dzim.1991.g., ti ka uz likts nau das
sods 10,00 Ls ap mē rā.

Viens ad mi nis tra tī vā pār kā pu ma pro to kols 
ti ka sa stā dīts 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:

- L.G., dzim.1983.g., ti ka uz likts nau das
sods 10,00 Ls ap mē rā par to, ka vi ņa sis te -
mā tis ki lie to al ko ho lu, kā re zul tā tā ne var pie -
nā cī gi ap rū pēt sa vus ne piln ga dī gos bēr nus.

Viens ad mi nis tra tī vā pār kā pu ma pro to kols 
ti ka sa stā dīts par bēr na ap rū pes pie nā ku mu
ne pil dī ša nu (at kār to ti ga da lai kā pēc ad mi -
nis tra tī vā so da uz lik ša nas), ar ko ti ka iz da rīts 
LAPK 173.pan ta 3.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 simt piec des mit līdz div simt
piec des mit la tiem:

- T.I., dzim.1962.g., ti ka uz likts nau das
sods 150,00 Ls ap mē rā par to, ka vi ņas ne -
piln ga dī gais dēls M.K., dzim.1996.g., bez
at tais no jo ša ie mes la ne ap mek lē sko lu.

Viens ad mi nis tra tī vā pār kā pu ma pro to kols 
ti ka sa stā dīts par būv nie cī bas no tei ku mu

pār kāp ša nu ju ri dis kai per so nai, ar ko ti ka iz -
da rīts LAPK 152.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 div simt līdz trīs -
tūk stoš la tiem:

- SI A „B.” par būv nie cī bas no tei ku mu pār -
kāp ša nu ti ka uz likts nau das sods 200,00 Ls
ap mē rā.

Trīs 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
2008.ga da sais to šo no tei ku mu Nr.3 pār kāp -
ša nu:

- I.B., dzim.1949.g., par sa slau ku un da žā -
da  vei da at kri tu mu iz me ša nu ie las ma lā ti ka
uz likts nau das sods 2,00 Ls ap mē rā;

- L.K., dzim.1948.g., par sa slau ku un da -
žā da  vei da at kri tu mu iz me ša nu ie las ma lā ti -
ka uz likts nau das sods 2,00 Ls ap mē rā;

- L.D., dzim. 1947.g., par ta ras, ap ģēr ba
ga ba lu, kā arī ci tu priekš me tu gla bā ša nu
daudz dzī vok ļu dzī vo ja mās mā jas pa gra bā
(kop lie to ša nas tel pā) iz teikts mut vār du aiz -
rā dī jums.

Se ši 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 paš val dī -
bas sais to šo no tei ku mu Nr.2011/13 pār kāp -
ša nu:

- A.L., dzim.1987.g., par da bis ko va ja dzī -
bu kār to ša nu uz ie las ti ka uz likts nau das sods 
10,00 Ls ap mē rā;

- A.G., dzim.1991.g., par da bis ko va ja dzī -
bu kār to ša nu uz ie las ti ka uz likts nau das sods 
10,00 Ls ap mē rā;

- N.S., dzim.1973.g., par nakts mie ra trau -
cē ša nu ti ka uz likts nau das sods 10,00 Ls ap -
mē rā;

- V.K., dzim. 1958.g., par uba go ša nu ti ka
uz likts nau das sods 10,00 Ls ap mē rā;

- S.P., dzim. 1997.g., par smē ķē ša nu ne at -
ļau tā vie tā ti ka iz teikts brī di nā jums;

- A.P., dzim. 1995.g., par smē ķē ša nu ne at -
ļau tā vie tā ti ka iz teikts brī di nā jums.

Di vās lie tās par ad mi nis tra tī va jiem pār kā -
pu miem ko mi si ja kon sta tē ja, ka 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.

Vie na lie ta par ad mi nis tra tī vo pār kā pu mu
ti ka pār cel ta iz ska tī ša nai uz nā ka mo sē di
(ap stāk ļu no skaid ro ša nai).

