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Sta tuss „Krās la vas fi li āle” ta -
gad vairs nav ak tu āls,

jo šo gad mā cī bu ie stā de ie gu va jaun u
no sau ku mu - Pro fe si onā lās iz glī tī bas
kom pe ten ces centrs, Rī gas Valsts teh -
ni kums, Krās la vas te ri to ri ālā struk tūr -
vie nī ba. Nā ka mais mēr ķis, ku ru
ie stā des ko lek tīvs cen tī sies īs te not -
Valsts ek sa mi nā ci jas cen tra iz vei do -
ša na Krās la vā.

Kā pa skaid ro ja RVT Te ri to ri ālās
struk tūr vie nī bas va dī tājs Ar kā dijs Pe -
taš ko, Lat vi jā katru gadu ti kai 250
audzēkņi iegūst kokapstrādes
speciālista kvalifikāciju. No teikt šo
pe da go gu kom pe ten ci un pār bau dīt,
vai šiem spe ci ālis tiem ir at bil stošs zi -
nā ša nu lī me nis, var ti kai ek sa mi nā ci -
jas cen tros. Tā du in sti tū ci ju ir plā nots
at vērt Krās la vā.

RVT Krās la vas te ri to ri ālās struk -
tūr vie nī bas gal ve nā fun kci ja - kok ap -
strā des spe ci ālis tu sa ga ta vo ša na.
Paš laik te mā cās 92 audzēk ņi, 22 no
ku riem šo gad pa beigs teh ni ku mu un
pēc ek sā me nu no kār to ša nas sa ņems
ko ka iz strā dā ju mu ra žo ša nas teh ni ķa
kva li fi kā ci ju. Tas ir spe ci ālists, kas
veic vi sus ne pie cie ša mos ap rē ķi nus,
lai ra žo tu pro duk tu – vi dē jais posms
starp in že nie ri un strād nie ku pie dar -
bgal da.

Pa mat zi nā ša nas audzēk ņi ie gūst,
mā co ties līdz 4. kur sam un iz ejot
prak si kok ap strā des dar bma šī nu
ražošanas lī ni jā, tās vēr tī ba sa vu laik
sa stā dī ja 40 tūk sto šus eiro, paš laik tā
at ro das dar bnī cās Rē zek nes ie lā. Šeit
ir ie rī ko ta pla ša dar bma šī nu zā le, gai -
ša dar bnī ca ro kas in stru men tiem, tel -
pa da to rva dī bas dar bma šī nām,
krā so ša nas tel pa, ģēr btu ve ar du šu,
ēdam zā le, kon fe ren ču zā le un die nes -
ta vies nī ca.

Ja trīs mā cī bu ga du lai kā nā ka mie
kok ap strā des spe ci ālis ti ap gūst pras mi 
strā dāt ar ro kas in stru men tiem, tad
4.kur sa audzēk ņi mā cās strā dāt pie
da to rva dī bas dar bma šī nām. 2010.ga -
dā at bil sto ši mo der no teh no lo ģi ju
laik me ta pra sī bām mā cī bu ie stā dē bi ja 
at vēr ta da to rkla se, jaun ie ši strā dā ar
pro gram mu, kas dod ie spē ju kon stru -
ēt mē be les. Ra sē ju mi tiek no sū tī ti uz
da to rva dī bas dar bma šī nām, un mē be -
les tiek iz ga ta vo tas da to rvi dē.

Mā cī bu ie stā des ko lek tīvs ne -
ap stā jās pie sa snieg tā

un spē ra nā ka mo so li, kas sais tīts ar

ino va tī vo pie eju, tas dos ie spē ju ie vē -
ro ja mi pa aug sti nāt kon ku rēt spē ju ci tu
pro fe si onā lo mā cī bu ie stā žu vi dū. Tu -
vā ka jā lai kā ma te ri āli teh nis ko bā zi
pa pla ši nās ro bots ma ni p u la tors un at -
bil sto ša pro gram ma tū ra.
„Paš laik dar ba tir gus pie pra sa tā dus
spe ci ālis tus, kas prot strā dāt ar trīs asu
dar ba gal diem,” at zīst spe ci ālo priekš -
me tu pa snie dzējs Aivars An džāns.
„Ma ni p u la tors, ar ku ru drī zu mā strā -
dās mū su audzēk ņi, dod ie spē ju dar -
bo ties se šās asīs. Ja šo ie rī ci iz man tot
pa rei zi un efek tī vi, ar tās pa lī dzī bu var 
iz vei dot pat skul ptū ru. Bez šau bām,
mū su ab sol ven tu kon ku rēt spē ja ar tā -
dām zi nā ša nām par pro gram mē ša nu
būs daudz lie lā ka.”

Mū su die nās ar šā du ap rī ko ju mu
ne var le po ties ne vie na Lat ga les re ģi -
ona pro fe si onā lā mā cī bu ie stā de. Ie rī -
ces, kas at bilst vi sām mūs die nu
pra sī bām, tiks ie gā dā tas pro jek ta ie -
tva ros.
Gun ta Či ži ka: „Pro jek tā „Ed u ca ted
for bu si ness”, kas ti ka iz strā dāts Lat -
vi jas un Lie tu vas pār ro be žu sa dar bī -
bas pro gram mas ie tva ros,
līdz dar bo jas se ši par tne ri, Eiro re ģi ons
„Eze ru ze me” ir va do šais par tne ris.
Plā no to pa sā ku mu īs te no ša na sāk sies
šī ga da mai jā un tur pi nā sies di vus ga -
dus. Teh nis ko ap rī ko ju mu plā nots ie -
gā dā ties un uz stā dīt sep tem brī - jaun ā
mā cī bu ga da sā ku mā. Ko pē jās pro -
jek ta iz mak sas - 155, 5 tūk sto ši eiro,
iz mak sas ap rī ko ju mam sa stā da
130 894 EUR. 85% no ko pē jās sum -
mas - Eiro pas fi nan sē jums, 15% -
Krās la vas no va da do mes līdz fi nan sē -
jums.”

Ma ni p u la tors mak sā 60 tūk sto šus
eiro, sa vu kārt 42 tūk sto ši eiro plā no ti
pro gram ma tū ras ie gā dei. Pro jek ti, ko
īs te no pro fe si onā lā sko la, ir sva rī gi ne
ti kai tā pēc, ka tiek pa pla ši nā ta ma te ri -
ālā bā ze, ļo ti vēr tī gas ir zi nā ša nas, kas
ie gū tas ak ti vi tā šu lai kā. Aivars An -
džāns at zī mē - lai ap gū tu zī mē ša nas
pro gram mu „Au to Cad” un 3D pro -
jek tē ša nas pro gram ma tū ru „Au to -
desk”, par kur siem jā mak sā vis maz
400 la tu. Vēl dār gā ki (2,5 tūk sto ši
eiro) ir 10 die nu kur si, kur mā ca strā -
dāt ar ma ni pu la to ru. RVT Krās la vas
te ri to ri ālās struk tūr vie nī bas audzēk ņi
ie gūst vi s as šīs zi nā ša nas bez mak sas,
cen tī gi sko lē ni sa ņem sti pen di ju līdz
70 la tiem.

Bei dzot ap mā cī bas teh ni ku mā, 
ab sol ven ti kār to ek sā -

me nu un sa ņem ser ti fi kā tu, kas ir de -
rīgs vi sās Eiro pas Sa vie nī bas val stīs.
Tur klāt, audzēk ņi var sa ņemt ser ti fi -
kā tu, kas dod ie spē ju strā dāt ar pro -
gram mām „Au to CAD” un
„Au to desk In ven tor”, zā ģe ra un
krūm grie ža ope ra to ra ser ti fi kā tu, sa -
dar bī bā ar Lat vi jas Amat nie cī bas ka -
me ru var kār tot ek sā me nu un ie gūt
Zeļ ļa dip lo mu, kas ir de rīgs arī Eiro pā.

Rī gas Valsts teh ni ku ma ab sol ven -
tiem ir pa pil dus pun kti, ja vi ņi grib ie -
stā ties Lat vi jas Lauk saim nie cī bas
uni ver si tā tes Me ža fa kul tā tē, līdz ar to
vi ņiem ir ie spē jas stu dēt par bu dže ta
lī dzek ļiem.
Ne ska to ties uz to, ka audzēk ņi, bei -
dzot teh ni ku mu, sa ņem kok ap strā des
spe ci ālis ta dip lo mu, ie gū tās zi nā ša -
nas, pie mē ram, ma šīn bū ves ra sē ša nā,
teh nis ka jā me hā ni kā utt., dod ie spē ju
tur pi nāt sa vu iz glī tī bu arī ci tā vir zie nā.

Ino va tī vās mā cī bu me to des, kas
tiek prak ti zē tas Krās la vas pro fe si onā -
la jā mā cī bu ie stā dē, sniedz zi nā ša nas,
kas ir labs pa mats turp mā ka jai iz glī tī -
bai da žā dās augst sko lās. Ab sol ven ti,
kas la bi zi na, kā strā dāt ar jaun āka jām
pro gram mām un mo der na jām ie kār -
tām, it kon ku rēt spē jī gi dis cip lī nās, kas 
ir sais tī tas ar teh nis ko ra sē ša nu un me -
hā ni ku.
„Krās la vas no va da do mes sa dar bī ba
ar RVT te ri to ri ālo struk tūr vie nī bu tur -
pi nās jau vai rā kus ga dus, kas vei ci na
iz glī tī bas ie stā des iz aug smi,” se ci na
Gun ta Či ži ka. „Arī jaun ākais Lat vi -
jas-Lie tu vas pro gram mas pro jekts tiks 
īs te nots, pa tei co ties paš val dī bas līdz -
fi nan sē ju mam un priekš fi nan sē ju -
mam, kas bi ja par pa ma tu Eiro pas
fon du at bal sta sa ņem ša nai.

