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4. mai jā pēc Krās la vas no va da do mes priekš sē -
dē tā ja Gu nā ra Upe nie ka uz ai ci nā ju ma mū su no -
va dā vie so jās vi des aiz sar dzī bas un re ģi onā lās
at tīs tī bas mi nistrs Ed munds Sprūdžs. Mi nistrs
pie da lī jās svēt kos pil sē tas lau ku mā, pa snie dza ap -
bal vo ju mus la bā ka jiem skrē jē jiem, bet pēc tam
de vās ne lie lā ek skur si jā pa no va du. Ed munds
Sprūdžs ap ska tī ja Pie dru jas ro bež kon tro les pun -
ktu, kā arī ap mek lē ja šū ša nas uz ņē mu mu „IV
PLUS” un SI A „Lat gran” Krās la vas ra žot ni.

„Mēs gri bē jām pa rā dīt mi nis tram pil sē tu no da žā -
diem ska tu pun ktiem un ie pa zīs ti nāt ar no va du, lai tā -
dos ga dī ju mos, kad mēs do si mies uz Rī gu un ru nā sim 
par kon krē tiem ob jek tiem, mi nis tram bū tu priekš -
stats, kur tas at ro das un kā iz ska tās,” tā Gu nārs Upe -
nieks skaid ro ja mi nis tra vi zī tes mēr ķi. „Jā at rod vi s as
ie spē jas, lai paš val dī ba va rē tu pa lī dzēt uz ņē mēj dar bī -
bas at tīs tī bai un lai Valsts kon tro lei ne bū tu pre ten zi -
ju. Šis at balsts var būt sais tīts gan ar paš val dī bas, gan
mi nis tri ju dar bī bu vai arī aģen tū ru vei do ša nu. Jeb ku -
rā ga dī ju mā mums ir jā pa līdz uz ņē mē jiem uz bū vēt
pie brau ca mos ce ļus, ie rī kot elek trī bu, ka na li zā ci ju un 
ūdens va du. Eko no mi kas mi nis tri ja plā no at bal stīt ra -
žo ša nas zo nas ti kai lie la jās pil sē tās, mēs sa vu kārt gri -
bam pār lie ci nāt val dī bu, ka ma za jās pil sē tās un
lau kos pa gai dām vēl ir uz ņē mē ji, par ko vi ņiem jā sa -
ka pal dies, un tie ši vi ņus ne pie cie šams at bal stīt.” 

Vi zī tes no slē gu mā mi nistrs snie dza ne lie lu in ter vi -
ju.

- Vai jūs pir mo rei zi ap mek lē jat mū su pil sē tu?
- Bēr nī bā, kad ve cā ki no pir ka pir mo ma šī nu, mēs

ap ce ļo jām dau dzas Lat vi jas vie tas, ku ras pēc tam at -
zī mē jām kar tē. Tas bi ja sen, ta ču man šķiet, ka Krās -
la va mū su kar tē ne ti ka at zī mē ta. 

- Kā du ie spai du at stā ja mū su no vads?
- No pie re dzes zi nu, ka rī dzi nie kiem ir ne pa reizs

priekš stats par to, kas no tiek re ģi onos. Man gan ir ie -
spē ja pa šam aiz braukt un re dzēt, kā šeit dzī vo cil vē ki. 
Gal vas pil sē tā uz ska ta, ka Lat ga le ir de pre sīvs re ģi -
ons, es gan pēc tik ša nās ar vie tē jiem ie dzī vo tā jiem,
re dzu, ka vi ņi zi na, kas un kā jā da ra, vi ņiem ir savs re -
dzē jums, kā at tīs tīt re ģi onu. 

- Mū su no va da va dī tājs Gu nārs Upe nieks vai -
rāk kārt ak tu ali zē ja jau tā ju mu par to, lai val dī ba
at ras tu me hā nis mus, ar ku ru pa lī dzī bu va rē tu pa -
lī dzēt uz ņē mē jiem. Šo dien jūs ap mek lē jāt šū ša nas
uz ņē mu mu, ku ram arī ir sa vas pro blē mas. Vai ir
re āla ra žo ša nas zo nu vei do ša na arī ne lie lās paš -
val dī bās?

- Šis jau tā jums jā ri si na valsts lī me nī. Mū su li kum -
do ša nā ir ne pil nī bas ne vis tā pēc, ka ie rēd ņi mi nis tri -
jās slik ti strā dā, bet gan tā pēc, ka vi ņi pil nī bā
ne pār val da si tu āci ju. Bū tu la bi, ja mi nis tri, de pu tā ti
un da žā du lī me ņu ie rēd ņi ap mek lē tu re ģi onus, uz -
klau sī tu cil vē kus, ie pa zī tos ar vi ņu re āla jām pro blē -
mām. Ir jā at zīst, ka līdz šim re ģi onā lās at tīs tī bas
po li ti ka mū su val stī nebi ja  veik smī ga. Paš laik mēs
ne va ram gai dīt, kad tiks ie vies tas iz mai ņas li kum do -
ša nā, kas at ri si nās uz ņē mē ju pro blē mas. Es mu pār lie -
ci nāts, ka mums prak tis ki jā pa līdz kon krē tiem
uz ņē mē jiem, ku ri grib at tīs tī ties, pie mē ram, ar do ku -
men tu no for mē ša nu, ar in for ma tī viem ma te ri āliem,
jā mek lē ne or di nā ri lē mu mi dar bā ar ie rēd ņiem. Vi des 
aiz sar dzī bas un re ģi onā lās at tīs tī bas mi nis tri ja plā no
vir zīt li kum pro jek tus, kas ļaus paš val dī bām pār val dīt  
sa vu īpa šu mu tā, lai snieg tu at bal stu uz ņē mēj dar bī -
bai. 

- Krās la vas paš val dī ba jau vai rā kus ga dus strā -
dā pie lo ģis ti kas cen tra iz vei do ša nas pro jek ta pie
ro be žas ar Balt krie vi ju. Šī ide ja ti ka pre zen tē ta
un at bal stī ta dau dzās in sti tū ci jās. Vai jū su mi nis -
tri ja to at bal stīs?

- Šim pro jek tam ir at balsts val dī bas lī me nī, ma nu -
prāt, tā ne pie cie ša mī bas pa ma to jums ir lo ģisks. 

- Šīs die nas marš ruts pa Krās la vu ti ka sa ga ta -
vots tā, lai pa rā dī tu mū su pro ble mā tis kās vie tas  -
Ag lo nas un Lat ga les ie lu stā vok li. Šeit mums arī ir 
ne pie cie šams valsts at balsts. 

- Paš laik fi nan sē jums tiks pie šķirts vis iem pro jek -
tiem, kas pa redz tran zī tie lu re mont u. Šīs pro gram mas 
ie tva ros tiks at bal stī ta Ag lo nas ie las re no vā ci ja. 

Tur klāt Lat ga les re ģi onam pa re dzē ti papildus10
mil jo ni la tu. Šie lī dzek ļi tiks vir zī ti tām te ri to ri jām,
kur tie pa tie šām ir ne pie cie ša mi. Tā da si tu āci ja paš -
laik ir ne tā lu no „Lat gran” ra žot nes. Ceļš no dzelz ce ļa 
sta ci jas „Krās la va” uz Kom bu ļu pus i vien kār ši sa -
brūk, tā pēc VAS „Lat vi jas Valsts ce ļi” plā no no teikt
mak si mā lās pil nās ma sas ie ro be žo ju mu, kas no zī mē,
ka ne  visas kra vas ma šī nas va rēs pa to pār vie to ties.
Lo ģis ki bū tu at jau not tie ši šo ce ļu, jo tas vi tā li ne pie -
cie šams uz ņē mu mam, kas no dro ši na 70 dar bvie tas.

Iz strā dā jot Lat ga les re ģi ona at tīs tī bas plā nu, re ģi -
onā lās at tīs tī bas jau tā jums ti ka ak tu ali zēts vis os lī me -
ņos. Mi nis tri ak tī vi to ap spriež. Ja ru nāt par ce ļu
stā vok li, tad jā se ci na, ka nav jē gas at tīs tīt re ģi onu,
kur ir ap grū ti nā ta cil vē ku mo bi li tā te vi ņu dzī ves vie tā. 
Ir re ģi oni, kur nav ie spē jams ie kār to ties dar bā. Tā da
ir mūs die nu re ali tā te, tā pat būs arī nā kot nē. Līdz dar -
ba vie tai ie dzī vo tā jiem būs jā brauc 40-50 km. Lai tā da 
si tu āci ja Lat vi jā bū tu re āla un ne iz rai sī tu sa šu tu mu, ir 
sva rī gas di vas lie tas: kva li ta tī vi ce ļi un sa bied ris kais
trans ports. Valsts šim mēr ķim pa pil dus pie šķir des -
mi tiem mil jo nu la tu. Ja ag rāk mēs mē ģi nā jām sniegt
mi ni mā lu fi nan si ālo at bal stu vis iem, tad paš laik pri -
ori tā te ir tie ši tie ce ļi, kas sais tī ti ar lie lā ku peļ ņu. 

- Pal dies par at bil dēm!

 El vī ra Šku tā ne,
 au to res fo to

MINISTRS:„Latgaliešiem ir
 savs re dzē jums, kā at tīs tīt re ģi onu” 

Skrējienā „Apkārt Krāslavai” piedalījās vairāk nekā 160 sportistu.
Elvīras Škutānes foto

PAŠVALDĪBA GATAVA
 ATBALSTĪT JAUNIEŠU

 PROFESIONĀLO
IZGLĪTOŠANU

Pro fe si onā lās iz glī tī -
bas kom pe ten ces cen tra
Rī gas Valsts teh ni kums
va dī ba ap rī ļa no ga lē
Krās la vā rī ko ja iz brau -
ku ma se mi nā ru. Se mi -
nā ra lai kā Rī gas ko lē ģi
ap ska tī ja Krās la vas te ri -
to ri ālās struk tūr vie nī bas  
mā cī bu tel pas, ie pa zi nās
ar mā cī bu bā zi, tos tarp 
jaun āka jām teh no lo ģi -
jām, ku ras audzēk ņi pie -
lie to mā cī bu pro ce sā,
iz vēr tē ja stu den tu dar bu
iz stā di pro jek tu ne dē ļas
ie tva ros un no ska tī jās ie -
lu vin gro tā ju uz stā ša -
nos. 