Ad mi nis tra tī vā ko mi si ja vē las at gā di -
nāt, ka nau das sods mak sā jams Krās la vas 
no va da do mes (reģ. Nr. 90001267487) bu -
dže ta no rē ķi nu kon tā Nr.
LV83UNLA0023013130001 A/S SEB
Ban ka. Nau das sods jā sa mak sā ne vē lāk
kā 30 die nu lai kā pēc die nas, kad sa ņemts
lē mums par nau das so da uz lik ša nu. Ja
nau das sods ne tiek sa mak sāts mi nē ta jā
ter mi ņā, lē mums par nau das so da uz lik -
ša nu tiek iz pil dīts pie spie du kār tā  Ci vil -
pro ce sa li ku mā no teik ta jā kār tī bā.

AD MI NIS TRA TĪ VĀ KO MI SI JA ZI ŅO

Eiro pas Ko mi si ja ap stip ri -
nā ju si Zem ko pī bas mi nis tri jas 
ie ro si nā tos gro zī ju mus Lat vi -
jas Lau ku at tīs tī bas pro gram -
mā (LAP) 2007.-2013.
ga dam. Bū tis kā kie gro zī ju mi
LAP skar pub lis kā fi nan sē ju -
ma pār da li – pa lie li nā ša nu
LAP pa sā ku miem „At balsts
jaun ajiem lauk saim nie kiem”
par 3 mil jo niem la tu, „Lau ku
saim nie cī bu mo der ni zā ci ja”
par ap tu ve ni 16 mil jo niem la -
tu, pa sā ku mā „In fra struk tū ra,
kas at tie cas uz lauk saim nie cī -
bas un mež saim nie cī bas at tīs -
tī bu un pie lā go ša nu” par

3 mil jo niem la tu, „At balsts
da ļē ji na tu rā lo saim nie cī bu
pār struk tu rē ša nai” par 3 mil -
jo niem la tu un LE ADER pa -
sā ku mā „Kon ku rēt spē jas
vei ci nā ša na vie tē jo at tīs tī -
bas stra tē ģi ju īs te no ša nas
te ri to ri jā” ap tu ve ni 1,8 mil -
jo niem la tu.

Sa vu kārt pa sā ku mā „Me žu
eko no mis kās vēr tī bas uz la bo -
ša na” ap stip ri nā tas stan dar ta
iz mak sas par jaun au džu kop -
ša nu vai maz vēr tī gu mež au -
džu no mai ņu. Tās dos ie spē ju
me žu īpaš nie kiem sa ņemt at -
bal stu pa sā ku ma ie tva ros arī

par pa šu veik to dar bu.
Jau nums pa sā ku mā būs arī pa -
lie li nā ta at bal sta in ten si tā te
ma zāk lab vē lī ga jās te ri to ri jās.

LAP pa sā ku mā „Tū ris ma
ak ti vi tā šu veicināšana’” pa re -
dzē ta ie spē ja sa ņemt at bal stu
bied rī bām un no di bi nā ju -
miem, kas pēc sa vas bū tī bas ir 
bez peļ ņas or ga ni zā ci jas un
kas īs te nos bez peļ ņas mār ke -
tin ga ak ti vi tā tes, kas kon cen -
trē tas uz tū ris ma pro duk tu
vei do ša nu un to po pu la ri zē ša -
nu.

LAP pa sā ku mā „Lauk saim -
nie cī bas pro duk tu pie vie no tās 

vēr tī bas ra dī ša na” turp māk
pa re dzē ta ie spē ja LE ADER
pa sā ku mā sa ņemt at bal stu arī
māj ra žo tā jiem – fi zis kām per -
so nām, ku ras ra žo, ap strā dā
vai pār strā dā pār ti ku mā jas
ap stāk ļos un iz pla ta tie ši ga la -
pa tē rē tā jam un jau ir re ģis trē -
ju šās kā saim nie cis kās
dar bī bas vei cē ji un Pār ti kas
un ve te ri nā ra jā die nes tā.