Ar kā dijs Pe taš ko, sa vu kārt, ir pār -
lie ci nāts, ka pro fe si onā lā mā cī bu ie -
stā de Krās la vā - uni kāls pie mērs vi sai
mū su val stij, kas ap lie ci na, cik veik -
smī ga var būt sa dar bī ba, kad paš val -
dī ba ir ga ta va fi nan si āli at bal stīt valsts
in sti tū ci jas at tīs tī bu.
No teik ti jā uz sver, ka šī sa dar bī ba vei -
ci na arī vie tē jo ie dzī vo tā ju, tai skai tā
jaun ie šu, dzī ves kva li tā ti.

El vī ra Šku tā ne, 
au to res fo to 

RO BOTS MA NI PU LA TORS –
 JAUNS SO LIS UZ KON KU RĒT SPĒ JAS

 PA LIE LI NĀ ŠA NU 
Ino va tī va pie eja, mo der nas teh no lo ģi jas, svai gas un efek tī vas ide jas ir tas, kas pa līdz

Rī gas Valsts teh ni ku ma (RVT) Krās la vas fi li ālei būt vai rā kus so ļus priekš ā ci tām Lat -
ga les re ģi ona pro fe si onā la jām mā cī bu ie stā dēm.

Pro fe si onā lās iz glī tī bas  kom pe ten ces centrs,  Rī gas Valsts
teh ni kums, Krās la vas te ri to ri ālā struk tūr vie nī ba  aici na uz

At vēr to dur vju ne dē ļu  no 23. līdz 27. ap rī lim

Pro gram mā:
- ie pa zī ša nās ar vis pār iz glī to jo šo

un pro fe si onā lo priekš me tu mā cī -
ša nās ie spē jām Krās la vas Va ra vīk -
snes vi dus sko las tel pās, Krās la vā,
N. Ran cā na ie lā 4;

- ie pa zī ša nās ar PIKC Rī gas
Valsts teh ni ku ma mā cī bu-ra žo ša -
nas dar bnī cām, Krās la vā, Rē zek -
nes ie lā 45;

- audzēk ņu dar bu iz stā des ap mek -
lē jums (pro jek tu ne dē ļas ie tva ros);

- ie lu vin gro tā ju priekš ne sums.
Esat laip ni gai dī ti!
Lū gums lai cī gi pie teik ties plā no -

ta jām pro gram mas ak ti vi tā tēm.
Kon tak tin for mā ci ja:

A.An džāns, 27062780,J. Mo ise -
jen ko va, 26302442,
rvtkras la va@inbox.lv.

Mar ta bei gās Valsts ro bež sar dzes Dau gav pils pār val dē no ti ka pre -
ses kon fe ren ce par iz mai ņām LR Valsts ro be žas li ku mā. Ar ma su in -
for mā ci jas lī dzek ļu pār stāv jiem ti kās Valsts ro bež sar dzes Dau gav pils
pārvaldes  priekš nie ka vietnieks  ro bež kon tro les un imig rā ci jas jau tā -
ju mos pul kve dis Gu nārs Lie piņš. 

Sa ska ņā ar pie ņem to li ku mu, kas stā jās spē kā 21.mar tā, at tie cī bā uz
Lat vi jas ie dzī vo tā jiem ir iz da rī ti 2 bū tis ki gro zī ju mi. 

Viens no tiem skar Lat vi jas- Lie tu vas un Lat vi jas - Igau ni jas iek šē jo ro -
be žu, te vairs nav tā sau ca mās pie ro be žas, ku ra bi ja ne šau rā ka par 15 km.

Otrs gro zī jums ir sva rīgs Dau gav pils, Krās la vas, Dag das, Ag lo nas
no va da ie dzī vo tā jiem – tas no sa ka, ka šo brīd vis iem Lat vi jas ie dzī vo -
tā jiem un ār valst nie kiem, at ro do ties pierobežā  gar Lat vi jas –
Krievijas  un Latvijas  - Balt krie vi jas ro be žu, kas nav šau rā ka par 30
km,  līdz i ir jā būt per so nas ap lie ci no šam do ku men tam – pa sei vai ID
kar tei. 

Šīs nor mas ne ie vē ro ša na pa redz so da san kci jas – Lat vi jas ad mi nis -
tra tī va jā pār kā pu mu kodeksā  tas kva li fi cē jas kā Valsts ro be žas re žī ma 
pār kā pums un pa redz so du no brī di nā ju ma līdz pat 150Ls. Kā uz svē ra
pul kve dis G.Lie piņš, gro zī ju mi veik ti gal ve no kārt tam dēļ, lai at vieg -
lo tu ro bež sar giem ie spē jas veikt ār zem nie ku kon tro li. Pro tams, ro bež -
sar gi ne mē ģi nās uz reiz pie mē rot mak si mā lās san kci jas, nau das sods
tiks pie mē rots ti kai at kār to tā pār kā pu mā.

Tā dē jā di, no va da ie dzī vo tā jiem jā pie vērš uz ma nī ba tam, ka pa sei jā -
būt līdz i vien mēr: ejot uz vei ka lu, do do ties at pūs ties uz upi vai sē ņo jot
me žā, pa stai gā jo ties ar su ni vai at ro do ties ka fej nī cā. Ir jā at zī mē, ka au -
to va dī tā ja ap lie cī ba nav do ku ments, kas ap lie ci na per so nī bu, au to va -
dī tā ja ap lie cī ba ir do ku ments, kas var ti kai pa lī dzēt ro bež sar gam
iden ti fi cēt per so nu. 

El vī ra Šku tā ne

 NE AIZ MIR STIET PA ŅEMT  LĪDZ I PA SI!
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HI PO TĒ KU BAN KĀ BŪ TIS KI 
PA PLA ŠI NĀ TAS VALSTS AT BAL STA

 IE SPĒ JAS LAUK SAIM NIE KIEM

- Šo brīd gal ve nais pa pil di nā jums
Hi po tē ku ban kas re ali zē ta jā MVU
iz aug smes pro gram mā at tie cas tie ši
uz lauk saim nie kiem, ku ri turp māk
Hi po tē ku ban kā va rēs sa ņemt fi nan -
sē ju mu līdz 2 mil jo niem la tu in ves -
tī ci jām. Ie kļau jot pro gram mā
lauk saim nie cī bas pro duk tu pri mā ro ra -
žo ša nu kā at bal stā mo no za ri, tiek pa pla -
ši nāts at bal sta sa ņē mē ju loks. Gan
lauk saim nie cī bas pro duk tu ra žo tā jiem,
gan lauk saim nie cī bas pa kal po ju mu ko -
ope ra tī va jām sa bied rī bām būs pie ejams
fi nan sē jums teh ni kas un ie kār tu ie gā -
dei, ēku re mont am, kā arī būv nie cī bai
ra žo ša nas va ja dzī bām. 

- Kas var sa ņemt at bal stu MVU iz -
aug smes aiz de vu mu pro gram mas ie -
tva ros?

- Pro gram mas ie tva ros fi nan sē ju mu
var sa ņemt ma zie, vi dē jie ko mer san ti
un lauk saim nie cī bas pa kal po ju mu ko -
ope ra tī vās sa bied rī bas, lauk saim nie cī -
bas pro duk ci jas ra žo tā ji, ku riem ir
eko no mis ki pa ma to ti turp mā kās dar bī -
bas plā ni, bet nav pie ejams kre dīt ie stā -
žu fi nan sē jums pa aug sti nā tu ris ku dēļ.
Pro gram mas īs te no ša nai pie sais tī ti
Eiro pas In ves tī ci jas ban kas lī dzek ļi un
ga ran ti jas.

- Vai ir vēl kā di pa pil di nā ju mi ša jā
pro gram mā?

- Tik ko ap stip ri nā tās iz mai ņas pro -
gram mā pa redz pa pla ši nā tas ie spē jas arī 
pa kal po ju mu no za res uz ņē mu miem –
ta gad aiz de vu mi līdz 30 tūk sto šiem la tu
būs pie eja mi arī pa kal po ju mu no za res
uz ņē mē jiem, ku ri at bilst „ma zā” uz ņē -
mu ma sta tu sam (līdz 49 dar bi nie kiem,
ga da ap gro zī jums un bi lan ces kop sum -
ma ne pār sniedz 10 mil jo nus eiro). Līdz
šim pro gram mas ie tva ros aiz de vu mus
pa kal po ju mu no za rē va rē ja sa ņemt
„mikro” uz ņē mu mi (līdz 9 dar bi nie -
kiem, ga da ap gro zī jums un bi lan ces
kop sum mas ne pār sniedz 2 mil jo nus
eiro).

- Kā das at bal sta pro gram mas ir vēl 
pie eja mas lauk saim nie kiem?