Struk tūr vie nī bas va dī -
tājs Ar kā dijs Pe taš ko, ie -
pa zīs ti not ar Kok ap strā -
des cen tra  Krās la vas fi -
li āli, daudz at zi nī gu vār -
du vel tī ja gan pa snie dzē -
jiem, gan audzēk ņiem. 
Ap lie ci not  iz glī to ja mo
augst o pro fe si onā lo va -
rē ša nu, vie siem ti ka dā -
vi nā ti ko ka ķeb lī ši un
ne lie las ko ka  lāp sti ņas.

Paš val dī bas va dī tājs
Gu nārs Upe nieks pa -
snie dza no va da do mes
pa tei cī bas rak stus  par la -
bām sek mēm mā cī bās,
ak ti vi tā ti prak tis ka jās no dar bī bās un ār pus stun du dar bā  4.kur sa audzēk -
ņiem Ār im Va na gam un Nor mun dam Va na gam, 3.kur sa audzēk nim
Ser ge jam Lož ki nam par ak tī vu ie lu vin gro tā ju kus tī bas po pu la ri zē ša nu
jaun ie šu vi dū.

Kā uz svē ra do mes priekš sē dē tājs, mū su paš val dī ba ir ie in te re sē ta
kok ap strā des no za res at tīs tī bā un ir ga ta va at bal stīt RVT Krās la vas
struk tūr vie nī bas turp mā ko dar bī bu. Ap stip ri not sa vu sa cī to, do mes
priekš sē dē tājs Gu nārs Upe nieks un PIKC Rī gas Valsts teh ni kums di rek -
to re Dag ni ja Va na ga pa rak stī ja sa dar bī bas lī gu mu uz pie ciem ga diem
par jaun ie šu pro fe si onā lo iz glī to ša nu Krās la vas no va dā. 

Lī gu mā teikts, ka paš val dī ba ap ņe mas pie šķirt lie to ša nā tel pas, segt
iz de vu mus, kas sais tī ti ar tel pu uz tu rē ša nu, un Kok ap strā des cen tra
Krās la vas no da ļas zie do ju mu kon tā ik ga du ie skai tīt Ls 1500.

In ga Ka vin ska,
sa bied ris ko at tie cī bu spe ci ālis te,

autores foto
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ME DĪ BU TRO FE JU IZ STĀ DĒ VA RĒ JA
 GAN LIE LĪ TIES, GAN MĀ CĪ TIES NO CI TIEM

INFORMĀCIJA LAUKSAIMNIEKIEM

Lauk saim nie kiem un ma za jiem uz ņē mē jiem nav pa ma ta sa trau ku mam 
par pa sā ku ma „At balsts uz ņē mu mu ra dī ša nai un at tīs tī bai (ie tve rot ar
lauk saim nie cī bu ne sa is tī tu dar bī bu da žā do ša nu)” pro jek tu pie ņem ša nas
sā ku ma pār cel ša nu par tri jām ne dē ļām.

Jau in for mēts, ka Lau ku at tīs tī bas pro gram mas pa sā ku mā „At balsts
uz ņē mu mu ra dī ša nai un at tīs tī bai (ie tve rot ar lauk saim nie cī bu ne sa is tī tu
dar bī bu da žā do ša nu)” pro jek tu ie snie gu mu kār ta tiks at vēr ta no
2012.ga da 28.mai ja uz 30 ka len dā ra jām die nām. Ie priekš bi ja plā nots šo
kār tu at vērt jau 2012.ga da 7.mai jā. 

Lē mums par kār tas pār cel ša nu ti ka pie ņemts, jo kopš brī ža, kad ti ka iz -
slu di nā ta pro jek tu pie ņem ša nas as to tā kār ta, Lau ku at bal sta die nests
(LAD) ir iz ju tis ļo ti lie lu in te re si no uz ņē mē ju pus es. Ak tī vā in te re se ir
ra dī ju si ba žas, ka pie LAD re ģi onā la jām pār val dēm va rē tu vei do ties
pro jek tu ie snie dzē ju rin das un jau pir ma jās die nās va rē tu tikt ie snieg ti
pro jek ti par vi su pie eja mo fi nan sē ju mu. Tas sa vu kārt ra dī tu si tu āci ju, ka
par gal ve no pro jek tu at la ses kri tē ri ju kļū tu pro jek tu ie snieg ša nas laiks. 

Zem ko pī bas mi nis tri ja ir gan da rī ta par uz ņē mē ju lie lo in te re si un ak ti -
vi tā ti, jo Lat vi jas lauk saim nie kiem un uz ņē mē jiem ir ļo ti sva rī gi mak si -
mā li un efek tī vi iz man tot ES at bal sta ie spē jas. Pār ce ļot pro jek tu
pie ņem ša nu, LAD būs ie spē jams veikt kva li ta tī vā ko pro jek tu at la si, kas
pat la ban ir īpa ši sva rī gi ma zā kat tīs tī ta jiem no va diem. Pro jek ti tiks at la -
sī ti, ņe mot vē rā te ri to ri jas at tīs tī bas in dek su, fi nan šu re sur su pie sais tes
vie tu, pro jek ta dar bī bas vir zie nu, kā arī priekš ro ka tiks do ta uz ņē mē -
jiem, ku riem līdz šim nav re ģis trē ti ci ti uz ņē mu mi un tiem, ku riem jau ir
fi nan šu re sur si, lai pro jek tu re ali zē tu. 

In for mā ci ju sa ga ta vo ja:
Dag ni ja Mu ce nie ce,

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

Jautājums
redakcijai

- Krās la vas no va da do mes sē -
dē de pu tā ti pie ņē ma lē mu mu iz -
stā ties no Lat vi jas Paš val dī bu
sa vie nī bas. Ar ko ir sais tīts šis lē -
mums? 

At bild Krās la vas no va da do -
mes priekš sē dē tājs Gu nārs Upe -
nieks:

- Bū da mi Lat vi jas Paš val dī bu sa -
vie nī bas sa stā vā, mēs kat ru ga du
pār skai tī jām tai ie vē ro ja mu nau das 
sum mu - bied ru mak su, un līdz ar
to ce rē jām uz at bal stu. Ta ču ir iz -
vei do ju sies si tu āci ja, kas mūs ne -
ap mie ri na. Paš val dī bu sa vie nī ba
ne at bal sta Lat vi jas re ģi onu vien lī -
dzī gu at tīs tī bu. Vi des aiz sar dzī bas
un re ģi onā lās at tīs tī bas mi nis tri jā ir 
pro gram ma, ku ras mēr ķis ir pie ro -
be žas te ri to ri ju at tīs tī ba, bet Paš -
val dī bu sa vie nī bā tā das nav. 

Paš val dī bu sa vie nī bas priekš li -
ku mu pie šķirt lī dzek ļus pēc prin ci -
pa „uz vie nu ie dzī vo tā ju”
uz ska tām par ne tais nī gu, jo lie lā kā
da ļa nau das aizies uz liel pil sē tām.
Kā re zul tā tā ne pie tie ka mi at tīs tī tas
in fra struk tū ras dēļ tiek brem zē ta
Krās la vas no va da un tai lī dzī gu
paš val dī bu at tīs tī ba. Bū tu lo ģis ki
pie mē rot at tā lu ma ko efi cen tu,
ņemt vē rā paš val dī bas ie dzī vo tā ju
so ci ālo sa stā vu utt. 

Ja Lat vi jas Paš val dī bu sa vie nī ba
tur pi nās šā du po li ti ku, tad, ma nu -
prāt, no teik ti būs vai rāk tā du paš -
val dī bu, kas vē lē sies iz stā ties no
šīs or ga ni zā ci jas. 

Pro jek tu kon kur sa „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 ” pie -
tei ku mu ie snieg ša na no ti ka no šī ga -
da 1.feb ru āra līdz 31.mar tam, tā
mēr ķis bi ja mo ti vēt jaun ie šus sa va
biz ne sa uz sāk ša nai, vei ci not jaun u
ko mer san tu vai saim nie cis kās dar bī -
bas vei cē ju vei do ša nos no va dā. 

Vēr tē ša nas ko mi si ja bi ja sa ņē mu si
četr us kon kur sa pie tei ku mus no In -
dras, Skais tas un Ro bež nie ku pa gas -
ta un no Krās la vas pil sē tas.

Iz vēr tē jot pre ten den tu pie tei ku mus 
un biz ne sa plā nu pre zen tā ci jas, vēr -
tē ša nas ko mi si ja ir ap stip ri nā ju si tri -
ju pre ten den tu biz ne sa plā nus:

Oļe ga Po no mar je va biz ne sa plā nu
„Zā ģe ru bri gā de” (Skais tas pa gasts);

Ge or gi ja Bir ke biz ne sa plā nu
„Lauk saim nie cī bas teh ni kas ie gā de
bio lo ģis kai kar tu pe ļu audzē ša nai”
(In dras pa gasts);

Mak si ma Pu ga je va biz ne sa plā nu
„Bi šu stro pu ra žo ša na” (Krās la va).

Pal dies kon kur sa pre ten den tiem
par uz drīk stē ša nos! Lai jums viss iz -
do das! 

Agi ta Krug lo va,
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

ZI NĀ MI 
JAUN IE ŠU

 BIZ NE SA IDE JU
 KON KUR SA 
RE ZUL TĀ TI 

PRO FE SI ONĀ LA PAŠ VAL DĪ BAS 
PA KAL PO JU MU NO DRO ŠI NĀ ŠA NA

Kopš 2010.ga da Krās la vas no va da do me īs te no Eiro pas So ci ālā fon da 
(ESF) fi nan sē to pro jek tu „Pub lis kās pār val des va ja dzī bām at bil sto šu
spe ci ālis tu pie sais te Krās la vas no va dā”. Pro jek ta ie tva ros dar bam paš -
val dī bā ir pie sais tīts ģeo grā fis kās in for mā ci jas sis tē mas spe ci ālists, kas
no dro ši na no va da ģe otel pis kās in for mā ci jas da tu bā zes uz tu rē ša nu, de -
tāl plā no ju mu un ze mes ie rī cī bas gra fis ko da ļu pār bau di un ģe otel pis kās
in for mā ci jas ie snieg ša nu mēr nie cī bas dar bu vei cē jiem un pro jek tē tā -
jiem.