In for mā ci ju sa ga ta vo ja:
Kas pars Funts,

Pre ses un sa bied ris ko 
at tie cī bu no da ļas 
va dī tā ja viet nieks

Attēlos: Kačānu kapi, ebreju kapi, 
ve cie ka to ļu ka pi 
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Viegl at lē ti kas jau nu mi

No 3. līdz 4.mar tam Krās la vas Spor ta sko las jaun ie viegl at lē ti pie da lī -
jās starp tau tis ka jās sa cen sī bās Min skā, uz ku rām mū su spor tis tus ie lū -
dza šīs pil sē tas spor ta sko la. Ko pu mā jā vēr tē, ka star ti iz de vās, jo
mū sē jie mā jās at ve da sep ti ņas me da ļas. 

Ve cā ka jā gru pā 3.vie tu lo des grū ša nā iz cī nī ja Eve lī na Pe tu no va
(14,42 m). Ne dē ļu ie priekš Eve lī na Lat vi jas iz la ses sa stā vā Bal ti jas val -
stu spē lēs (U-18 ve cu ma gru pā) ar jaun u Lat vi jas jau nat nes re kor du -
15,11 m - iz cī nī ja ot ro vie tu. Ot ru bron zas me da ļu Min skas sa cen sī bās
Eve lī na ar re zul tā tu 35,96 m iz cī nī ja šķē pa me ša nā. 

Tre šo vie tu šķē pa me ša nā ve cā ka jā gru pā jaun ie šiem iz cī nī ja Al dis
Krum pāns (31,24 m). 

Di vas me da ļas mā jās at ve da An dris Bog da no vičs, kas iz cī nī ja pir mo
vie tu šķē pa me ša nā (30,02 m) un ot ro vie tu ve se ra me ša nā (28,10 m). 

Di vas sud ra ba me da ļas ie gu va Ro lands Šku tāns, kas kārts lēk ša nā
pār lē ca 2,70 m augs tu mā no vie to tai la ti ņai un trīs soļ lēk ša nā aiz lē ca
12.10 m tā lu.

Ine se Um braš ko, 
Krās la vas Spor ta sko las di rek to ra viet nie ce 

informācija
Cie nī ja mie la sī tā ji!

Pē dē jā lai kā „KV” re dak ci jā vēr sās vai rā ki Krās la vas no va da ie dzī vo tā ji
sa ka rā ar do mes in for ma tī vā iz de vu ma pie gā di. Vie ni ap gal vo, ka vis pār
ne sa ņem „Krās la vas Vēs tis”, ci ti gri bē tu la sīt avī zi sa vā dzim ta jā va lo dā . 

Past nie ki, kas no dro ši na iz de vu ma pie gā di no va da te ri to ri jā, iz tei ca lū gu -
mu - sa kār tot past kas tī tes, ie dzī vo tā jiem ir jā pār bau da, vai tās at ro das pie -
eja mā vie tā, vai tās nav bo jā tas. La sī tā jiem, kas vē las sa ņemt avī zi krie vu
va lo dā, uz past kas tītēm jā no rā da – „krie vu”  vai „kr”.

No va da do mes in for ma tī vais iz de vums „Krās la vas Vēs tis” iz nāk piekt -
die nās, di vas rei zes mē ne sī. Ga dī ju mā, ja jūs ne esat sa ņē mu ši „KV” nu mu -
ru,  lū dzam zva nīt p/a  „Lab ie kār to ša na K” pa tālr.65620227 vai  „KV”
re dak ci jai pa tālr. 65681765.

IE DZĪ VO TĀ JU IE VĒ RĪ BAI!
P/a „Krās la vas  Sli mo ka se” at gā di na, ka pa cien ta ie mak su par

2012.ga da  II ce turk sni, kas sa stā da Ls 15.00, jā no mak sā līdz 31.03.12.
(ie skai tot). No mak sā jot pēc no rā dī tā ter mi ņa, pa cien ta ie mak sas grā ma -
ti ņa stā sies spē kā pēc 10 die nām, skai tot no pē dē jā no mak sas da tu ma.