- Hi po tē ku ban kai dau dzu ga du ga ru -
mā ir uz krā ta lie la pie re dze lauk saim nie -
ku kre di tē ša nā. Šo brīd Lauk saim nie ku
ap gro zā mo lī dzek ļu aiz de vu mu pro -
gram mā pie dā vā jam fi nan sē ju mu lauk -
saim nie kiem ap gro zā ma jiem
lī dzek ļiem no 5000 līdz 700 000 la tu,
bet lauk saim nie cī bas ko ope ra tī va jām
saim nie cī bām – līdz 2 mil jo niem la tu.
Aiz de vu miem  ie spē jams pie sais tīt Lau -
ku At tīs tī bas Fon da ga ran ti jas.

Ma zā kiem lauk saim nie cī bas no za res
uz ņē mu miem pie dā vā jam Lat vi jas -
Švei ces mikro kre di tē ša nas pro gram mu.

- Kam pa re dzē ta mikro kre di tē ša -
nas pro gram ma?

- Lai sāk tu jaun u biz ne su no nul les vai 
at tīs tī tu eso šo, ne re ti pie tiek arī ar sa lī -
dzi no ši ne lie liem nau das lī dzek ļiem.
Tie ši šā dām va ja dzī bām pa re dzē ta šī
valsts at bal sta mikro kre di tē ša nas pro -
gram ma. 

Pro gram mas ie tva ros at bal stu var sa -
ņemt gan jau no di bi nā tie uz ņē mu mi,
gan in di vi du ālie ko mer san ti, kā arī tie,
kas sa va uz ņē mu ma iz vei di vēl ti kai
plā no.  Vie nī gais no sa cī jums – uz ņē -
mums no dar bi na līdz 10 dar bi nie kiem,
un ga da ap gro zī jums un bi lan ce ne pār -

sniedz 1,4 mil jo nus la tu. Tā pa re dzē ta
ne ti kai ra žo ša nas un pa kal po ju mu no -
za rē strā dā jo ša jiem uz ņē mu miem, bet
arī lauk saim nie cī bas no za res uz ņē mu -
miem.

 - Ko pie dā vā mikro kre di tē ša nas
pro gram ma?

- Pro gram mā pie ejams aiz de vums
līdz 10 000 la tu in ves tī ci jām, līdz 5000 
la tiem ap gro zā ma jiem lī dzek ļiem un,
kas īpa ši sva rī gi, arī grants. Pro jek tiem 
līdz 5000 la tu, nav ne pie cie šams līdz fi -
nan sē jums, un aiz de vums tiks pie šķirts 
līdz 100% no pro jek ta sum mas. Ja pro -
jek ta sum ma ir lie lā ka, ne pie cie šams
10% uz ņē mē ja līdz fi nan sē jums. Aiz -
de vums pie ejams  la tos, tā ter miņš ir
līdz 5 ga diem.

Pēc tam, kad pro jekts īs te nots un biz -
ness sā cis dar bo ties, uz ņē mu mam būs
pie ejams grants jeb ne at mak sā ja mais
fi nan sē jums aiz de vu ma dzē ša nai.
Gran ta sum ma ir 50% no in ves tī ci jām
pie šķir tās sum mas, bet ne vai rāk kā
500 la tu, ja pro jekts tiek īs te nots Lat vi -
jas lie lā ka jās pil sē tās, un līdz 750 la -
tiem, ja biz ne sa pro jekts tiek īs te nots
pā rē jā Lat vi jas te ri to ri jā.  Šāds no sa cī -
jums ie viests, lai  vei ci nā tu at tīs tī bu re -
ģi onos un ār pus lie la jām pil sē tām. 

- Ko vēl pie dā vā jat uz ņē mē jiem?
- Mums ir īpa ša Star ta pro gram ma

biz ne sa uz sā cē jiem, ku riem pie dā vā -
jam ne ti kai fi nan sē ju mu ide ju re ali zē -
ša nai aiz de vu mu un gran tu vei dā, bet
arī kon sul tā ci jas un mā cī bas, tur klāt
vi s as kon sul tā ci jas un mā cī bas ir bez
mak sas. Pro gram mas ie tva ros uz ņē mē -
ji var sa ņemt aiz de vu mu līdz 54 tūk sto -
šiem la tu, kā arī gan tus jeb
ne at mak sā ja mo fi nan sē ju mu biz ne sa
uz sāk ša nai un aiz de vu ma at mak sai.

Vē los uz svērt, ka at šķi rī bā no pa ras -
tiem aiz de vu miem, iz snie dzot aiz de -
vu mus valsts at bal sta pro gram mu
ie tva ros, ban ka var uz ņem ties lie lā kus
ris kus, tai skai tā zem āku ķī las no dro ši -
nā ju mu, ap gro zā mo lī dzek ļu aiz de vu -
mu at mak sas ter mi ņi ir ga rā ki,
aiz de vu mi un ci ta vei da at balsts pie eja -
mi arī uz ņē mē jiem bez ie priek šē jas
pie re dzes. 

- Kas jā da ra, lai sa ņem tu at bal -
stu?

- Lai pie teik tos aiz de vu miem, vis -
pirms ne pie cie šams aiz de vu ma pie tei -
kums un aiz pil dī ta at bal sta ap jo ma
veid la pa. Klien tu ēr tī bām šo do ku men -
tu veid la pas ir ie vie to tas Hi po tē ku
ban kas mā jas la pā www.hipo.lv, ta ču
vē los uz svērt, ka ik viens klients ir laip ni 
aici nāts nākt uz Hi po tē ku ban kas fi li -
ālēm, kur mū su kre dīt spe ci ālis ti sniegs
kon sul tā ci jas par valsts at bal sta pro -
gram mām. 

Prie cā si mies Jūs re dzēt Hi po tē ku
ban kā, kur snieg sim pa pil du in for mā -
ci ju par valsts at bal sta ie spē jām. 

Mēs at ro da mies sv.Lud vi ka lau ku mā 
3, Krās la vā, tālr.65626062, 65626058.

Vai rāk kā des mit ga dus Hi -
po tē ku ban ka kā at tīs tī bas
ban ka īs te no mērķ pro gram -
mas, kas pa re dzē tas da žā -
dām uz ņē mē ju va ja dzī bām.
Ša jā pa va sa rī jaun as valsts
at bal sta ie spē jas Hi po tē ku
ban kā ir pie eja mas tie ši lauk -
saim nie cī bas pro duk tu ra žo -
tā jiem.

Par to un arī ci tiem pie dā -
vā ju miem uz ņē mē jiem stās ta 
Hi po tē ku ban kas Krās la vas
no rē ķi nu gru pas va dī tā ja
Ilu ta Nar ti ša.

Ese ju kon kurss 9. – 12. kla šu sko lē niem
Starp tau tis kais va lo du uz ņē mums „Skri va nek Bal tic” sa dar bī bā ar Ka nā das vēst nie cī bu Lat vi jā,

Lat vie šu va lo das aģen tū ru, „Fo to aka dē mi ju”, „Mul ti ki no”, Eiro pas Sa vie nī bas mā ju un Eiro pas
Ko mi si jas pār stāv nie cī bu Lat vi jā iz slu di na ese ju kon kur su an gļu va lo dā 9.-12. kla šu sko lē niem
„The li m its of my lan gu age me an the li m its of my world”. Sko lē ni tiek aici nā ti ie sniegt sa vu ese ju
līdz 11. ap rī lim. Sī kāk: www.bernunometnes.lv , sa da ļā „Kon kurss!!!”.

Prak šu pro gram ma jaun ie šiem „Strā dā lau kos”
No 21. mar ta Lat vi jas Jaun o Zem nie ku klubs (JZK) at klāj prak šu pro gram mu „Strā dā lau kos”.

Prak šu pro gram ma pa re dzē ta jaun ie šiem ve cu mā no 16 ga diem. Pro gram ma vei do ta tā, lai tās da -
līb nie kiem ne at ka rī gi no at ra ša nās vie tas un iz glī tī bas bū tu ie spē ja gūt prak tis ku pie re dzi, strā dā jot
kā dā no lauk saim nie cī bas uz ņē mu miem Lat vi jā. Katrs da līb nieks var iz vē lē ties sev vē la mo prak ti -
zē ša nas lai ku un vie tu. Sī kāk: www.jzk.lv.

Kon kurss „Kul tūr vēs tu res man to ju ma
 sa gla bā ša na Lat vi jas no va dos”

Ap gāds „Ju ma va” sa dar bī bā ar Lat vi jas Paš val dī bu sa vie nī bu iz slu di na šo kon kur su, lai mū su
tau tas vēs tu re, mū su vec ve cā ku un ve cā ku stās ti tik tu sa gla bā ti nā ka ma jām pa au dzēm. Iz vei do tā
pro fe si onā lā žū ri ja vēr tēs ie snieg tos ma nu skrip tus,

kon kur sa uz va rē tā ja ma nu skripts tiks iz dots ap gā da „Ju ma va” grā ma tu sē ri jā par Lat vi jas kul tūr -
vēs tu ri. Tiks iz vē lē ti pa pil dus di vi ma nu skrip ti, ku rus arī no mi nēs žū ri ja, tie sa ņems bal vas no ap -
gā da „Ju ma va”. Ma nu skrip tu ie snieg ša nas ter miņš:no 2.04.2012. līdz 2.07.2012. Sī kāk:
www.jumava.lv.

Pa pla ši na at bal sta pre ten den tu lo ku 
Zem ko pī bas mi nis tri ja (ZM) iz strā dā ju si gro zī ju mus Mi nis tru ka bi ne ta no tei ku mos „Kār tī ba,

kā dā pie šķir valsts un Eiro pas Sa vie nī bas at bal stu lau ku at tīs tī bai 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” un pa sā ku mā „Lau ku eko no mi kas da žā -
do ša na un dzī ves kva li tā tes 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””, ko
3.ap rī lī pie ņē ma val dī ba. 