Lai no dro ši nā tu kva li ta tī vu so ci ālās pa lī dzī bas snieg ša nu, pro jek ta ie -
tva ros ir pie sais tīts arī so ci ālais dar bi nieks, kas strā dā Krās la vas no va da
paš val dī bas ie stā dē „So ci ālais die nests”. So ci ālais dar bi nieks sniedz at -
bal stu un pa lī dzī bu per so nām, ku ras da žā du ap stāk ļu ie tek mē ir no nā ku -
ši per so nis kās un so ci ālās bez pa lī dzī bas stā vok lī, kā arī iz strā dā plā nu
Krās la vas no va da so ci ālās at tīs tī bas vei ci nā ša nai, no dro ši not veik smī gu
Krās la vas no va da paš val dī bas so ci ālo fun kci ju īs te no ša nu ilg ter mi ņā.

Pro jek ta īs te no ša nas mēr ķis ir pa aug sti nāt Krās la vas no va da paš val dī -
bas ad mi nis tra tī vo ka pa ci tā ti, sek mē jot efek tī vas pār val des va ja dzī bām
at bil sto šu spe ci ālis tu pie sais ti vie tē jā lī me nī. Pro jekts tiek īs te nots līdz šī 
ga da sep tem brim, tā ko pē jās iz mak sas ir 21 000 Ls, ko 100% vei do ESF
fi nan sē jums. 

Aina Dzal be,
Krās la vas no va da do mes

At tīs tī bas no da ļas pro jek tu spe ci ālis te

Krāslavas novada pašvaldības saistošie noteikumi Nr. 2012/6
 „Grozījumi Krāslavas novada pašvaldības saistošajos noteikumos Nr. 2011/1

 „Par nekustamā īpašuma nodokļa piemērošanu
 Krāslavas novada pašvaldības administratīvajā teritorijā 2012.gadā””

Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 43.panta pirmās daļas 13. punktu 

1.Izdarīt Krāslavas novada pašvaldības saistošajos noteikumos Nr. 2011/1 „Par nekustamā īpašuma
nodokļa piemērošanu Krāslavas novada pašvaldības administratīvajā teritorijā 2012.gadā” (turpmāk
tekstā – Noteikumi) šādus grozījumus:  

1.1. izteikt Noteikumu izdošanas tiesisko pamatojumu šādā redakcijā:
„Izdoti saskaņā ar likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 1.panta otrās daļas 9.1.punktu, 3.panta 1.4. 

daļu un Pārejas noteikumu 40.punktu un 41.punktu, likuma „Par pašvaldībām” 46.pantā noteiktajā
kārtībā”. 

1.2. aizstāt Noteikumu 7.punkta pirmajā teikumā vārdu „kas” ar vārdu „kad”. 
2. Saistošie noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to parakstīšanas.

AICINĀM JAUNIEŠUS PIEDALĪTIES
 RADOŠO DARBU KONKURSĀ!

Šī gada 2.aprīlī Krāslavas,
Daugavpils novada un Utenas
rajona pašvaldības ir uzsākušas
projekta „Jauniešu vietējā
patriotisma rosināšana saskarsmē

ar dabu aizsargājamajās dabas teritorijās Augšdaugavā
Latvijā un Aukštaitijā Lietuvā” īstenošanu.

Projekta mērķis ir veicināt informācijas pieejamību
jauniešiem un vietējiem iedzīvotājiem par aizsargājamo
ainavu apvidu „Augšdaugava” un nacionālo parku
„Aukštaitija”, rosināt jauniešu interesi par dabas un
pilsētas parkiem, piedalīties to tehniskās
dokumentācijas izstrādē.

Viena no pirmajām projekta aktivitātēm ir jauniešu
radošo darbu konkurss, kurā tiek aicināti piedalīties
vidusskolēni no trijām pašvaldībām-Krāslavas novada,
Daugavpils novada un Utenas rajona. Projekta konkursa 
pieteikumu pieņemšana notiks no 2012.gada 30.aprīļa
līdz 21.maijam. 

Projekta ietvaros aktīvākajiem jauniešiem būs iespēja
piedalīties 9 dienu vasaras nometnē, divās  darba grupās, 
saistītās ar parku plānošanu, kas notiks Krāslavas
pilsētā, Daugavpils novadā un Utenas pilsētā, trīs
reģionālajās atvērto durvju dienās un noslēguma
pasākumā Krāslavā.

Kopīgais projekta finansējums ir 132 866 EUR.
Kontaktpersona  Krāslavas novada domē -  Juta

Bubina, tālr.29857557, e-pasts: jutta@inbox.lv,
Daugavpils novada domē -  Daina Kriviņa, tālr.
29354884, e-pasts: daina.krivina@dnd.lv.

Pasākumus līdzfinansē Latvijas-Lietuvas pārrobežu
sadarbības programma, Krāslavas novada dome,
Daugavpils novada dome un Utenas pašvaldības
administrācija projekta LLIV-321 „Jauniešu vietējā
patriotisma rosināšana saskarsmē ar dabu
aizsargājamajās dabas teritorijās Augšdaugavā Latvijā
un Aukštaitijā Lietuvā ” ietvaros.

             

Ap rī ļa bei gās Krās la vas kul tū ras na mā no ti ka me -
dī bu tro fe ju iz stā des at klā ša na. Tra di ci onā li šeit ti ka
pre zen tē tas tro fe jas, ko ie gu va Krās la vas un Dag das
med nie ki, to mēr šo gad va rē ja ap ska tīt arī eks po nā tus, 
kas ir at ves ti no Kār sa vas no va da. 

Kār sa vie ši pie da lī jās iz stā dē pēc vie tē jās paš val dī -
bas uz ai ci nā ju ma. Kār sa vas no va dā ir 6 med nie ku
ko lek tī vi, ku ros pie da lās 35 cil vē ki, uz iz stā di Krās la -
vā at brau ca 4 no vi ņiem. 

Uz ru nā jot med nie kus, Kār sa vas no va da do mes
priekš sē dē tā ja Inā ra Si lic ka uz svē ra: „Mū su pil sē tu
lī dzī gi no sau ku mi ie ro si nā ja ide ju īs te not kā du ko pī -
gu pro jek tu. Abiem no va diem ir daudz ko pī ga, pie -
mē ram, uz ska tu, ka mū su cil vē kus vie no vī riš ķī ba.
Ta ču med nie ki ir vis vī riš ķī gā kie vī rie ši.” 

Par iz stā des re zul tā tiem pa stās tī ja med nieks, Aule -
jas pa gas ta pār val des va dī tājs Aivars Um braš ko: „Iz -
vēr tē jot tro fe jas, tiek no sauk ta vie ta, ku rā no ti ka
me dī bas, un ti ka no me dīts zvērs. Tā da pie eja ļauj op -
ti mi zēt dzīv nie ku po pu lā ci ju. Šo gad tro fe jas, kas gu -
vu šas zel ta no vēr tē ju mu, ar ko pa tie šām var le po ties,
ti ka ie gū tas Kār sa vas un Dag das no va dā. Šeit at ro das
tro fe jas, kas ir no me dī tas di vu ie priek šē jo ga du lai kā,
tā pēc uz ska tu, ka iz stā de ir ba gā ta un augs tu vēr tē ja -
ma.”

Pie mi ņas bal vas med nie kiem pa snie dza Krās la vas
no va da do mes priekš sē dē tājs Gu nārs Upe nieks.

Kā jau ti ka at zī mēts, vis vai rāk „zel ta” un „sud ra ba” 
sa ņē ma tro fe jas, kas ti ka ie gū tas Kār sa vas un Dag das
mež nie cī bā. Ja ru nāt par Krās la vas me žiem, tad mū su 
med nie ki var le po ties ar me ža cū ku po pu lā ci ju. Sud -
ra ba ap bal vo ju mu par šī zvē ra il kņiem, kas ir ie gū ti
Krās la vas mež nie cī bas te ri to ri jā, sa ņē ma Aivars Kat -
lers un Io sifs Ig na to vičs. Bron za ti ka pie šķir ta Aiva -
ram Lip skim un An dre jam Kri šā nam. 

Aļ ņa ra gus, kas ti ka ie gū ti me dī bu lai kā Krās la vas
mež nie cī bā, no vēr tē ja ar bron zu. Ap bal vo ju mu sa ņē -
ma Ēriks Ozo liņš, Io sifs Ig na to vičs un Vik tors Bi -
rums.

Kā zi nāms, Krās la vas no va da me žos stalt brie žu po -
pu lā ci ja nav lie la, tā pēc mū su med nie ki do das me dīt
šos dzīv nie kus ci tās te ri to ri jās. Tā krās la vie tis Pjotrs
Bo bičs Tal su mež nie cī bas te ri to ri jā no me dī ja stalt -
brie di, ku ra ra gi ti ka no vēr tē ti ar „bron zu”.

Ne vie na no tro fe jām tā dās ka te go ri jās kā beb ra gal -
vas kauss, vil ka āda un gal vas kauss, lū ša āda, kas ti ka
ie gū ti Krās la vas mež nie cī bas te ri to ri jā, nav sa ņē mu si
ko mi si jas vēr tē ju mu. God al gas ša jās no mi nā ci jās ti ka 
pie šķir tas med nie kiem, kas me dī ja Kār sa vas un Dag -
das me žos. 

Ka te go ri jā „stir nas ra gi” iz cē lās tro fe jas, kas bi ja
no me dī tas Kār sa vas mež nie cī bā. Bet bron zas me da ļu
ša jā no mi nā ci jā ie gu va med nie ka Ju ra Kra sov ska tro -
fe ja, kas ti ka no me dī ta  Krās la vas mež nie cī bas te ri to -
ri jā. 

Tā du pa šu ap bal vo ju mu – „bron zu” - ie gu va med -
nie ka Aiva ra Um braš ko tro fe ja no mi nā ci jā lū ša gal -

vas kauss. Šis plē sī gais zvērs ti ka ie gūts Krās la vas
mež nie cī bas te ri to ri jā. 

„Tā dos pa sā ku mos med nie kiem ir ie spē ja sa tik ties, 
pa ru nā ties, da lī ties pie re dzē, pa stās tīt par sa viem pa -
nā ku miem,” se ci nā ja Aivars Um braš ko. „Tā ir med -
nie ku tra dī ci ja, kā arī la ba ie spē ja mā cī ties no
ko lē ģiem un gūt sti mu lu nā ka ma jai me dī bu se zo nai.” 