Sli mo ka ses ad mi nis trā ci ja

28.martā plkst.18.00 Krāslavas Mūzikas skolā (2.stāvā)
 notiks Latviešu biedrības sapulce.

Komunistiskā genocīda upuru 
piemiņas dienā, 25.martā plkst.
11.00 notiks ziedu nolikšana pie
pieminekļa “Māte Latgale raud”.

Šī ga da 31. mar tā vi sā pa sau lē no -
tiks ak ci ja Ze mes stun da 2012. Vi sā
no va da te ri to ri jā plkst.20.30 uz vie -
nu stun du tiks iz slēgts paš val dī bas
pār zi ņā eso šais ie lu ap gais mo jums.

òPār dod va sar nī cu („Me ža no -
ra”). Т. 26173163.
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.
òPār dod kā zu klei tu un bēr nu

ra ti ņus. Dzī vok ļu re monts. Т.
26082145.
òIz ga ta vo mē be les no la mi nā ta, 

ko ka (vir tu ves mē be les, ku pe jas
skap ji, priekš na mu mē be les, lo gi,
dur vis, kāp nes). Dzī vok ļu re -
monts. Т. 29356477.
òDa to ru re monts.T.20200442.
òElek tri ķa pa kal po ju mi.

T.20200442.

Tuvojas Lieldienas - gaišie Kristus Augšāmcelšanās svētki!
Ka to ļi un ci tu kon fe si ju kris tie ši, kas

sa gai da gai šos Kris tus Aug šām cel ša nās
svēt kus, mek lē un at rod die viš ķo ce rī bas
un ie dves mas avo tu: „Kā pēc jūs mek lē -
jat dzī vo starp mi ru ša jiem?”

Liel die nu rīts pirms 2000 ga diem kra si
mai nī ja cil vē ces vēs tu ri. Kopš tā brī ža Jē -
zus Kris tus kļu va par ik kat ra cil vē ka un vi s -
as cil vē ces dzī ves jē gas skaid ro ju mu un
ie mie so ju mu, par ga la mēr ķi mums vis iem.
Ar sa vu aug šām cel ša nos Jē zus Kris tus ap -
stip ri nā ja, ka Viņš ir Vie nī gais pa sau les
Glā bējs.

Dievs dar bo jas pa sau lē, Viņš da ra zi nā -
mu pa sau lei, kas Viņš pa tie sī bā ir, īpa ši to
cil vē ku sir dīs, ku ras at vēr tas Die va svē tī -
bai. Kā da ir mūs die nu pa sau le? Tā ir la bā -
ka, ne kā mums daž brīd lie kas un kā du to
rā da ma su in for mā ci jas lī dzek ļi vi sā pa sau -
lē. La bais pa ras ti ir ļo ti kluss, dar bo jas bez
trok šņa un klie dzie niem. Tur pre tī ļau nums
vien mēr iz ce ļas un ir la bi pa ma nāms, jo tas
ir skaļš, trok šņains un ļo ti at šķi ras no Die -
viš ķā mie ra un klu su ma.

Liel die nu svi nī bu lai kā mēs pa tei ca mies
par Kris tus Aug šām cel ša nos, par Vi ņa klāt -
būt ni da žā du cil vē ku - bēr nu, jaun ie šu, pie -
au gu šo – sir dīs. Lūg si mies par to, lai
kat ram cil vē kam tas vien mēr bū tu spē ka
avots un dzī ves ga la mēr ķis.

Vē lu jums, krās la vie ši, Die va svē tī bu!
Lai Kris tus mil zī gā mī les tī ba sa sil da mū su
sir dis, lai mēs vien mēr va rē tu uz veikt ļau -
nu mu ar la bo.