Gro zī ju mi pa pla ši na at bal sta pre ten den tu lo ku Lau ku at tīs tī bas pro gram mas (LAP) pa sā ku ma
„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” ak ti vi tā tē „Ie kār tu,
teh ni kas, ap rī ko ju ma, in for mā ci jas teh no lo ģi ju un pro gram mu no dro ši nā ju ma ie gā de un uz stā dī ša -
na, in fra struk tū ras iz vei de lauk saim nie cī bas pro duk tu pār strā dei un pirm ap strā dei mā jas ap stāk ļos, 
tai skai tā pa šu sa ra žo tās pro duk ci jas ie pa ko ša nai”, do dot ie spē ju at bal stu sa ņemt arī fi zis kai per so -
nai, kas ir re ģis trē ju sies Pār ti kas un ve te ri nā ra jā die nes tā kā pār ti kas uz ņē mums, kurš no dar bo jas ar 
lauk saim nie cī bas pro duk tu pār strā di mā jas ap stāk ļos vai plā no no dar bo ties ar lauk saim nie cī bas
pro duk tu pār strā di mā jas ap stāk ļos. 

In for mā ci ju sa ga ta vo ja
Rū ta Ru dzī te, sa bied ris ko at tie cī bu spe ci ālis te

Aici na me ža īpaš nie kus iz man tot ie spē ju
LLKC Me ža kon sul tā ci ju pa kal po ju mu centrs aici na me ža īpaš nie kus iz man tot ie spē ju un iz kopt

sa vas jaun au dzes ar ES fi nan si ālu at bal stu, tā dā vei dā pa aug sti not sa va me ža eko no mis ko vēr tī bu.
Tas no zī mē, ka me ža īpaš nieks va rēs ie sniegt pro jek tu un sa ņemt at bal stu arī par paš ro cī gi veik to 

jaun au džu kop ša nu. Jaun au dze no zī mē, ka mež au dzes vi dē jais ko ku augs tums ne pār sniedz 10 m.
Šīs ak ti vi tā tes ie tva ros va rat ie gā dā ties arī jaun us in stru men tus un ap rī ko ju mu jaun au džu kop ša -

nai, ja to veik siet vis maz 2 ha pla tī bā.
Me ža kon sul tā ci ju pa kal po ju mu cen tra dar bi nie ki pa lī dzēs me ža īpaš nie kiem gan ar pa do mu,

gan prak tis ki – iz strā dāt me ža ap saim nie ko ša nas plā nu, sa ga ta vot pro jek ta pie tei ku mu un pla tī bas
ski ci.

Sī kā ku in for mā ci ju ša jā jau tā ju mā, kā arī pa lī dzī bu ap lie ci nā ju mu ko ku cir ša nai, me ža tak sā ci jas 
veik ša nā, mež au džu no vēr tē ša nā, cir smu un īpa šu mu pār do ša nā va rat sa ņemt Krās la vā, Lat ga les
ie lā 6, ie ro do ties per so nī gi, ie priekš zva not pa tālr.26459513 Jā nim Dzal bam, MKPC Dien vid lat -
ga les no da ļas va dī tā jam.

Hi po tē ku ban ka  iz slu di na pro jek tu kon kur su
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 mēr ķis – re ali zē jot at tīs tī bas ban kas prin ci pus, vei ci nāt ie dzī vo tā ju ini ci atī vas 
dzī ves un vi des kva li tā tes uz la bo ša nā, sek mē jot sa bied ris kā la bu ma vai ro ša nu kon krē tās kop ie nas
te ri to ri jā.

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.

Pie da lie ties fo to kon kur sā!
„DHL Ex press” sa dar bī bā ar Lat vi jas Or ni to lo ģi jas bied rī bu vi des sau dzē ša nas pro gram mas

„GoG re en” ie tva ros or ga ni zē ak ci ju „Gāj put nu sa gai dī ša nas mē ne sis”, pa slu di not ap rī li par gāj put -
nu sa gai dī ša nas mē ne si. Par gāj put nu mē ne ša sim bo lu tiek iz vē lēts viens no Lat vi jas ma zā ka jiem
put ni ņiem – mel nais muš ķē rājs, šo brīd bie ži sa sto pams putns, kas kli ma ta pār mai ņu re zul tā tā līdz
gad sim ta bei gām va rē tu iz zust no Lat vi jas te ri to ri jas. 

Vien lai kus ik viens ir aici nāts pie da lī ties fo to kon kur sā – do ties da bā, fo to gra fēt gāj put nus un ie -
vie tot http://www.draugiem.lv/dhlgogreen. Par kat ru ie vie to to fo to grā fi ju „DHL Ex press” zie dos
lī dzek ļus Lat vi jas Or ni to lo ģi jas bied rī bas īs te no ta jai mel nā stār ķa pro gram mai. Sa vu kārt fo to kon -
kur sa uz va rē tā ji sa ņems put nu bū rī šus.

Ar ak ci ju ik viens Lat vi jas ie dzī vo tājs tiek aici nāts vē rot da bu, sa gai dīt gāj put nu at grie ša nos un
pa do māt par sa viem ie ra du miem un kā tos pa da rīt drau dzī gā kus da bai.  „GoG re en” ir „DHL Ex -
press” glo bā la vi des sau dzē ša nas pro gram ma, ar ku ras at bal stu tiek iz glī to ta sa bied rī ba ko pu mā, kā
ar at bil dī gu in di vi du ālo rī cī bu ie dzī vo tā ji var pa sar gāt da bu no kli ma tis ka jām pār mai ņām un ma zi -
nāt tās ra dī tās se kas.

In for mā ci ju sa ga ta vo ja Mār tiņš Poz ņaks

http://www.hipo.lv
http://www.bernunometnes.lv
http://www.jzk.lv
http://www.jumava.lv
http://www.hipo.lv
http://www.draugiem.lv/dhlgogreen
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- Kā dus vir zie nus un pro jek tus paš val dī ba iz -
vir za par pri ori tā ti? 

- Viens no mū su no va da at tīs tī bas pro gram mas
ak cen tiem – in fra struk tū ras at tīs tī ba. Pie mē ram,
paš laik ti kai uz pie ciem no vien pa dsmit pa gas tu
cen triem ved as fal tēts ceļš. Pil sē tas te ri to ri jā ir ne -
pie cie ša ma as fal ta se gu ma at jau no ša na Ag lo nas un 
Rē zek nes ie lā, Rī gas ie las pos mā, kā arī Lie lās ie las 
pos mā – no Vie nī bas ie las līdz Rē zek nes ie lai, kur
kra vas plūs ma ir diez gan in ten sī va. Ne ma zāk sva -
rīgs ir ceļš, kas sa vie no dzelz ce ļa sta ci ju ar šo se ju
A6 – tas ir sa va vei da ap ved ceļš ap Krās la vas pil sē -
tu. Tur klāt pri ori tā rie ce ļi ir arī kat rā pa gas tā. 

In fra struk tū ras jau tā ju mu ri si nā ša na ir sais tī ta arī 
ar pil sē tas kat lu mā ju, ku rai ne pie cie ša mas no piet -
nas in ves tī ci jas. Jauns katls no dro ši na ti kai pus i no
kat lu mā jas jau das, pā rē jo sil tu mu ra žo, iz man to jot
ve co, vēl pa dom ju lai ka ap rī ko ju mu. Re kon struk -
ci ja va ja dzī ga arī sil tum tra sēm. Līdz ga lam jā sa -
kār to pil sē tas ūdens saim nie cī ba. Vis iem
ie dzī vo tā jiem jā no dro ši na ie spē ja lie tot ūde nsvadu
un ka na li zā ci ju, bet pil sē tā ir ie cir kņi, ku ri sa vu laik 
ne ti ka ie kļau ti re kon struk ci jas pro jek tā.

Pa liek spē kā ie ce res uz bū vēt spor ta kom plek su,
mēs plā no jam, ka tas būs ak tī vās at pū tas centrs ģi -
me nēm, ku ru ap mek lēs ne ti kai jaun ie ši, bet arī bēr -
ni, vi dē jā ve cu ma cil vē ki, pen si onā ri. No teik ti tiks
tur pi nā ta sko lu un spor ta bā zes uz la bo ša na. 

Nā ka ma jā plā no ša nas pe ri odā tur pi nā sim pils un
par ka te ri to ri jas lab ie kār to ša nu. Ne kā dā ga dī ju mā
ne pār trauk sim mek lēt ie spē jas īs te not ide ju par lo -
ģis ti kas cen tra  iz bū vi pie ro be žas zo nā. 

- No va da at tīs tī bas pro gram ma ar no rā dī to fi -
nan sē ju ma ap jo mu, kas ir ne pie cie šams ie plā no -
to pro jek tu re ali zā ci jai, ir ie snieg ta Vi des
aiz sar dzī bas un re ģi onā lās at tīs tī bas mi nis tri jā.
Vai tā jau ir iz vēr tē ta? 