El vī ra Šku tā ne, au to res fo to
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I.  Vis pār īgie jau tā ju mi
1. Šie sais to šie no tei ku mi no sa -

ka:
1.1. sa dzī ves at kri tu mu (turp māk 

- at kri tu mu), tai skai tā sa dzī vē ra -
du šos bīs ta mo at kri tu mu, iz ņe mot
šķid ros sa dzī ves at kri tu mus, ap -
saim nie ko ša nu Krās la vas no va da
paš val dī bas te ri to ri jā;

1.2. te ri to ri jas da lī ju mu sa dzī ves
at kri tu mu ap saim nie ko ša nas zo -
nās;

1.3. pra sī bas at kri tu mu sa vāk ša -
nai, tai skai tā arī mi ni mā lo sa dzī ves 
at kri tu mu sa vāk ša nas bie žu mu,
pār va dā ša nai, pār krau ša nai un uz -
gla bā ša nai;

1.4. at kri tu mu ap saim nie ko ša nas 
mak sas no teik ša nas kār tī bu;

1.5. at bil dī bu par šo no tei ku mu
ne ie vē ro ša nu.

2. Šo no tei ku mu mēr ķis ir:
2.1. no dro ši nāt paš val dī bas au to -

no mās fun kci jas - at kri tu mu ap -
saim nie ko ša nas or ga ni zē ša na
paš val dī bas ie dzī vo tā ju in te re sēs,
iz pil di;

2.2. no teikt at kri tu mu ap saim -
nie ko ša nas kār tī bu, lai aiz sar gā tu
cil vē ku dzī vī bu un ve se lī bu, vi di,
kā arī per so nu man tu;

2.3. vei ci nāt at kri tu mu ap saim -
nie ko ša nu, ta jā skai tā at kri tu mu
da lī tu vāk ša nu un šķi ro ša nu, lai sa -
ma zi nā tu po li go nā ap gla bā ja mo at -
kri tu mu dau dzu mu.

3. Ša jos no tei ku mos lie to tie ter -
mi ni at bilst ter mi niem, ku ri no teik -
ti nor ma tī va jos ak tos at kri tu mu
ap saim nie ko ša nas jo mā.

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

4.1. at kri tu mu ap saim nie ko tājs - 
ko mer sants, ar ku ru  Krās la vas no -
va da do mei ir no slēgts lī gums, kas
pa redz sa dzī ves at kri tu mu ap saim -
nie ko ša nas pa kal po ju mu snieg ša -
nu Krās la vas no va da
ad mi nis tra tī vās te ri to ri jas  at kri tu -
mu ap saim nie ko ša nas zo nā;

4.2. at kri tu mu po li gons – Dien -
vid lat ga les re ģi ona sa dzī ves at kri -
tu mu po li gons „Ci nī ši”, kas ir
spe ci āli ie rī ko ta un ap rī ko ta at kri -
tu mu ap gla bā ša nas vie ta Dau gav -
pils no va da De me nes pa gas ta
„Ša ka liš ķos”, ku rā tiek no dro ši nā ti
nor ma tī va jos ak tos no teik tie vi des
aiz sar dzī bas pa sā ku mi;  

4.3. vi dei kai tī gas pre ces - pre -
ces, ku ru ra žo ša nai vai iz pla tī ša nai
no teik ti ie ro be žo ju mi vai ku ru at -
kri tu mu ap saim nie ko ša nai tiek no -
teik tas īpa šas pra sī bas, ja tās sa vā
ap ri tes cik lā ne ga tī vi ie tek mē vai
var ie tek mēt vi di, cil vē ka dzī vī bu
vai ve se lī bu.

5. Šie no tei ku mi ir sais to ši vi sām 
fi zis ka jām un ju ri dis ka jām per so -
nām Krās la vas no va da ad mi nis tra -
tī va jā te ri to ri jā.

6. Krās la vas no va da ad mi nis tra -
tī vā te ri to ri ja ir sa da lī ta di vās at kri -
tu mu ap saim nie ko ša nas zo nās:

6.1. Krās la vas pil sē tas ad mi nis -
tra tī vā te ri to ri ja;

6.2. Aule jas, In dras, Iz val tas,
Kal nie šu, Kap la vas, Kom bu ļu,
Krās la vas, Pie dru jas, Ro bež nie ku,
Skais tas un Ūd rī šu pa gas tu ad mi -
nis tra tī vā te ri to ri ja.

7. Krās la vas  no va da ad mi nis tra -
tī va jā te ri to ri jā sa vāk tie sa dzī ves
at kri tu mi, ku ri nav iz man to ja mi re -
ģe ne rā ci jai vai at kār to tai iz man to -
ša nai, no gā dā ja mi un ap gla bā ja mi
at kri tu mu po li go nā „Ci nī ši” Dau -
gav pils  no va da De me nes pa gas tā.

8. Krās la vas no va da te ri to ri jā ir
ie rī ko ti šā di at kri tu mu ap saim nie -
ko ša nas in fra struk tū ras ob jek ti:

8.1. šķi ro to at kri tu mu sa vāk ša -
nas lau kums  Krās la vā, In dras  ie lā
37A un  In dras ie lā 47;

8.2. šķi ro to at kri tu mu sa vāk ša -
nas pun kti - uz šo no tei ku mu pie -
ņem ša nas brī di ir 40.

9. Jaun as at kri tu mu šķi ro ša nas
vai pār krau ša nas sta ci jas vai šķi ro -
to at kri tu mu sa vāk ša nas lau ku mus, 
kā arī vi dei kai tī go pre ču sa vāk ša -
nas pun ktus un at se viš ķu vei du bīs -
ta mo at kri tu mu sa vāk ša nas
pun ktus Krās la vas no va da te ri to ri -
jā drīkst iz vie tot ti kai ga dī ju mā, ja
to iz vei do ša nas ne pie cie ša mī ba ir
pa re dzē ta Dien vid lat ga les re ģi onā -
la jā at kri tu mu ap saim nie ko ša nas
plā nā.

II. Krās la vas no va da do mes
kom pe ten ce at kri tu mu ap saim nie -
ko ša nas or ga ni zē ša nas jo mā

10. Krās la vas no va da do me or -
ga ni zē un kon tro lē sa dzī ves at kri -
tu mu ap saim nie ko ša nu tās
ad mi nis tra tī va jā te ri to ri jā sa ska ņā
ar nor ma tī va jiem ak tiem at kri tu mu
ap saim nie ko ša nas jo mā, valsts un
Dien vid lat ga les re ģi onā lo at kri tu -
mu ap saim nie ko ša nas plā nu, kā arī
Krās la vas no va da paš val dī bas sais -
to ša jiem no tei ku miem.

11. Krās la vas no va da do me:
11.1. pub lis ko ie pir ku mu vai

pub lis ko un pri vā to par tne rī bu re -
gu lē jo šos nor ma tī va jos ak tos no -
teik ta jā kār tī bā iz vē las sa dzī ves
at kri tu mu ap saim nie ko tā ju un no -
slēdz ar to lī gu mu par at kri tu mu sa -
vāk ša nu, pār va dā ša nu,
pār krau ša nu un uz gla bā ša nu;

11.2. kon tro lē paš val dī bas iz pil -
din sti tū ci ju un at kri tu mu ap saim -
nie ko tā ju dar bī bu at kri tu mu
ap saim nie ko ša nas or ga ni zē ša nas
jo mā;

11.3. no sa ka mak su par sa dzī ves
at kri tu mu ap saim nie ko ša nu Krās -
la vas  no va da te ri to ri jā;

11.4. no skaid ro at kri tu mu ap -
saim nie ko ša nā ie sais tī to in ter ešu
gru pu vie dok ļus un ne pie cie ša mī -
bas ga dī ju mā uz ai ci na šo gru pu
pār stāv jus, kā arī no za res liet pra tē -
jus uz ko mi te ju un do mes sē dēm;

11.5. in for mē at kri tu mu ra dī tā jus 
par at kri tu mu ap saim nie ko tā ju, ar
ku ru paš val dī ba ir no slē gu si lī gu -
mu par at kri tu mu ap saim nie ko ša -
nu, no rā dot lī gu ma dar bī bas
ter mi ņu, pub li cē jot  mi nē to in for -
mā ci ju Krās la vas  no va da paš val -
dī bas mā jas la pā in ter ne tā;

11.6. var no teikt at kri tu mu kon -
tei ne ru vei dus un iz ska tu sa dzī ves
at kri tu mu uz krā ša nai pa re dzē ta -
jiem kon tei ne riem;

11.7. sa dar bo jo ties ar At kri tu mu
ap saim nie ko tā jiem, in for mē at kri -
tu mu ra dī tā jus par at kri tu mu ap -
saim nie ko ša nas jau tā ju miem;

11.8. iz ska ta un sniedz at bil des
uz ie snie gu miem nor ma tī va jos ak -
tos no teik ta jā ter mi ņā.

12. Krās la vas no va da  do mes
Ad mi nis tra tī vā ko mi si ja sa vas
kom pe ten ces ie tva ros pie mē ro ad -
mi nis tra tī vo at bil dī bu par šo no tei -
ku mu pār kā pu miem
Ad mi nis tra tī vo pār kā pu mu ko dek -
sā  un Paš val dī bas  sais to ša jos no -
tei ku mos pa re dzē ta jos ga dī ju mos
un ap mē rā.

II I. At kri tu mu ra dī tā ju un val dī -
tā ju pie nā ku mi

13. Ik vie na at kri tu mu ra dī tā ja un
val dī tā ja pie nā kums ir:

13.1. ie kļau ties paš val dī bas sa -
dzī ves at kri tu mu ap saim nie ko ša -
nas sis tē mā, sa vākt ra dī tos
sa dzī ves at kri tu mus un no gā dāt tos
ne kus ta mā īpa šu ma īpaš nie ka, tie -
sis kā val dī tā ja vai ap saim nie ko tā ja
no rā dī ta jā vie tā un ie vie tot tos kon -
tei ne rā. At kri tu mu ra dī tājs ne šķi ro -
tos at kri tu mus ie vie to ti kai ta jā
at kri tu mu kon tei ne rā, kas sa ska ņā
ar no slēg to lī gu mu ar at kri tu mu ap -
saim nie ko tā ju ir pa re dzēts kon krē -

tā ne kus ta mā īpa šu ma ap kal po ša -
nai;

13.2. ie sais tī ties da lī tas at kri tu -
mu sa vāk ša nas pa sā ku mos un veikt 
at kri tu mu da lī ša nu šo no tei ku mu
8.pun ktā no teik ta jās vie tās, kur ir
iz vie to tas tver tnes da lī tiem at kri tu -
miem - da lī tās at kri tu mu sa vāk ša -
nas pun ktos vai no gā dāt at kri tu mus 
uz at kri tu mu da lī tās vāk ša nas lau -
ku mu.