Lai šo gai šo un svē to svēt ku prieks ir ar
mums ne ti kai četr des mit die nu lai kā, kad
tie tiek svi nē ti, bet arī vi su mū su dzī vi. Da -
lī si mies ša jā prie kā ar vis iem pie de rī ga -
jiem, un tad mū su ģi me nēs un mū su pil sē tā
kļūs gai šāk! Jē zus Kris tus ir aug šām cē lies!

Ja nušs Bu lašs, 
Prie dai nes ka to ļu 

drau dzes prā vests

Dār gie brā ļi un mā sas Kris tū!
Cie nī ja mie no va da ie dzī vo tā ji!

Kris tum ti cī gā pa sau le ar īpa ši lie lu sa jūs mu gai da Liel die -
nas, jo tie ir dzī ves, prie ka un aug šām cel ša nas svēt ki. Liel die nu
svi nī bas at stāj ne iz dzē ša mu ie spai du kat ra cil vē ka sir dī; pat tie,
kas re tāk ap mek lē diev na mu, ie ro das baz nī cā un pie da lās Kris -
tus aug šām cel ša nas svēt ku svi nī bās. Liel die nu zva nu ska ņas
rod at bal sis pat sa sa lu šās sir dīs.

Šie svēt ki mums vis iem ir dār gi un pa tī ka mi. Tā dēļ arī viss
lie lais ti cī go pulks ša jos svēt kos pul cē jas baz nī cās, lai vis maz
uz brī di aiz mir stu par sma go dzī ves nas tu un lai bau dī tu ko pā ar
vi su kris tī go pa sau li Kris tus aug šām cel ša nās vēs tī ju ma prie ku.

Kun ga aug šām cel ša nās un uz va ra pār nā vi slu di na mums dzī -
vī bas evaņ ģē li ju. Ne par vel ti Jē zus sa ka: „Es es mu aug šām cel -
ša nās un dzī vī ba” (Jņ 11, 25). Ar šo ti cī bu mums aust gais ma,
ku ra ne kad vairs ne no rie tēs. 

Liel die nu brī nums rei zē ar ti cī bu nes mums īpa šu spē ku dzī -
ves grū ta jos brī žos. Šis spēks pa līdz mums ar dros mi nest ik die -
nas dzī ves krus tu un sniedz bei gās uz va ru, jo pats Pes tī tājs
mums at gā di na: „Es es mu nā cis, lai bū tu dzī vī ba un lai tā bū tu
pār pil nī bā” (Jņ 10, 10).

Vie no ti ar Kris tus Kun gu kā dzī vī bas ne iz sīk sto šu avo tu, mēs 
spē jam pār va rēt vi sus šķēr šļus ce ļā uz pes tī ša nu, kā to skaid ri
mums sa ka apus tu lis Pā vils: „Es vi su spē ju Ta nī, kas ma ni stip -
ri na” (Flp 4, 13).

Tā dēļ Liel die nu gai ša jā rī tā vis iem, kas šau bās un cieš, kas
mal dās un mek lē, va ram rā dīt dro šu ce ļu uz dzī vī bas uz va ru, kā
to rā dī ja Liel die nu gai šais eņ ģe lis Je ru za le mes sie vie tēm: „Ne -
bīs tie ties! Jūs mek lē jat Jē zu no Nā ca re tes, krus tā sis to. Viņš ir
aug šām cē lies!” (Mk 16, 6).

Kungs ir dzīvs! Viņš ir uz va rē jis nā vi! Pa teik si mies Die vam
par šo brī niš ķī go Liel die nu no slē pu mu, ar ku ru esam at pes tī ti
un ie kļau ti Baz nī cā!

Ta gad ir pa va sa ris, kad mēs va ram no vē rot, ka bez sau les sil -
tu ma ne kas ne aug, ne zeļ, ne zied. Ti kai tad, ja esam Die va mī -
les tī bā, esam pa tie si dzī vi un va ram nest la bus aug ļus.
Rū pē si mies par to, lai mēs vien mēr bū tu vie no ti ar Kris tu. Lai
Liel die nu žē las tī ba stip ri na vi sus ce ļā uz Die vu un cil vē ku ga rī -
go un lai cī go lab klā jī bu! Lai šie Liel die nu svēt ki sa sil da jū su
sir dis ar prie ku un sil tu mu, nes Die va svē tī bu un mie ru!