- Jā, pa tī ka mi dzir dēt at sauk smes, ka mū su pro -
gram ma at šķi ras no ci tu paš val dī bu pro gram mām
ar to, ka ta jā lie la uz ma nī ba pie vēr sta uz ņē mēj dar -
bī bas at tīs tī bai. Mēs ne pie pra sām lī dzek ļus lie lai
kon cert zā lei kā, pie mē ram, Rē zek ne vai Rot ko mu -
ze jam kā Dau gav pils. Mēs lū dzam valsts at bal stu
ra žo ša nas zo nu at tīs tī bai – gri bam, lai paš val dī ba
va rē tu pa lī dzēt jaun ajiem vai jau eso ša jiem uz ņē -
mē jiem, pie mē ram, ie rī kot elek trī bu, uz bū vēt pie -
brau ca mos ce ļus, ūdens va du un ka na li zā ci ju un tā
tā lāk. Vis i šie dar bi pra sa ie vē ro ja mus fi nan šu lī -
dzek ļus, ta ču ne vis iem uz ņē mē jiem tie ir. Mums ir
re āli plā ni iz vei dot biz ne sa in ku ba to ru, šim mēr -
ķim jau ir tel pas.

Uz ska tu, ka uz ņē mēj dar bī bas at tīs tī ša na paš laik
ir ļo ti ak tu āla un sva rī ga. Vis i grib strā dāt un sa -
ņemt dar ba al gu, bet pēc tam pen si ju. Ja tiks ra dī tas
dar ba vie tas, tad tiks sa gla bāts vai pa aug sti nāts
dzim stī bas lī me nis, un ne būs jā do mā par sko lu
slēg ša nu. 

- Pē dē jā lai kā mū su val dī ba pie vērš lie lu uz -
ma nī bu Lat ga les at tīs tī bai. Mi nis tri jas do mā
par to, kā pa lī dzēt re ģi onam iz kļūt no de pre sī vā
stā vok ļa, un vēr šas ne ti kai pie spe ci ālis tiem un
paš val dī bu va dī tā jiem, bet gai da priekš li ku mus
arī no vien kār šiem ie dzī vo tā jiem. Kā jūs do mā -
jat, vai krās la vie ši, kas vēl nav aiz brau ku ši un
grib strā dāt sa vā dzim ta jā zem ē, var ce rēt, ka
vi ņiem būs tā da ie spē ja?

- Jau vai rāk kā div des mit ga dus mēs dzī vo jam, uz 
kaut ko ce rē da mi. Ir jā brī nās par to, ka mi nis tri jas
ti kai ta gad ap ko po in for mā ci ju. Pēc ma nām do -
mām, ie rēd ņiem jā būt la bi in for mē tiem par ta ga dē -
jo si tu āci ju, jo tas ir viens no gal ve na jiem
mi nis tri ju dar bi nie ku pie nā ku miem. Paš laik, kad
jā plā no kon krē ti at bal sta pa sā ku mi, spe ci ālis ti no
Rī gas ti kai sāk in te re sē ties par to, kā dzī vo re ģi ons. 
Ta gad, kad šis darbs jau sā kās, mums at liek ce rēt, ka
tas ne būs ti kai ķek sī tis. Tam jau sen bi ja jā no tiek, ta -
ču daudz kas būs at ka rīgs no tā, kā mēs pa ši dar bo si -
mies. 

Starp ci tu, Lat vi jā ir re ģi oni, ku riem arī ne klā jas 
ļo ti la bi un ku ri sa gla bā sa vu iner to stā vok li. Ta -
gad vi ņi vien kār ši no ma las no vē ro, kā at tīs tī sies
no ti ku mi pie mums. 

Pē dē jā lai kā nā cās dzir dēt da žu de pu tā tu vie -
dok li par to, ka pie šķirt nau du Lat ga lei ir bez jē dzī -
gi, jo vien al ga ne iz do sies to sa prā tī gi iz man tot, ka
vieg lāk vis pār aiz mirst par mums. 

Pro tams, lī dzek ļu val stī nav daudz, tur klāt vē lē -
ša nu sis tē ma Lat vi jā ir tā da, ka Saei mā no nāk de -
pu tā ti gal ve no kārt no lie la jām pil sē tām, pār stāv ju
no Lat ga les ir maz. Da bis ki, katrs de pu tāts cen šas
pie sais tīt fi nan sē ju mu sa vam re ģi onam – lī dzī gi
no tiek arī  Eiro pā, Ame ri kā un Krie vi jā. 

- Paš laik Lat vi jā ir vē ro ja ma ten den ce di bi -
nāt re ģi onā lās par ti jas. Kāds ir jū su vie dok lis
par šo jau tā ju mu?

- Pro tams, lie lie po li tis kie spē ki ša jā si tu āci jā ti -
kai zau dēs, vie tē jo par ti ju ra dī ša na pie rā da to fak -
tu, ka spē cī gas par ti jas ne vien mēr uz ve das kā
re āli pa lī gi. Ta ču ir arī tā di po li ti ķi, kas ne grib ti -
kai po pu la ri zēt par ti jas lo zun gus un bez ie ru nām
ie vē rot par te jis ko dis cip lī nu, ne pār kāp jot koa lī ci -
jas no tei ku mus.

Vai re ģi onā la jām par ti jām būs pa nā ku mi? Tas ir 
at ka rīgs no vē lē tā jiem. Diem žēl cil vē ki daž reiz
bal so par to vai ci tu par ti ju, pat ne ie ska to ties sa -
rak stā ar uz vār diem. Tā pēc ne re ti ga dās arī tā - cil -
vēks ne ko īpa šu nav iz da rī jis, vien kār ši „stā vē ja
uz krus to ju ma un dzie dā ja dzies mas”, bet par ti ja
vi ņu ak tī vi rek la mē ja, un ie dzī vo tā ji par vi ņu bal -
sos. 

- Pal dies par at bil dēm!
Pie rak stī ja 

El vī ra Šku tā ne

PRIORITĀTE - 
UZ ŅĒ MĒJ DAR BĪ BAS AT TĪS TĪ BA

Tu vo jas no slē gu mam Krās la vas no va da at tīs tī bas pro gram mas 2014.-2020.gg. iz -
strā de. Kā di ir paš val dī bas plā ni? Kas mūs sa gai da? Vai no va dam tiks sniegts valsts
at balsts? 

Uz jau tā ju miem at bild Krās la vas no va da do mes priekš sē dē tājs Gu nārs Upe nieks. 

1.SA DRAU DZĪ BAS PIL SĒ TU 
FO RUMS BALT KRIE VI JĀ

  
No 29.līdz 30. mar tam Krās la vas no va da do mes pār stāv ji pie da lī jās

pir ma jā Balt krie vi jas – Lat vi jas sa drau dzī bas pil sē tu fo ru mā „Balt krie -
vi jas un Lat vi jas re ģi onā lās un sa drau dzī bas pil sē tu sa dar bī bas per spek -
tī vie vir zie ni” No vo po loc kā, Balt krie vi jā, ku ra mēr ķis bi ja vei ci nāt
Balt krie vi jas un Lat vi jas sa dar bī bu at tīs tī bu, pa pla ši nāt un no stip ri nāt
starp re ģi onā los sa ka rus tirdz nie cī bas un eko no mi kas, in ves tī ci ju un kul -
tū ras jo mās, ak ti vi zē jot par tne ru at tie cī bas starp Balt krie vi jas un Lat vi -
jas pil sē tām un ra jo niem. Ko pu mā Lat vi ju ša jā ap tu ve ni 300 da līb nie ku
lie la jā fo ru mā pār stā vē ja ap mē ram 30 pil sē tas un no va di. 

29. mar tā Mež du reč jes cie mā, at klā jot fo ru mu un ie sā kot ple nār sē di,
vie sus uz ru nā ja Balt krie vi jas Re pub li kas vēst nieks Lat vi jā A. Ge ra si -
men ko, No vo po loc kas iz pil dko mi te jas priekš sē dē tā ja N. Ka ča no va, Vi -
teb skas ap ga ba la va dī tājs A.Ko si necs, kā arī Lat vi jas – Balt krie vi jas
eko no mis ko sa ka ru vei ci nā ša nas bied rī bas val des priekš sē dē tājs A. Če -
pā nis un ci ti. 

Pēc ple nār sē des ti ka pa rak stī ti 10 jaun i sa drau dzī bas lī gu mi starp Lat -
vi jas un Balt krie vi jas pil sē tām un no va diem, bet fo ru ma tur pi nā ju mā ti -
ka or ga ni zēts darbs 3 da žā dās sek ci jās pēc sa dar bī bas vir zie niem -
paš val dī bu va dī tā jiem, uz ņē mē jiem, tū ris ma un kul tū ras no za res spe ci -
ālis tiem, kur paš val dī bu va dī tā ji ap sprie da starp re ģi onu sa dar bī bas ie -
spē jas, eso šās pro blē mas, kā arī ri si nā ju mus un per spek tī vas, uz ņē mē ji
pār ru nā ja ie spē ja mo sa dar bī bu tirdz nie cī bas un eko no mi kas jo mā, sa vu -
kārt tre šās sek ci jas pār stāv ji ap sprie da sa dar bī bu tū ris ma jo mā. Fo ru ma
pirm ā die na ti ka no slēg ta ar ko pī gu sa drau dzī bas me m o ran da pie ņem ša -
nu, pēc ku ra da līb nie ki no ska tī jās No vo po loc kas ra do šo ko lek tī vu sa ga -
ta vo to kon cert pro gram mu un ap mek lē ja Vi teb skas re ģi ona ra žo tā ju
iz stā di, ku rā ti ka pār stā vē tas gan tā das no za res kā pār ti kas ra žo ša na, gan
būv nie cī ba un naf tas pār strā de.