14. At kri tu mu ra dī tājs ar sa viem
ik mē ne ša mak sā ju miem vai pil dot
lī gu mā no teik tos mak sā ju mus,
sedz vi s as iz mak sas, kas sais tī tas ar 
vi ņa ra dī to sa dzī ves at kri tu mu, tai
skai tā sa dzī vē ra du šos bīs ta mo at -
kri tu mu, ap saim nie ko ša nu.

15. Va sar nī cas vai dār za mā jas
(tai skai tā dārz ko pī bas bied rī bas
te ri to ri jā eso šās va sar nī cas vai dār -
za mā jas)  īpaš nieks, val dī tājs, lie -
to tājs vai vi ņa piln va ro tā per so na
par lai ka pe ri odu, ku rā uz tu ras va -
sar nī cā vai dār za mā jā, slēdz lī gu -
mu par at kri tu mu ap saim nie ko ša nu 
ar at kri tu mu ap saim nie ko tā ju, kā
arī sedz vi s as iz mak sas, kas sais tī -
tas ar vi ņa ra dī to sa dzī ves at kri tu -
mu, tai skai tā sa dzī vē ra du šos
bīs ta mo at kri tu mu, ap saim nie ko ša -
nu.

16. Liel ga ba rī ta, būv nie cī bas un
būv ju no jauk ša nas at kri tu mi sa vā -
ca mi at se viš ķi no ci tiem at kri tu -
miem, iz man to jot īpa ši šim
no lū kam pa re dzē tus kon tei ne rus
vai ci tus at kri tu mu sa vāk ša nas pa -
ņē mie nus, kas no dro ši na to ap -
saim nie ko ša nu vi dei dro šā vei dā.

17. Būv nie cī bas at kri tu mi no vie -
to ja mi te ri to ri jā, kur no tiek būv dar -
bi, vai ar ne kus ta mā īpa šu ma
īpaš nie ku, val dī tā ju vai ap saim nie -
ko tā ju un at kri tu mu ap saim nie ko -
tā ju sa ska ņo tā vie tā.

18. At kri tu mu ra dī tājs, kas ir
saim nie cis kās dar bī bas vei cējs,
vie no jas ar ne kus ta mā īpa šu ma,
ku rā tas veic saim nie cis ko dar bī bu, 
ap saim nie ko tā ju par kār tī bu, kā dā
tiks veik ta sa dzī ves at kri tu mu uz -
krā ša na un mak sā ju mu veik ša na
par sa dzī ves at kri tu mu ap saim nie -
ko ša nu vai pat stā vī gi slēdz lī gu mu
par tās dar bī bas re zul tā tā ra dī to sa -
dzī ves at kri tu mu ap saim nie ko ša -
nu, ja At kri tu mu ap saim nie ko tājs
ju ri dis ka jai per so nai no dro ši na šā -
du pa kal po ju mu.

19. No dro ši nāt, ka ne šķi ro tie at -
kri tu mi pirms ie vie to ša nas at kri tu -
mu tver tnēs ir ie sai ņo ti at kri tu mu
mai sos un at kri tu mu mai si ir aiz sie -
ti. Asie priekš me ti ir ie sai ņo ja mi tā, 
lai iz vai rī tos no kai tē ju ma cil vē ku
ve se lī bai, kā arī at kri tu mu sa vāk ša -
nas, pār va dā ša nas un šķi ro ša nas ie -
kār tu bo jā ju miem.

20. At kri tu mu ra dī tā jam, kurš at -
bil sto ši nor ma tī va jiem ak tiem par
da bas re sur su no dok ļa pie mē ro ša -
nu at brī vots no da bas re sur su no -
dok ļa sa mak sas un kurš at bilst
Mi nis tru ka bi ne ta no teik ta jiem kri -
tē ri jiem, un ir no slē dzis lī gu mu ar
ko mer san tu, ko tas iz vē lē jies un
kurš sa ņē mis at bil sto šu at ļau ju, par
sa vā ko mer cdar bī bas veik ša nas
vie tā ra dī to at kri tu mu sa vāk ša nu,
pār va dā ša nu, pār krau ša nu un uz -
gla bā ša nu, 10 dar ba die nu lai kā jā -
in for mē vie tē jo paš val dī bu par
at kri tu mu ap saim nie ko tā ju, ar ku ru 
no slē dzis lī gu mu, un par šā lī gu ma
dar bī bas ter mi ņu.

IV. Ne kus ta mā īpa šu ma lie to tā -
ja, val dī tā ja, īpaš nie ka vai ap saim -
nie ko tā ja pie nā ku mi

21. Ne kus ta mā īpa šu ma īpaš -
nieks, val dī tājs vai lie to tājs, vai šo
per so nu piln va rots ap saim nie ko -
tājs pa pil dus ša jos no tei ku mos no -
rā dī ta jiem vis pār īga jiem at kri tu mu
ra dī tā ju pie nā ku miem:

21.1. sa ska ņo jot ar At kri tu mu
ap saim nie ko tā ju, no rā da pie mē ro -
tu vie tu sa dzī ves at kri tu mu kon tei -
ne ru iz vie to ša nai, kā arī no dro ši na
at kri tu mu ap saim nie ko tā ja trans -
por ta ne trau cē tu pie kļu vi tai un uz -
tur kār tī bu un tī rī bu ša jā vie tā.
Sa dzī ves at kri tu mu kon tei ne ru iz -
vie to ša nai pa re dzē ta jām vie tām ir
jā at bilst nor ma tī va jos ak tos (ta jā
skai tā paš val dī bas ap bū ves no tei -
ku mos) ie tver ta jām pra sī bām;

21.2. no dro ši na at kri tu mu ap -
saim nie ko tā ja spe ci ali zē tā trans -
port lī dzek ļa pie kļu vi at kri tu mu
sa vāk ša nas lau ku miem vai vie tām,
no vie to jot at kri tu mu kon tei ne rus
pie brau ca mā ce ļa vai ie las ma lā. Ja
ob jek tī vu ie mes lu dēļ tas nav ie -
spē jams, at kri tu mu tver tņu iz tuk -
šo ša nas die nās sa dzī ves at kri tu mu
tver tnes no īpa šu mu pa gal miem
pār vie to spe ci ali zē ta jiem trans -
port lī dzek ļiem vai to ap kal pei pie -
eja mā vie tā, kur tās ne trau cē gā jē ju
un trans port lī dzek ļu kus tī bu, kā arī
no dro ši na, lai pēc at kri tu mu iz ve -
ša nas tver tnes tik tu no vie to tas at -
pa kaļ to pa stā vī ga jā at ra ša nās
vie tā;

21.3. pēc Krās la vas no va da do -
mes, at tie cī gās pa gas ta pār val des
vai daudz dzī vok ļu dzī vo ja mo mā ju 
ap saim nie ko tā ju pie pra sī ju ma
sniedz zi ņas par to ie dzī vo tā ju
skai tu, kas dzī vo at tie cī ga jā ne kus -
ta ma jā īpa šu mā, kā arī par ko mer -
san tiem un ci tām per so nām, kas
veic saim nie cis ko dar bī bu at tie cī -
ga jā ne kus ta ma jā īpa šu mā;

21.4. slēdz lī gu mu par kat rā ne -
kus ta ma jā īpa šu mā ra dī to sa dzī ves
at kri tu mu ap saim nie ko ša nu ar At -
kri tu mu ap saim nie ko tā ju, no dro ši -
not re gu lā ru at kri tu mu iz ve ša nu,
ņe mot vē rā īpa šu mā ra dī to at kri tu -
mu dau dzu mu (ap jo mu), bet ne re -
tāk kā:

21.4.1. at kri tu mu ap saim nie ko -
ša nas 1.zo nā – Krās la vas pil sē tas
ad mi nis tra tī va jā te rito ri jā:

21.4.1.1. in di vi du ālās dzī vo ja -
mās mā jas - 6 (se šas) rei zes ga dā;

21.4.1.2. daudz dzī vok ļu dzī vo -
ja mās mā jas - 1 (vie nu) rei zi ne dē -
ļā;

21.4.1.3. ju ri dis kas per so nas - 1
(vie nu) rei zi mē ne sī;

21.4.2.  at kri tu mu ap saim nie ko -
ša nas 2.zo nā - Aule jas, In dras, Iz -
val tas, Kal nie šu, Kap la vas,
Kom bu ļu, Krās la vas, Pie dru jas,
Ro bež nie ku, Skais tas un Ūd rī šu
pa gas tu ad mi nis tra tī va jā te ri to ri jā:

21.4.2.1. in di vi du ālās dzī vo ja -
mās mā jas - 2 (di vas) rei zes ga dā;

21.4.2.2. daudz dzī vok ļu dzī vo ja -
mās mā jas - 1 (vie nu) rei zi mē ne sī;

21.4.2.3. ju ri dis kas per so nas - 1
(vie nu) rei zi ce turk snī;

21.5. ne pie cie ša mī bas ga dī ju mā
veic iz mai ņas šo no tei ku mu
21.4.pun ktā mi nē ta jā lī gu mā, no -
dro ši not sis te mā tis ku at kri tu mu iz -
ve ša nu, lai at kri tu mi ne tiek  uz krā ti 
ār pus  at kri tu mu tver tnēm;

21.6. ja ne kus ta mā īpa šu ma lie -
to ša nai ir se zo nāls rak sturs, tad in -
for mē par to At kri tu mu
ap saim nie ko tā ju, šo no tei ku mu
21.4.pun ktā mi nē tā lī gu ma no tei -
ku mos pa re dzot ra dī ta jam at kri tu -
mu dau dzu mam at bil sto šu
at kri tu mu iz ve ša nas gra fi ku, bet ne
re tāk kā vie nu rei zi ga dā;

21.7. ir at bil dīgs par tā ne kus ta -
ma jā īpa šu mā ra dī to at kri tu mu sa -
vāk ša nu, šķi ro ša nu un no gā dā ša nu
līdz at kri tu mu tver tnei, par ku ras
iz tuk šo ša nu tam ar At kri tu mu ap -
saim nie ko tā ju ir no slēgts lī gums;

21.8. uz tur sa dzī ves at kri tu mu
tver tnes lie to ša nas kār tī bā;

21.9. no dro ši na ci tu at kri tu mu
vei du (pie mē ram, lie la iz mē ra at -

kri tu mi, būv nie cī bas un būv ju no -
jauk ša nas at kri tu mi) no gā dā ša nu
pār strā des vai ap gla bā ša nas vie tās
- ar sa vu trans por tu vai iz man to jot
at kri tu mu ap saim nie ko tā ja pa kal -
po ju mus, par šo at kri tu mu sa vāk -
ša nu vie no jo ties at se viš ķi. Ja
no slēg tais lī gums ar at kri tu mu ap -
saim nie ko tā ju pa redz re gu lā ru šā -
da vei da at kri tu mu iz ve ša nu,
per so na at kri tu mus no vie to to sa -
vāk ša nas vie tā īsi pirms no teik tā
sa vāk ša nas lai ka;

21.10. ie sais tās ci tu paš val dī bas
at kri tu mu ap saim nie ko ša nas pa sā -
ku mu īs te no ša nā.