Krās la vas svē tā Lud vi ka
Ro mas ka to ļu drau dzes

prā vests Edu ards Vo ro ņec kis

Krās la vas svē tā Lud vi ka Ro mas ka to ļu baz nī ca

5. ap rī lis – LIE LĀ CE TUR TDIE NA
(Kun ga Pē dē jo va ka ri ņu pie mi ņas die na)
18:00 – Sv. Mi se (lat vie šu va lo dā).
6. ap rī lis – LIE LĀ PIEKT DIE NA
(Kun ga Cie ša nu un Nā ves pie mi ņas die na)
15:00 – Lie lās Piekt die nas diev kal po jums (po ļu va -

lo dā).
18:00 – Krus ta ceļš (pa pil sē tas ie lām).
Nakts ado rā ci ja (po ļu va lo dā).
7. ap rī lis – LIE LĀ SEST DIE NA
(Kun ga Aug šām cel ša nās svēt ku vi gī li ja)
18:00 – Liel die nu vi gī li jas sv. Mi se (lat vie šu va lo -

dā).
Uguns un ūdens svē tī ša na (jā pa ņem līdz i sve ces).
Pēc sv. Mi ses – Liel die nu gal da ēdie nu svē tī ša na.

Nakts ado rā ci ja (lat vie šu va lo dā).
8. ap rī lis – KRIS TUS  AUG ŠĀM CEL ŠA NĀS 

SVĒT KI
7:00 – Re zu rek ci jas pro ce si ja un sv. Mi se.
Pēc sv. Mi ses – Liel die nu gal da ēdie nu svē tī ša na.
9. ap rī lis – OT RĀS LIEL DIE NAS
8:00 – Sv. Mi se (krie vu va lo dā).
9:15 – Sv. Mi se (lat vie šu va lo dā).
11:30 – Sv. Mi se (po ļu va lo dā).

Prie dai nes Sv.Bri gi tas un Sv. Kat rī nas no Sie nas 
Ro mas ka to ļu baz nī ca 

7. ap rī lī plkst.18.00 – Liel die nu vi gī li jas Sv. Mi se. 
Uguns un ūdens svē tī ša na, Liel die nu gal da ēdie nu

svē tī ša na.

Krās la vas pa mat sko la pie da lās kon kur sā „Ra do -
šais pa sā kums par dro šī bu in ter ne tā ma nā bib li otē -
kā”, kas tiek or ga ni zēts Vis pa sau les dro šā ka
in ter ne ta die nas (2012.ga da 7.feb ru āris) at zī mē ša nai. 
Kon kur sa gal ve nais mēr ķis ir iz glī tot bēr nus un jaun -
ie šus mo der no teh no lo ģi ju un dro ša in ter ne ta lie to ša -
nā.

Kon kur sa ie tva ros Krās la vas pa mat sko lā no ti ka
pa sā ku mi, ku ros ie sais tī jās da žā da ve cu ma sko lē ni. 

Ga ta vo jo ties kon kur sam „Mo bi lo tele fo nu pa sau -
lē”, 4.a un 4.b kla šu sko lē ni ko pā ar audzi nā tā jam
Inā ru un Irē nu iz zi nā ja mo bi lo tele fo nu vēs tu ri no
pirm sā ku miem līdz mūs die nām, ra žo tāj fir mas, mo bi -
lo sa ka ru ope ra to rus un tele fo nu iz man to ša nas ie spē -
jas. Sko lē ni pār stei dza žū ri ju ar sa vu ie in te re sē tī bu,
aiz rau tī bu un eru dī ci ju. No mi nā ci ju „Vis zi no šā kā
kla se” ie gu va 4.a kla se, bet no mi nā ci ju „Vis eru dī tā kā 
kla se” – 4.b kla se. Pa sā ku ma va dī tājs Ar nis Ja piņš
(4.b) pēc pa ša ini ci atī vas sa ga ta vo ja augst as sa rež ģī -
tī bas jau tā ju mus, un vis eru dī tā kie sko lē ni va rē ja no -
pel nīt in di vi du ālās bal vas. No slē gu mā vis i ko pā
pār ru nā ja, kā pa rei zi lie tot mo bi lo tele fo nu, lai tas
ma zāk kai tē tu ve se lī bai. Katrs pa sā ku ma da līb nieks
sa ņē ma „Ie tei ku mus mo bi lā tele fo na lie to tā jiem”, lai
šo sva rī go jau tā ju mu vēl reiz ap spries tu ģi me nes lo kā.  