Ot ra jā fo ru ma die nā da līb nie ki de vās ek skur si jās, ap mek lē jot vie nu no 
Balt krie vi jas lie lā ka jiem rūp nie cī bas uz ņē mu miem „Naf tan”, Po loc kas
Sv. Jef ro si ni jas klos te ri, Grā ma tu ie spie ša nas mu ze ju u.c. ob jek tus.

Pa tei ca mies fo ru ma or ga ni za to riem par or ga ni zē to pa sā ku mu un aici -
nām tur pi nāt un pa pla ši nāt sa dar bī bu starp Lat vi jas un Balt krie vi jas pil -
sē tām.

Lī ga Upe nie ce

              Sko lām tiks uz sāk ta
 da to ru un mul ti me di ju ka bi ne tu

                                ap rī ko ju ma pie gā de

Tur pi not Krās la vas no va da do mes pro jek tu „Iz glī tī bas ie stā žu in for -
ma ti zā ci ja” 3DP/3.2.2.1.2/09/IPI A/VI AA/572, tu vā ka jā lai kā tiks uz -
sāk ta pro jek tā pa re dzē to da to ru un mul ti me di ju ka bi ne tu ap rī ko ju ma
pie gā de.

Līdz š.g. 16.ap rī lim ir plā no ta por ta tī vo da to ru (Pro Bo ok 6560b) un
mul ti me di ju ka bi ne ta ap rī ko ju ma pie gā de, bet līdz 7.mai jam – sta ci onā -
ro da to ru pie gā de (CA PI TAL NE O GX17). Sa ska ņā ar pro jek tā pa re dzē -
to Krās la vas Va ra vīk snes vi dus sko lai būs pie eja mi 28 sta ci onā rie da to ri,
Krās la vas pa mat sko lai - 36 sta ci onā rie da to ri, 2 por ta tī vie da to ri, in ter -
ak tī vā tā fe le un pro jek tors, Krās la vas Valsts ģim nā zi jai – jauns sta ci onā -
rais da tors, Ro bež nie ku pa mat sko lai – 10 sta ci onā rie un 2 por ta tī vie
da to ri, in ter ak tī vā tā fe le un pro jek tors, Krās la vas gr. Plā te ru v.n. Po ļu
pa mat sko la – 2 por ta tī vie da to ri, in ter ak tī vā tā fe le un pro jek tors. Ie kār tu
pie gā di veiks SI A „Lat te le kom”. 

Pro jek ta īs te no ša na tur pi nā sies līdz 2012.ga da jū ni jam, tā ko pē jās iz -
mak sas ir 77 479.81 LVL, ko pil nā ap mē rā fi nan sē Eiro pas Re ģi onā lās
at tīs tī bas fonds.

IE GUL DĪ JUMS TA VĀ NĀ KOT NĒ!
An dris Ruk mans

Mar ta bei gās Krās la vas kul tū ras na mā no ti ka pen si -
onā ru bied rī bas ga da at skai tes kop sa pul ce. Bied rī bas
val de at skai tī jās par pa veik to pa gā ju ša jā ga dā, iz vir zī ja
ap sprie ša nai ak tu ālos jau tā ju mus un pa stās tī ja par ie -
plā no ta jiem pa sā ku miem un dar ba vir zie niem. 

Uz pen si onā ru sa pul ci ti ka uz ai ci nā tas no va da amat -
per so nas: paš val dī bas va dī tājs un do mes priekš sē dē tā ja
viet nieks, uz ņē mu ma „Krās la vas na mi”, p/a „Lab ie kār -
to ša na K”, cen trā lās bib li otē kas, Iz glī tī bas un kul tū ras
no da ļas pār stāv ji. 

Bied rī bas pa stā vē ša nas lai kā ti ka sa ga ta vo ti 6 pro jek ti. 4
at bal stī to pro jek tu ie tva ros ti ka ie gā dā ta apa ra tū ra ska tu vei,
fo to un video ka me ras, sin te za tors, kā arī por ta tī vais da tors.
Pa tei co ties pē dē jam pro jek tam, paš dar bī bas ko lek tī vu
„Sen či” un „Ivuš ka” da līb nie kiem būs jaun i tēr pi, bet dā mas 
no de ju ko lek tī va „Mež ro zī te” iz nāks uz ska tu ves jaun ās
kur pēs. Krās la vas no va da pen si onā ru bied rī ba ak tī vi sa dar -
bo jas ar Lat vi jas pen si onā ru fe de rā ci ju un Lat ga les re ģi onā -
lo pen si onā ru ap vie nī bu. Jau tā ju mi, ku rus ak tu ali zē
Krās la vas no va da pen si onā ru bied rī ba, bie ži tiek ie kļau ti šo

or ga ni zā ci ju sa nāks mju re zo lū ci jās. 
Ap sprie žot pa sā ku mus, kas ti ka or ga ni zē ti

2011.ga dā, un tra dī ci jas, ku ras ti ka no di bi nā -
tas ie priek šē jos pe ri odos, kop sa pul cē bi ja
pie ņemts lē mums at bal stīt vi s as se ni oru ie cie -
nī tās ak ti vi tā tes. Pen si onā ri tur pi nās at pū tas
va ka ru tra dī ci jas, kā arī or ga ni zēs da žā du ie -
stā žu bi ju šo dar bi nie ku tik ša nās va ka rus.
Tur pi nā sies tik ša nās ar do mes va dī bu, ar
Saei mas de pu tā tiem un mi nis triem. Krās la vas 
no va da pen si onā ri, tā pat kā ag rāk, plā no ak tī -
vi pie da lī ties pil sē tas dzī vē – uz stā ties kon -
cer tos, dar bo ties tal kās, or ga ni zēt sa pul ces
pil sē tas mikro ra jo nos, sa dar bo ties ar ci tām
sa bied ris ka jām or ga ni zā ci jām. 

Sa dar bī bā ar Krās la vas no va da cen trā lo
bib li otē ku tur pi nā sies da tor pras mju kur si no -
va da se ni oriem. Tur klāt pen si onā ru bied rī ba
no lē ma or ga ni zēt lat vie šu va lo das kur sus. 

Krās la vas se ni ori pie da lās ne ti kai vie tē jos pa sā ku mos.
Nā ka ma jā ga dā, tā pat kā ie priek šē jos ga dos, bied rī bas vo -
kā lie un de ju ko lek tī vi do sies uz Lat ga les se ni oru dzies mu
un de ju svēt kiem, kā arī ie sais tī sies Starp tau tis ka jā ma zā -
kum tau tī bu mū zi kas fes ti vā lā „Lat ga les vai nags”, kas no -
tiks In drā. 

Ar no va da do mes at bal stu se ni ori plā no pie da lī ties pa sā -
ku mos un ie pa zī ties ar ci tu paš val dī bu pen si onā ru bied rī bu
dar ba pie re dzi.

Krās la vas no va da pen si onā ru bied rī bas ga da sa pul ces re -
zo lū ci jā no lemts pen si onā ru bied rī bas dar bu at zīt par la bu.
Šo gad iz mai ņas val des sa stā vā nav pa re dzē tas, tās lo cek ļi
tur pi nās sa vu dar bu. 

El vī ra Šku tā ne, 
au to res fo to

KRĀS LA VAS NO VA DA PEN SI ONĀ RU 
AK TI VI TĀ TES TIKS TUR PI NĀ TAS
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KO PĀ – PAR TĪ RU PIL SĒ TU!
Pa va sa ra sau les sta ri ir ne ti kai iz kau sē ju ši up ju un eze ru le du, bet

at se gu ši arī pa zie mu sa krā to at kri tu mu krā ju mus.
Ja Tu vē lies dzī vot ne pie sār ņo tā, skais tā vi dē, aici nām ak tī vi ie sais tī -
ties no va da Spod rī bas mē ne sī no 13.ap rī ļa līdz 1.mai jam!
Aici nām ne ti kai vākt at kri tu mus sa vu pri vāt mā ju un daudz dzī vok ļu
mā ju ap kār tnē, iz tī rīt pa līg ēkas, pa gra bus, bet da rīt arī ci tus la bus dar -
bus – stā dīt ko kus, ra dīt brī niš ķī gas pu ķu do bes, iz ga ta vot put nu bū rī -
šus...
Ja pa šu spē kiem ne va rat tikt ga lā un va ja dzīgs  trans ports sa dzī ves
at kri tu mu iz ve ša nai, sa zi nie ties ar p/a „Lab ie kār to ša na K”! Tālr.
28607315, 26388010. 
Sa vu kārt, ja Jums va ja dzīgs trans ports liel ga ba rī ta at kri tu mu iz ve ša -
nai, jā sa zi nās ar SI A „Do va” pa tālr. 65621012.
At kri tu mus sa vāks bez mak sas ti kai ta jā ga dī ju mā, ja tie at ra dī sies jū -
su pa gal ma te ri to ri jā, ne vis ie las ma lā!

LŪDZ
 PA LĪ DZĒT 

ANAS TA SI JAI 
Par piln vēr tī gu un lai mī gu

dzī vi Lat vi jā sap ņo arī tie vai -
rā ki des mi ti tūk sto ši cil vē ku,
ku rus jau no ma zot nes ir skā ru -
si kā da sma ga sli mī ba. 