22. At kri tu mu ra dī tā jiem at ļauts
kom pos tēt bio lo ģis ki no ār dā mos
at kri tu mus sa va īpa šu ma te ri to ri jā
vai ci tā te ri to ri jā ar ze mes īpaš nie -
ka at ļau ju, ja tas ne ra da drau dus
cil vē ku dzī vī bai, ve se lī bai, vi dei,
kā arī tre šo per so nu man tai.

23. Daudz dzī vok ļu mā ju īpaš -
nie ki vai ap saim nie ko tā ji, ga rā žu
vai dārz ko pī bas ko ope ra tī vās sa -
bied rī bas pa pil dus 21.pun ktā mi nē -
ta jiem pie nā ku miem ir at bil dī gas
par lī gu ma slēg ša nu ar ap saim nie -
ko tā ju par at kri tu mu sa vāk ša nu no
to ap saim nie ko ša nā no do ta jiem
īpa šu miem.

24.  Dzī vok ļa īpaš nie ki daudz -
dzī vok ļu dzī vo ja mās mā jās, ku rām
nav iz vē lēts ap saim nie ko tājs un
dār za mā ju (va sar nī cu) vai ga rā žu
īpaš nie ki, kas nav dārz ko pī bas ko -
ope ra tī vās sa bied rī bas bied ri, sav -
star pē ji vie no jas par at kri tu mu
sa vāk ša nu no to ie priekš no rā dī to
per so nu īpa šu mos ra dī ta jiem at kri -
tu miem ar no tei ku mu, ka mak sā ju -
mus at kri tu mu ap saim nie ko tā jam
par at kri tu mu sa vāk ša nu no ie -
priekš no rā dī ta jiem īpa šu miem
veic vie na per so na, ar ku ru At kri -
tu mu ap saim nie ko tājs slēdz lī gu mu 
par at kri tu mu iz ve ša nu un pā rē jie
īpaš nie ki no rē ķi nās ar šo per so nu. 

Ja ie priekš no rā dī to īpa šu mu
īpaš nie ki, val dī tā ji vai lie to tā ji nav 
vie no ju šies par at kri tu mu sa vāk ša -
nu no to īpa šu mos ra dī ta jiem at kri -
tu miem un no rē ķi nu kār tī bu, tad
lī gu mu par at kri tu mu iz ve ša nu ar
at kri tu mu ap saim nie ko tā ju slēdz 
mi nē tā īpa šu ma īpaš nieks, val dī tājs 
vai lie to tājs. 

25. Daudz dzī vok ļu mā jas dzī -
vok ļa īpaš nie ki, no slē dzot ar
daudz dzī vok ļu dzī vo ja mās mā jas
ap saim nie ko tā ju dzī vo ja mās mā jas 
pār val dī ša nas lī gu mu, var de le ģēt
sa vu at bil dī bu par ra dī to at kri tu mu
sa vāk ša nu ne kus ta mā īpa šu ma (tā
da ļas, dzī vo ja mās tel pas) ap saim -
nie ko tā jam. Šā dos ga dī ju mos par
at kri tu mu sa vāk ša nas pa sā ku mu
īs te no ša nu ir at bil dīgs ap saim nie -
ko tājs.

V. Pub lis ko pa sā ku mu or ga ni zē -
tā ju pie nā ku mi

26. Pub lis ko pa sā ku mu or ga ni -
zē tā jam pirms pa sā ku ma rī ko ša nas
at ļau jas sa ņem ša nas ir jā slēdz lī -
gums ar at kri tu mu ap saim nie ko tā ju 
par at kri tu mu tver tņu iz vie to ša nu
pa sā ku ma vie tā un pa sā ku ma lai kā
ra dī to at kri tu mu (ne pie cie ša mī bas
ga dī ju mā arī da lī ti vāk to) sa vāk ša -
nu no iz vie to ta jām tver tnēm. 

27. Pub lis ko pa sā ku mu or ga -
ni zē tā jam jā no dro ši na at tie cī gās 
te ri to ri jas sa kop ša na 12 stun du
lai kā pēc pa sā ku ma no slē gu ma.
Ja pa sā kums no tiek vai rāk ne kā
vie nu  die nu, pa sā ku ma or ga ni -
zē tā jam jā no dro ši na  te ri to ri jas
sa kop ša na kat ru die nu, bet ne
vē lāk kā līdz nā ka mās die nas  
plkst  7. 00.

(turpinājums 4.lpp.)

Krās la vas no va da paš val dī bas sais to šie no tei ku mi Nr. 2012/7

„Par sa dzī ves at kri tu mu ap saim nie ko ša nu 
Krās la vas no va da ad mi nis tra tī va jā te ri to ri jā”

Iz do ti sa ska ņā ar li ku ma “Par paš val dī bām” 15. pan ta pirm ās da ļas 1. un 2. pun ktu, 
21.pan ta pirm ās da ļas 16. pun ktu, 43.pan ta 3. da ļu 

un At kri tu mu ap saim nie ko ša nas li ku ma 8.pan ta pirm ās da ļas 3.pun ktu 
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(Turpinājums, sākums 3.lpp.)

VI. At kri tu mu ap saim nie ko tā ja
pie nā ku mi un tie sī bas

28. At kri tu mu ap saim nie ko tājs
sa ska ņā ar nor ma tī va jiem ak tiem
at kri tu mu ap saim nie ko ša nas jo -
mā, valsts un re ģi onā lo at kri tu mu
ap saim nie ko ša nas plā nu, kā arī
šiem sais to ša jiem no tei ku miem un 
no slēg to lī gu mu starp Paš val dī bu
un At kri tu mu ap saim nie ko tā ju sa -
vas kom pe ten ces ie tva ros, vei cot
at kri tu mu ap saim nie ko ša nu Krās -
la vas no va da  ad mi nis tra tī vās te ri -
to ri jas at bil sto ša jā zo nā, in for mē 
paš val dī bu un Valsts vi des die nes -
tu par kon sta tē ta jiem pār kā pu -
miem.

29. At kri tu mu ap saim nie ko tā -
jam ir pie nā kums:

29.1. slēgt lī gu mus ar at kri tu mu
ra dī tā jiem par sa dzī ves at kri tu mu
sa vāk ša nu un iz ve ša nu, pie mē ro -
jot Krās la vas no va da paš val dī bas
ap stip ri nā tās mak sas ap mē ru par
sa dzī ves at kri tu mu ap saim nie ko -
ša nu;

29.2. slēgt lī gu mus ar pub lis ko
pa sā ku mu or ga ni zē tā jiem par pub -
lis ko pa sā ku mu lai kā ra du šos at -
kri tu mu ap saim nie ko ša nu, ja
pub lis kā pa sā ku ma or ga ni zē tā jam
nav pa rā du pret at kri tu mu ap saim -
nie ko tā ju;

29.3. no dro ši nāt re gu lā ru sa dzī -
ves at kri tu mu (ie skai tot da lī ti vāk -
tos at kri tu mus) sa vāk ša nu no
ie dzī vo tā jiem, ie stā dēm un ko mer -
san tiem;

29.4. sa ska ņot ar Krās la vas paš -
val dī bas do mi at kri tu mu tver tņu
di zai nu;

29.5. no dro ši nāt sav lai cī gu  sa -
dzī ves at kri tu mu tver tņu iz tuk šo -
ša nu un sa dzī ves at kri tu mu
iz ve ša nu no at kri tu mu tver tņu lau -
ku miem, veikt  tver tņu iz tuk šo ša -
nas lai kā no tver tnēm  vai
at kri tu mu ve dē ja iz kri tu šo at kri tu -
mu  sa vāk ša nu tver tņu iz tuk šo ša -
nas vie tās; 

29.6. ie spē ju ro be žās un va do -
ties no nor ma tī va jos ak tos no teik -
ta jām pra sī bām un no slēg tā lī gu ma 
starp Paš val dī bu un at kri tu mu ap -
saim nie ko tā ju, no dro ši nāt da lī tu
at kri tu mu vāk ša nu, no dro ši not
Atkritumu apsaimniekošanas
likumā un tam pa kār to ta jos nor -
ma tī va jos ak tos no teik to pra sī bu
at tie cī bā uz da lī to at kri tu mu vāk -
ša nu iz pil di;

29.7. no gā dāt sa vāk tos ne šķi ro -
tos sa dzī ves at kri tu mus CSA po li -
go nā „Ci nī ši” Dau gav pils  no va da
De me nes pa gas tā, ar šim no lū kam

pa re dzē tiem spe ci ali zē tiem trans -
por ta lī dzek ļiem;

29.8. zi ņot paš val dī bai par at kri -
tu mu ra dī tā ju ad mi nis tra tī va jiem
pār kā pu miem;

29.9. sniegt Krās la vas no va da
do mei pie pra sī to in for mā ci ju at -
kri tu mu ap saim nie ko ša nas re zul -
ta tī vo rā dī tā ju ap rē ķi nam, kā arī
no dro ši nāt paš val dī bu ar ci tu in -
for mā ci ju, kas ne pie cie ša ma paš -
val dī bai tās fun kci ju iz pil dei un ir
ap saim nie ko tā ja rī cī bā.