Sko las bib li ote kā re Va len tī na aici nā ja ce tur to kla -
šu sko lē nus uz no dar bī bām „Kā cil vē ki sā ka no dot
cits ci tam in for mā ci ju”, kur vi ņi mē ģi nā ja ie jus ties 

pir mat nē jo cil vē ku lo mā un pa zi ņot viens ot ram kā du
in for mā ci ju bez vār diem – ar žes tiem, mī mi ku un in -
to nā ci ju. Dar bo jo ties ar lat vie šu rak stu zī mēm, sko lē -
ni pār lie ci nā jās, cik grū ti at mi nēt sen lat vie šu
or na men tā lās rak stī bas no slē pu mus. Bei gās ti ka se ci -
nāts, ka vis vieg lā kais un vis ēr tā kais veids no dot un
sa ņemt in for mā ci ju ir pre cī zi iz vē lēts vārds.

Kon kur sā „Drošs un drau dzīgs in ter nets” sa cen tās 
2.a, 2.b, 3.a, 3.b kla ses. No ska ņo ties no piet nam dar -
bam pa lī dzē ja audzi nā tā jas Inā ra, Ani ta, In ga un In ta. 
8.a kla ses skol nie ces Aiva un An na cen tās sko lē nus
gan iz glī tot, gan iz klai dēt. Pil dot kon kur sa daudz vei -
dī gos uz de vu mus, sko lē ni ie pa zi nās ar dro ša un drau -
dzī ga in ter ne ta lie to ša nas no tei ku miem. Pa sā ku mam
bei dzo ties, vi s as kla ses no pel nī ja  no mi nā ci jas: „Vis -
zi no šā kā” – 2.b, „Vis dro šā kā” – 2.a, „Vis drau dzī gā -
kā” – 3.a, „Vis ak tī vā kā” – 3.b. 

„Liet pra tē ju tur nī rā” sep tī tās kla ses sko lē ni pa rā dī -
ja un piln vei do ja sa vas pa mat pras mes mo der no teh -
no lo ģi ju iz man to ša nā, ar azar tu un at jau tī bu ri si not
kon kur sa uz de vu mus. Vis gud rā kie da līb nie ki -  Ju ris
Iv bu lis, Dā vids Sker škāns un Ed vards Bei na ro vičs - 
sa ņē ma īpa šas bal vas no tur nī ra or ga ni za to riem.

Bib li otē kas pa sā ku mu sa ga ta vo ša nā ak tī vi un ener -
ģis ki ie sais tī jās ide jām ba gā tā in for mā ti kas sko lo tā ja
Je ļe na Ja pi ņa, aiz rau jot arī sko lē nus ar sa vu en tu zi as -
mu un dzī ves prie ku. 

Aiva Sta ņe vi ča,
Krās la vas pa mat sko la, 8.a kl.

TRĪS SVĒ TĀS  DIE NAS UN LIEL DIE NAS

„At klā sim di gi tā lo pa sau li ko pā ... un dro ši!”

31.mar tā plkst.19:00 Krās la vas KN
 At is un Jā nis Auzā ni

kon cert pro gram mā “Ro kas spie die -
na at tā lu mā...” Bi ļe tes ie priek špār -
do ša nā - 3.00 un 4.00 Ls, kon cer ta
die nā - 4.00 Ls.

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.