Zie dot.lv mar tā ir aiz sā cis
jaun u so ci ālu pro jek tu „Lai mī -
gai Lat vi jai”, viens no dau dza -
jiem pa lī dzī bas lū gu miem nāk
arī no de viņ pa dsmit ga dī gās
dau gav pi lie tes Anas ta si jas,
ku ra aiz rau jas ar da to rdi zai nu,
lat vie šu un an gļu va lo du, kā arī 
zī mē ša nu un mū zi ku. Mei te ne
ir sa bied ris ki ak tī va, vi ņai ir
daudz drau gu gan Lat vi jā, gan
ār pus tās ro be žām.  Ta ču ir vie -
na ne lai me – Anas ta si ja jau
kopš bēr nī bas sli mo ar bēr nu
ce reb rā lo trie ku un pa ti ne spēj
ne stai gāt, ne ap sēs ties. Anas -
ta si ja no sa viem vie nau džiem
at šķi ras ti kai fi zis ki – vi ņai ir
la bi at tīs tī ta ru na, lo ģis kā do -
mā ša na, at mi ņa un emo ci onā li
adek vā ta uz tve re. Mei te nes
lie lā kais sap nis ir no stā ties pa -
šai uz sa vām kā jām! Tur klāt si -
tu āci ja, kad cil vēks sa sli mis ar
sma gu, re tu  vai ilg sto šu sli mī -
bu, diem žēl iet ro ku ro kā ar
trū ku mu vi sai ģi me nei.  Bie ži
vien cil vē kiem trūkst lī dzek ļu
pie mē ro tu me di ka men tu ie gā -
dei vai at bil sto šai re ha bi li tā ci -
jai.

Paš laik tu vi nie ki ļo ti cen šas
at bal stīt Anas ta si ju un ra dīt
ap stāk ļus, lai vi ņa ne jus tu dis -
kom for tu sa va stā vok ļa dēļ.
Re gu lā ri tiek iz man to tas Lat -
vi jā pie eja mās re ha bi li tā ci jas
me to des. Ta ču vēl at bil sto šā ka 
ār stē ša nās ie spē ja ma, iz man to -
jot ci tu val stu pie dā vā tās ie -
spē jas. Anas ta si jas ģi me ne no
sirds pa tei cas līdz ši nē jiem pa -
lī dzī bas snie dzē jiem un Zie -
dot.lv, kas vie nā no lab da rī bas
pro jek tiem jau sa vā ca lī dzek -
ļus vie nam re ha bi li tā ci jas kur -
sam. Vie na mē ne ša kurss, ko
Anas ta si ja ap mek lē ja, jau ir
de vis lie lu pro gre su mei te nes
at tīs tī bai, ta ču to ne pie cie šams 
tur pi nāt, jo re ha bi li tā ci ja ļaus
jaun ajai mei te nei vieg lāk sē dēt 
un sta bi li zēs gai tu. Arī paš laik
Anas ta si jai ne pie cie ša ma pa lī -
dzī ba, lai tur pi nā tu ār stē ša nos
re ha bi li tā ci jas cen trā Po li jā.
Vie na kur sa veik ša nai Anas ta -
si jai ne pie cie ša mi vēl
3081,70Ls. 

Zie dot.lv aici na ie sais tī ties
pro jek tā „Lai mī gai Lat vi jai”
un pa lī dzēt Anas ta si jai. Ik -
viens ir aici nāts iz vē lē ties sev
ēr tā ko lab da rī bas vei du: 

- zie do jot zie do ju mu kas tī -
tēs „Max ima” vei ka los vi sā
Lat vi jā;

- ie gā dā jo ties kā du no īpa ša -
jiem otr rei zē jās pār strā des
garš vie lu trau kiem „Max ima
XX” un „Max ima XXX” vei -
ka los (vai rāk par garš vie lu
trau ku ko lek ci ju
www.laimigailatvijai.lv);

- zva not uz zie do ju mu tāl ru -
ni 90067009 (zie do jums – 1
Ls);

- zie do jot ar in ter net ban kas
pa lī dzī bu, no rā dot „Pa lī dzī ba
Anas ta si jai Tim čen ko” (sī kā -
ka in for mā ci ja
http://www.ziedot.lv/lv/project/10
94). 

Il ze Ošā ne
Zie dot.lv 

Ko mu ni kā ci jas va dī tā ja

   ĒKA NODOTA 
EKSPLUATĀCIJĀ

Pamatojoties uz 2010.gada 3.novembrī noslēgto līgumu ar Veselības
ekonomikas centru, SIA „Krāslavas slimnīca” ievieš Eiropas Reģionālā
attīstības fonda projektu „Stacionārās veselības aprūpes infrastruktūras
uzlabošana SIA „Krāslavas slimnīca”, uzlabojot veselības aprūpes
pakalpojumu kvalitāti un paaugstinot izmaksu efektivitāti”. 

Projekta ietvaros pēc iepirkuma procedūras 2011.gada 16.augustā tika
noslēgts būvdarbu līgums ar pilnsabiedrību „RBSSKALS, RBSSKALS
Būvvadība un RBSSKALS Būvsabiedrība” par SIA „Krāslavas
slimnīca” dienas stacionāra renovācijas darbiem. 

Sešu mēnešu laikā tika veikts jumta remonts, kas ietvēra sevī jaunu
cinkota skārda vēdināšanas izvadu ar uzjumteņa montāžu, drošības
barjeras montāžu, lietus ūdens noteku montāžu, kā arī tehnisko bēniņu
siltināšanas darbus. Tika veikta dienas stacionāra renovācija, kas iekļauj
sevī iekšējās apkures sistēmas renovāciju, gaisa vēdināšanas  un
kondicionēšanas sistēmas ierīkošanu, elektroapgādes iekšējo tīklu
renovāciju, ūdensapgādes un kanalizācijas iekšējo tīklu renovāciju,
automātiskās ugunsdzēsības signalizācijas sistēmas ierīkošanu, kā arī
kosmētisko remontu veikšanu.

2012.gada 15.martā komisijā, kuras sastāvā bija Krāslavas novada
domes būvvaldes pārstāvji Ineta Danovska un Igors Guba, pasūtītāja
pārstāvis SIA „Krāslavas slimnīca” valdes loceklis Aleksandrs
Jevtušoks, izpildītāja pilnsabiedrības „RBSSKALS, RBSSKALS
Būvvadība un RBSSKALS Būvsabiedrība” pārstāvis Ēriks Gusevs,
parakstīja aktu par ēkas nodošanu ekspluatācijā.

IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ!
Valentīna Pitrāne, projekta vadītāja 

 PO LI CI JAS AT SKAI TE
 PAR PA VEIK TO DAR BU MAR TĀ

Pašvaldības policija martā sa stā dī ja 17 ad mi nis tra tī vo pār kā pu mu pro to -
ko li, no tiem 1 par bēr na ap rū pes pie nā ku mu ne pil dī ša nu, 1 par dzīv nie ku
tu rē ša nas, lab tu rī bas, iz man to ša nas un pār va dā ša nas pra sī bu pār kāp ša nu, 2
par spļau ša nu, da bis ko va ja dzī bu kār to ša nu uz ie las, kop lie to ša nas tel pās
vai ci tās sa bied ris kās vie tās, 1 par iek šē jās kār tī bas no tei ku mu ne ie vē ro ša -
nu, 7 par mak šķe rē ša nas no tei ku mu pār kāp ša nu, 1 par re li ģis ko ri tu ālu or -
ga ni zē ša nas vai no ri ses kār tī bas ne ie vē ro ša nu, 1 par uba go ša nu, 3 par
at kri tu mu ap saim nie ko ša nas no tei ku mu pār kāp ša nu.

 Sa ņem ti 16 rak stis ki ie snie gu mi un at strā dā ti 46 iz sau ku mi. Ti ka veik tas
16 pro fi lak tis kās sa ru nas un mu tis ki brī di nā ju mi.

Tur klāt ti ka veik ti 5 nakts rei di (no piekt die nas uz sest die nu). Ti ka no dro -
ši nā ta sa bied ris kās kār tī bas ie vē ro ša na Ko mu nis tis kā ge no cī da upu ru pie -
mi ņas die nas lai kā pie pie mi nek ļa „Mā te Lat ga le raud” un pie pie mi nek ļa,
kas at ro das Krās la vas sta ci jā. 

Krās la vas no va da paš val dī bas po li ci jas dar bi nie ki vei ca 3 pro fi lak tis kos
rei dus pa Krās la vas no va da eze riem, kas sais tī ti ar ziv ju re sur su un kon tro -
les pa sā ku miem.

Krās la vas no va da paš val dī bas po li ci ja at gā di na un lūdz vi sus Krās -
la vas ie dzī vo tā jus, kas dzī vo pri vāt mā jās, ne vei dot at kri tu mu kau dzes,
kas ro das uz kop jot pie mā jas te ri to ri jas, ce ļu ma lās. Ja Jums ro das ne -
pie cie ša mī ba iz vest do tos at kri tu mus, lū gums sa zi nā ties ar p/a „Lab ie -
kār to ša na K” dar bi nie kiem, kas sniedz šā da vei da pa kal po ju mus.