VI I. Aiz lie gu mi ie dzī vo tā jiem
un ju ri dis ka jām per so nām, kas
dar bo jas Krās la vas no va da ad mi -
nis tra tī va jā te ri to ri jā

30. Krās la vas no va da  ie dzī vo tā -
jiem un ju ri dis ka jām per so nām,
kas dar bo jas Krās la vas no va da ad -
mi nis tra tī va jā te ri to ri jā, ir aiz -
liegts:

30.1. iz vie tot (iz mest) at kri tu -
mus tam ne pa re dzē tās un ne pie -
mē ro tās vie tās;

30.2. de dzi nāt at kri tu mus, tai
skai tā tver tnēs, ur nās, uguns ku ros
un dār za ka mī nos;

30.3. no vie tot (pa stā vī gi) sa dzī -
ves at kri tu mu tver tnes uz ie lām
(iz ņe mot no ma ļas ie las, kur tver -
tnes ne trau cē sa tik smi vai gā jē ju
plūs mu, kā arī vie tās, kur tas ir vie -
nī gais ie spē ja mais ri si nā jums);

30.4. ie vie tot sa dzī ves at kri tu mu 
tver tnēs de go šus, vieg li uz lies mo -
jo šus un eks plo zī vus priekš me tus,
šķid rus at kri tu mus, in fek ci jas sli -
mī bas iz rai so šus at kri tu mus, liel -
ga ba rī ta at kri tu mus, būv nie cī bas
un būv ju no jauk ša nas at kri tu mus,
ra žo ša nas at kri tu mus, ie lu smil tis,
par ku un dār zu at kri tu mus, sa dzī -
vē ra du šos  bīs ta mos at kri tu mus
vai vi dei kai tī gās pre ces;

30.5. ie vie tot at kri tu mus tver -
tnēs, kas ir no do tas lie to ša nā ci -
tiem at kri tu mu ra dī tā jiem;

30.6. ie sal dēt vai sa de dzi nāt at -
kri tu mus sa dzī ves at kri tu mu tver -
tnēs. Par šā du tver tņu iz tuk šo ša nu
var tikt no teik ta pa aug sti nā ta sa -
mak sa;

30.7. jeb kā dā vei dā bo jāt at kri -
tu mu tver tnes;

30.8. ie vie tot ne šķi ro tus at kri tu -
mus da lī ti vāk to at kri tu mu tver -
tnēs;

30.9. veikt ci tas dar bī bas ar at -
kri tu miem, kas jau ir ie vie to ti at -
kri tu mu tver tnēs;

30.10. veikt ci tas dar bī bas, kas
ra da vi des pie sār ņo ša nu vai ir pret -
ru nā ar nor ma tī va jos ak tos ie tver to 
re gu lē ju mu.

31. Par šo sais to šo no tei ku mu
vai ci tu at kri tu mu ap saim nie ko ša -
nas jo mu re gu lē jo šo nor ma tī vo ak -

tu pār kā pu miem per so nas ir sau ca -
mas pie at bil dī bas Lat vi jas Ad mi -
nis tra tī vo pār kā pu mu ko dek sā
no teik ta jā kār tī bā.

VI II. Pra sī bas sa dzī ves at kri tu -
mu da lī tai vāk ša nai un šķi ro ša nai

32. Krās la vas pil sē tas ie dzī vo tā -
jiem da ļē ji tiek no dro ši nā ta ie spē ja 
ie sais tī ties da lī tās sa dzī ves at kri tu -
mu vāk ša nas sis tē mā, at tie cī gi sa -
šķi ro tus sa dzī ves at kri tu mus
ie vie to jot  šim no lū kam pa re dzē ta -
jos kon tei ne ros  vai no gā dā jot da -
lī to at kri tu mu sa vāk ša nas
lau ku mā,   kā arī  ie sais to ties at kri -
tu mu ap saim nie ko tā ja rī ko tās ak -
ci jās vai iz man to jot ci tus
at kri tu mu ap saim nie ko tā ja pie dā -
vā tos pa kal po ju mus.

33. Da lī tie sa dzī ves at kri tu mi
(pa pīrs, me tāls, stikls, plast ma sa),
bio lo ģis ki no ār dā mie at kri tu mi, kā 
arī sa dzī vē ra du šies bīs ta mie at kri -
tu mi un vi dei kai tī gās pre ces ir sa -
vā ca mi un uz krā ja mi sa šķi ro ti.
Šķi ro ša na vei ca ma at bil sto ši pra sī -
bām, ko da lī ti vā ca ma jiem at kri tu -
miem no tei cis ap saim nie ko tājs.
Šķi ro ta jam pa pī ram, ko sa vāc spe -
ci ālās pa pī ram pa re dzē tās tver -
tnēs, jā būt tī ram, stik la un
plast ma sas ie pa ko ju mam jā būt tī -
ram, bez ie priek šē jā pil dī ju ma at -
lie kām.

34. At kri tu mu ap saim nie ko tājs
sav lai cī gi in for mē at kri tu mu ra dī -
tā jus un sa dzī ves at kri tu mu ap -
saim nie ko tā jus par jaun a šķi ro to
at kri tu mu sa vāk ša nas vei da ie vie -
ša nu un at tie cī go tver tņu krā so ju -
mu vai ap zī mē ju mu,  kā arī
in for mē par to  Paš val dī bu un iz -
vie to in for mā ci ju Paš val dī bas mā -
jas la pā.

IX. Pra sī bas sa dzī ves at kri tu mu
ne šķi ro tai vāk ša nai un pār va dā ša -
nai

35. At kri tu mu tver tņu iz vie to ju -
mu no sa ka ne kus ta mā īpa šu ma
īpaš nieks, val dī tājs vai ap saim nie -
ko tājs, bet at kri tu mu tver tņu iz vie -
to ša nu pub lis ka jā te ri to ri jā no sa ka
Krās la vas no va da  paš val dī ba vai
at tie cī gās ad mi nis tra tī vās te ri to ri -
jas pār val des ie stā de, sa ska ņo jot
to ar at kri tu mu ap saim nie ko tā ju.

36. At kri tu mu tver tņu uz stā dī ša -
nu paš val dī bai  pie de ro šā pub lis kā
te ri to ri jā no dro ši na Krās la vas no -
va da  paš val dī ba vai at tie cī gās ad -
mi nis tra tī vās te ri to ri jas pār val des
ie stā de, at kri tu mu tver tņu uz stā dī -
ša nu  ci tu per so nu īpa šu mā eso šā
pub lis kā te ri to ri jā (au to bu su pie tu -
rās, stāv vie tās u.c. pub lis kās vie -
tās)  no dro ši na ne kus ta mā
īpa šu ma īpaš nieks, val dī tājs  vai
ap saim nie ko tājs.

37. Ja pie vai rā kām daudz dzī -
vok ļu ēkām iz vei dots spe ci āli ie rī -
kots (be to nēts, as fal tēts vai tml.)
lau kums at kri tu mu tver tņu no vie -
to ša nai, tad at kri tu mu tver tnes no -
vie to ja mas ša jā lau ku mā.

38. Ne šķi ro ti sa dzī ves at kri tu mi
pēc to sa vāk ša nas ir jā no gā dā at -
kri tu mu po li go nā.

X. Pra sī bas sa dzī vē ra du šos bīs -
ta mo at kri tu mu un vi dei kai tī go
pre ču ap saim nie ko ša nai

39. Sa dzī vē ra du šos bīs ta mo at -
kri tu mu vai vi dei kai tī go pre ču ra -
dī tājs vai val dī tājs:

39.1. at da la bīs ta mos at kri tu mus 
un vi dei kai tī gās pre ces no ci tu
vei du at kri tu miem;

39.2. uz gla bā bīs ta mos at kri tu -
mus un vi dei kai tī gās pre ces tā, lai
tie ne ap drau dē tu cil vē ku dzī vī bu
un ve se lī bu, vi di, kā arī per so nu
man tu;

39.3. no gā dā bīs ta mos at kri tu -
mus un vi dei kai tī gās pre ces šo no -
tei ku mu 8.pun ktā mi nē ta jās
spe ci āli ap rī ko tās bīs ta mo at kri tu -
mu sa vāk ša nas vie tās vai slēdz lī -
gu mu par bīs ta mo at kri tu mu
ap saim nie ko ša nu ar per so nu, ku ra
veic bīs ta mo at kri tu mu ap saim nie -
ko ša nu un ir sa ņē mu si at ļau ju
veikt bīs ta mo at kri tu mu ap saim -
nie ko ša nu;

39.4. sedz bīs ta mo at kri tu mu ap -
saim nie ko ša nas iz mak sas.

XI. At kri tu mu ap saim nie ko ša -
nas mak sas no teik ša nas kār tī ba

40. Mak su par sa dzī ves at kri tu -
mu ap saim nie ko ša nu no sa ka
Krās la vas  no va da paš val dī ba ar
sa vu lē mu mu, pa ma to jo ties uz
Atkritumu apsaimniekošanas
likumu un ša jos no tei ku mos no -
teik to kār tī bu.

41. Mak su par sa dzī ves at kri tu -
mu ap saim nie ko ša nu vei do:

41.1. mak sa par sa dzī ves at kri -
tu mu sa vāk ša nu, pār va dā ša nu,
pār krau ša nu, uz gla bā ša nu, da lī tās
at kri tu mu sa vāk ša nas, šķi ro ša nas
un pār krau ša nas in fra struk tū ras
ob jek tu uz tu rē ša nu at bil sto ši lī gu -
mam, ko no slē gu si Krās la vas no -
va da paš val dī ba un at kri tu mu
ap saim nie ko tājs;

41.2. sa bied ris ko pa kal po ju mu
re gu la to ra ap stip ri nā tais ta rifs par
sa dzī ves at kri tu mu ap gla bā ša nu
at kri tu mu po li go nā „Ci nī ši”, at tie -
ci not to uz vie nu ku bik met ru sa -
dzī ves at kri tu mu, pie mē ro jot
ko efi cien tu 0,2;

41.3. da bas re sur su no dok lis par
at kri tu mu ap gla bā ša nu nor ma tī va -
jos ak tos no teik ta jā ap mē rā, at tie -
ci not to uz vie nu ku bik met ru

sa dzī ves at kri tu mu, pie mē ro jot
ko efi cien tu 0,2.