*       *       *
2012.ga da mar tā Krās la vas ie cir kņa amat per so nas ko pā sa stā dī ja 312

ad mi nis tra tī vo pār kā pu mu pro to ko lus, no tiem 10 pro to ko lus pēc Lat vi -
jas Ad mi nis tra tī vo pār kā pu mu ko dek sa 167.pan ta (sī kais hu li gā nisms),
26 pro to ko lus pēc Lat vi jas Ad mi nis tra tī vo pār kā pu mu ko dek sa
171.pan ta (al ko ho lis ko dzē rie nu un ci tu ap rei bi no šo vie lu lie to ša na sa -
bied ris kās vie tās un at ra ša nās sa bied ris kās vie tās rei bu ma stā vok lī), 2
pro to ko lus pēc LAPK 1702. pan ta (ne li ku mī ga al ko ho lis ko dzē rie nu iz -
ga ta vo ša na (ra žo ša na), gla bā ša na un pār vie to ša na), 2 pro to ko lus pēc
LAPK 173.pan ta (bēr na ap rū pes pie nā ku mu ne pil dī ša na) un 1 per so na
ti ka sau kta pie at bil dī bas sa ska ņā ar LAPK 181.pan ta 6.da ļu (ie ro ču,
mu nī ci jas, spe ci ālo lī dzek ļu un pi ro teh nis ko iz strā dā ju mu ap ri tes kār tī -
bas pār kāp ša na). Uz sāk tas 8 ad mi nis tra tī vās liet ve dī bas par ne li ku mī gu
al ko ho la un deg vie las ap ri ti, ku ru ie tva ros iz ņem ti 3,3 lit ri ne li ku mī gi
gla bā ta al ko ho la. 

Ce ļu po li ci jas jo mā sa stā dī ti 268 ad mi nis tra tī vo pār kā pu mu pro to ko li,
mē ne ša lai kā re ģis trē ti 8 ce ļu sa tik smes ne ga dī ju mi bez cie tu ša jiem. Pē -
dē jā mē ne ša lai kā pa lie li nā jies to ce ļu sa tik smes ne ga dī ju mu skaits, kad
trans port lī dzek ļa va dī tājs aiz brau ca no no ti ku ma vie tas, par to ne pa zi ņo -
jot li ku mā no teik ta jā kār tī bā.

TA LAN TU  MAN TO JA NO MAM MAS

Līdz ap rī ļa bei gām Krās la -
vas Māk slas un vēs tu res mu -
ze jā būs ska tā ma Al frē das 
Bu li on ko iz šu vu mu iz stā de.

Al frē da Bu li on ko dzi mu si
1969.ga dā Krās la vā, mā cī jās 
Krās la vas 2.vi dus sko lā. No
bēr nī bas die nām jau no dar -
bo jās ar rok dar biem - adī ša -
nu, ar rak stu iz šu vu miem uz
sal ve tēm, spil ven drā nām un
vē lāk sā ka iz šūt glez nas.
Rok darb nie ces ta lan tu Al frē -
da man to ja no mam mas, ku -
ras smal ki iz šū tās sal ve tes un 
grez ni gald au ti vēl arī ta gad
krāš ņo dzim to mā ju Var na -
vi ču cie mā. Glez nu iz šū ša na kļu va par Al frē das mī ļā ko no dar bo ša nos,
vi ņas pū ra lā dē jau ir 60 iz šū tie dar bi par da žā dām tē mām: da ba, ga rī gā
tē ma, mī les tī ba u.c. Al frē da ir dāsns cil vēks ar sa viem dar biem  ir ap dā -
vi nā ju si ra dus, drau gus un pa zi ņas.

Pirm ā Al frē das Bu li on ko iz stā de no ti ka 2009.ga dā - Kap la vas pa gas -
tā, Var na vi ču cie mā, 2010.ga dā - Krās la vas no va da cen trā la jā bib li otē -
kā un 2011.ga dā Va ra vīk snes vi dus sko lā.

Iz stā des at klā ša nas rei zē 2012.ga da 21.mar tā šo jau ko un ori ģi nā lo
dar bu au to re uz dā vi nā ja Krās la vas Vēs tu res un māk slas mu ze jam sa vu
dar bu „Mā te ar bēr nu”.

Krāslavas Mākslas un vēstures muzeja informācija

Tur pi not Lie lās Tal kas tra dī ci ju, šī ga da 21.ap rī lī vi sā Lat vi jā no -
tiks ap kār tē jās vi des sa kār to ša nas ak ci ja „Lie lā Tal ka”. 

Krās la vas no va da do me aici na paš val dī bas ie stā des, uz ņē mu mus,
ga rā žu ko ope ra tī vus pie da lī ties tal kā un sa kār tot ap kār tnes te ri to ri -
jas. 

Aici nām arī pil sē tas un no va da ie dzī vo tā jus ak tī vi pie da lī ties tal kā!
Gai dām jūs 21.ap rī lī, plkst. 9.00 pie Krās la vas kul tū ras na ma.
Mū su pil sē tai ir jā būt tī rai un sa kop tai! 

Krās la vas no va da pen si onā ru bied rī ba aici na pen si onā rus uz tal ku, 
kas no tiks 14.ap rī lī plkst. 9.00. Pul cē ša nās vie ta – par kā, pie bēr nu
ro taļ lau ku ma. 

òPār dod 2-is ta bu dzī vok li ar
krāsns ap ku ri, pri va ti zē tu, dz.sta -
ci jā, ir ga rā ža, kūts, šķū nis.
T.26959977.

òIz īrē ga rā žu Pļa vu ie lā uz il gā ku lai ku

vai mai na šo ga rā žu pret ga rā žu slim nī cas

ra jo nā vai kar je rā. T.29181780.

òPār dod me tā la krās ni ņu sil tum nī cai

vai ga rā žai. T.29181780.

òPār do d 2-is ta bu dzī vok li la bā kie ģe ļu

mā jā. No mai nī ti lo gi, dur vis, ie bū vē ta vir -

tu ve, ska pis; no sil ti nāts, zem i ko mu nā li

mak sā ju mi. T.29356477.

òPērk me žus ar zem i, cir smas, var iz -

strā dā tus me žus. Sa mak sa uz reiz.

T.26346688.

Pārdod vasarnīcu („Meža
nora”) un bērnu auto krēslu (0-12
mēn.).T.26173163.

SLUDINĀJUMI

SI A „Govs centrs” pērk te ļus
(12 -40 dien. vec.). T.26609182.

Cie nī ja mie se ni ori-mu zi kan ti!
22. ap rī lī plkst.14.00 So ci ālā die nes ta tel pās no tiks se ni oru va kars

„Spē lē, mu zi kant!”. Lū dzam at sauk ties har mo ni ku spē lē tā jus, akor de -
onis tus, ba jā nis tus, mu zi kan tus, kas spē lē stī gu in stru men tus un ne tra -
di ci onā los mū zi kas in stru men tus (ka ro tes, zā ģis, pu de les u.c.). Zva nīt
pa tālr. 65623709, 26027544 līdz 19.ap rī lim. 

STARP LAUREĀTIEM - 
KRĀSLAVIEŠI

Po ļu kul tū ras cen trā no ri si nā jās kār tē jais dzies mu kon kurss, ku rā pie -
da lī jās vo kā lis ti no vai rā kām Lat ga les pil sē tām: Krās la vas, Rē zek nes un 
Dau gav pils. Kon kur sa uz de vums bi ja no dzie dāt di vas dzies mas lat vie šu 
un po ļu va lo dā. 17 da līb nie ki uz stā jās trīs ve cu mu gru pās no 4 līdz 30
ga diem. Vis i vi ņi ti ka ga lā ar uz de vu mu, pat ne ska to ties uz to, ka bi ja ra -
do šais uz trau kums, un pa rā dī ja ska tī tā jiem un bar ga jiem, bet tais nī ga -
jiem žū ri jas lo cek ļiem uz ko ir spē jī gi. 

Kon kur sa da līb nie kus no vēr tē ja: “Po meņ” ko ra di ri ģen te, daudz ga dē -
jā Dau gav pils mū zi kas sko las pa snie dzē ja, Ģer trū de Ke vi ša, vo kā lis te,
po ļu un lat vie šu Dau gav pils un Rī gas es trā žu dzies mu kon kur sa lau re āte 
Oļes ja Ak se ne no ka un pe da gogs, vo kā lis te, Lat ga ļu dže za ko lek tī va va -
dī tā ja Iri na Kra li ka.

Pēc kar stām de ba tēm, žū ri ja no tei ca da līb nie kus, ku ri ir pār gā ju ši uz
ot ro, pē dē jo kon kur sa eta pu, un jau 15. ap rī lī uz stā sies Rī gā. Bet gal vas -
pil sē tas uz va rē tā jus gai da brau ciens uz Po li ju - uz sla ve no vo kā la un ak -
tier māk slas pe da go gu meis tar kla si.

A gru pas uz va rē tā ji, kur bi ja da līb nie ki no 4 līdz 11 ga diem kļu va: Il ze 
Bai ka (Dau gav pils), Edu ards Gei kins-Tol stovs (Rē zek ne) un Mi hails
Tu ma šē vičs no Krās la vas.

Gru pā B (no 12 līdz 15) uz va rē tā ji bi ja: Ve ro ni ka Ļev čen ko (Krās la -
va), Za ri na Tu ma šē vi ča (Krās la va) un Jā nis Tjar ve (Rē zek ne).
Un ve cā ka jā C gru pā, kur uz stā jās da līb nie ki no 16 līdz 30 ga diem uz va -
rē ja: krās la vie te Rai sa Ja no vi ča, dau gav pi lie te Ali se Ci bu rev ki na un
Jū li ja  Lap kov ska.

http://www.laimigailatvijai.lv
http://www.ziedot.lv/lv/project/1094
http://www.ziedot.lv/lv/project/1094