42. At kri tu mu ap saim nie ko tājs
ir tie sīgs ie sniegt mak sas par sa -
dzī ves at kri tu mu ap saim nie ko ša -
nas ap rē ķi nu un lūgt paš val dī bu
iz mai nīt mak su par sa dzī ves at kri -
tu mu ap saim nie ko ša nu ne bie žāk
kā di vas rei zes ka len dā rā ga da lai -
kā.

43. Krās la vas no va da  paš val dī -
ba, sa ņe mot no at kri tu mu ap saim -
nie ko tā ja šo no tei ku mu 42.pun ktā
mi nē to at kri tu mu ap saim nie ko ša -
nas mak sas ap rē ķi nu,  lemj par at -
kri tu mu ap saim nie ko ša nas mak sas 
no teik ša nu, se ko jo šā kār tī bā:

43.1.  10 (des mit) die nu lai kā
pēc at kri tu mu ap saim nie ko ša nas
mak sas ap rē ķi na sa ņem ša nas, ja
at kri tu mu ap saim nie ko ša nas mak -
sas iz mai ņas ir sais tī tas vie nī gi ar
sa dzī ves at kri tu mu ap gla bā ša nas
ta ri fa iz mai ņām, ku ru ap stip ri na
sa bied ris ko pa kal po ju mu re g u la -
tors un 5 (pie cu) dar ba die nu lai kā
pēc lē mu ma pie ņem ša nas pub li cē
to Krās la vas no va da paš val dī bas
mā jas la pā in ter ne tā;

43.2.   30 (trīs des mit) die nu lai -
kā pēc at kri tu mu ap saim nie ko ša -
nas mak sas ap rē ķi na sa ņem ša nas, 
ja at kri tu mu ap saim nie ko ša nas
mak sas iz mai ņas ir sais tī tas ar sa -
dzī ves at kri tu mu sa vāk ša nu, pār -
va dā ša nu, pār krau ša nu,
uz gla bā ša nu, da lī tās at kri tu mu sa -
vāk ša nas, šķi ro ša nas un pār krau -
ša nas in fra struk tū ras ob jek tu
uz tu rē ša nu un/vai  da bas re sur su
no dok ļa par at kri tu mu ap gla bā ša -
nu iz mai ņām un 10 (des mit) die nu
lai kā pēc lē mu ma pie ņem ša nas
pub li cē to Krās la vas no va da paš -
val dī bas mā jas la pā in ter ne tā.

44.  Ap stip ri nā tā at kri tu mu ap -
saim nie ko ša nas mak sa stā jas spē -
kā trīs des mi ta jā die nā pēc šo  
no tei ku mu 43.pun ktā mi nē tā lē -
mu ma pub li cē ša nas Krās la vas no -
va da  paš val dī bas mā jas la pā
in ter ne tā, ja paš val dī bas lē mu mā
nav no teikts ci tā di.

No slē gu ma jau tā ju mi
45. Ar šo sais to šo no tei ku mu

spē kā stā ša nās brī di at zīt par spē ku 
zau dē ju šiem Krās la vas no va da 
paš val dī bas sais to šos no tei ku mus
Nr.2005/05 „Sa dzī ves at kri tu mu
ap saim nie ko ša nas no tei ku mi
Krās la vas no va dā”, kas ap stip ri nā -
ti ar Krās la vas  no va da do mes
11.10.2005. sē des lē mu mu (pro to -
kols Nr.16, 1.§).

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

Pa skaid ro ju ma rak sta sa da ļas Norādāmā informācija

1.Projekta nepieciešamības
pamatojums

Saistošie noteikumi izdoti, ņemot vērā 28.10.2010. „Atkritumu
apsaimniekošanas likuma” prasības

2. Īss projekta satura izklāsts Saistošie noteikumi nosaka kārtību
1. sadzīves atkritumu (turpmāk - atkritumu), tai skaitā sadzīvē radušos

bīstamo atkritumu, izņemot šķidros sadzīves atkritumus, apsaimniekošanu
Krāslavas novada  pašvaldības teritorijā;

2. teritorijas dalījumu sadzīves atkritumu apsaimniekošanas zonās;
3. prasības atkritumu savākšanai, tai skaitā arī minimālo sadzīves atkritumu 

savākšanas biežumu, pārvadāšanai, pārkraušanai un uzglabāšanai;
4. atkritumu apsaimniekošanas maksas noteikšanas kārtību;
5. atbildību par šo noteikumu neievērošanu.

3. Informācija par plānoto
projekta ietekmi uz pašvaldības
budžetu

Atkritumu radītājs (tajā skaitā pašvaldība) ar saviem ikmēneša
maksājumiem vai pildot līgumā noteiktos maksājumus, sedz vi sas izmaksas,
kas saistītas ar viņa radīto sadzīves atkritumu, tai skaitā sadzīvē radušos
bīstamo atkritumu, apsaimniekošanu.

4. Informācija par plānoto
projekta ietekmi uz
uzņēmējdarbības vidi pašvaldību
teritorijā

Saistošie noteikumi ir saistoši visām fiziskām un juridiskām personām
Krāslavas novada  administratīvajā teritorijā.

5.Informācija par
administratīvajām procedūrām

Atkritumu radītājs slēdz līgumu par katrā nekustamajā īpašumā radīto
sadzīves atkritumu apsaimniekošanu ar Atkritumu apsaimniekotāju,
nodrošinot regulāru atkritumu izvešanu, ņemot vērā īpašumā radīto atkritumu 
daudzumu (apjomu).

6. Informācija par konsultācijām
ar privātpersonām

Konsultācijas ar privātpersonām nav notikušas.

Krās la vas no va da paš val dī bas sais to šo no tei ku mu Nr.2012 
„Par sa dzī ves at kri tu mu ap saim nie ko ša nu 

Krās la vas no va da ad mi nis tra tī va jā te ri to ri jā” 
pa skaid ro ju ma raksts

Krās la vas no va da paš val dī bas 
sais to šie no tei ku mi Nr. 2012/8
Gro zī ju mi Krās la vas no va da 

paš val dī bas sais to ša jos
 no tei ku mos Nr. 2011/8

 „Par Krās la vas no va da paš val dī bas
 aģen tū ras „Krās la vas Sli mo ka se” 

snieg ta jiem pa kal po ju miem
 un to cen rā di”

Iz do ti sa ska ņā ar li ku ma „Par paš val dī bām” 
43.pan ta ce tur to da ļu,

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

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

1.1.Pa pil di nāt No tei ku mus ar 21 3.apakš pun ktu šā dā re dak ci -
jā:

„21.3. fi zi kā lās te ra pi jas pa kal po ju mus am bu la to ra jiem pa -
cien tiem, ku ri sa ņem ti SI A „Krās la vas slim nī ca” un PI „Ve se lī -
bas un so ci ālo pa kal po ju mu centrs Dag da”;”

1.2.Pa pil di nāt No tei ku mus ar 21 4.apakš pun ktu šā dā re dak ci -
jā:

„21.4 asins ņem ša nu ar slēg tu sis tē mu vie nā, di vos vai tri jos
stob ri ņos SI A „Krās la vas slim nī ca” un  PI „Ve se lī bas un so ci ālo 
pa kal po ju mu centrs Dag da”.”

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

http://www.likumi.lv/doc.php?id=221378
http://www.likumi.lv/doc.php?id=221378
http://www.likumi.lv/doc.php?id=221378
http://www.likumi.lv/doc.php?id=221378
http://www.likumi.lv/doc.php?id=221378
http://www.likumi.lv/doc.php?id=221378
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Policija informē

2012.ga da ap rī lī Valsts policijas Krās la vas ie cir kņa amat per so nas ko -
pā sa stā dī ja 313 ad mi nis tra tī vo pār kā pu mu pro to ko lus, no tiem 3 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), 31 pro to ko lu 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), 
3 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 1693.pan ta (ar ak cī zes no dok li ap lie ka mo pre ču ap ri tes no tei ku -
mu pār kāp ša nu). Uz sāk ta ad mi nis tra tī vā liet ve dī ba par deg vie las pār va -
dā ša nu un gla bā ša nu (ap tu ve ni 220 lit ru) bez ie gā di ap lie ci no šiem
do ku men tiem. 

Mē ne ša lai kā iz ņem ti 6,8 lit ri ne li ku mī gi gla bā ta al ko ho la un 520 ga -
ba li ci ga re šu. Ie cir kņa amat per so nas ap rī lī uz sā ka 9 ad mi nis tra tī vās liet -
ve dī bas par kū las de dzi nā ša nu.

Ce ļu po li ci jas jo mā sa stā dī ti 266 ad mi nis tra tī vo pār kā pu mu pro to ko li,
mē ne ša lai kā re ģis trē ti 12 ce ļu sa tik smes ne ga dī ju mi, ta jā skai tā 1 ne ga -
dī jums ar 1 cie tu šo. 

Pat ru lē jot pil sē tas te ri to ri jā, po li ci jas dar bi nie ki bie ži vien ie vē ro, ka
gā jē ji ne uz ma nī gi šķēr so brauk tu vi pa gā jē ju pār eju. At gā di nām, ka sa -
ska ņā ar Ce ļu sa tik smes no tei ku mu 24.pun ktu, pirms brauk tu ves šķēr so -
ša nas pa gā jē ju pār eju, kur sa tik sme ne tiek re gu lē ta, gā jē jiem jā no vēr tē
at tā lums līdz trans port lī dzek ļiem, kas tu vo jas, kā arī jā no vēr tē to brauk -
ša nas āt rums un jā pār lie ci nās par dro šī bu.

*       *       *
Krās la vas no va da paš val dī bas po li ci jas darbinieki ap rī lī sa stā dī ja 13

ad mi nis tra tī vo pār kā pu mu pro to ko li, no tiem 3 par bēr na ap rū pes pie nā -
ku mu ne pil dī ša nu, 2 par dzīv nie ku tu rē ša nas, lab tu rī bas, iz man to ša nas
un pār va dā ša nas pra sī bu pār kāp ša nu, 1 par 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, 4 
par iek šē jās kār tī bas no tei ku mu ne ie vē ro ša nu, 1 par uba go ša nu, 1 par al -
ko ho lis ko dzē rie nu vai 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, 1 par sī ko
hu li gā nis mu.

Sa ņem ti 25 rak stis ki ie snie gu mi un at strā dā ti 65 iz sau ku mi. Ti ka veik -
ta 21 pro fi lak tis ka sa ru na, iz teikts 1 mu tisks brī di nā jums.

Ti ka veik ti 4 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 Krus ta ce ļa lai kā. 

Krās la vas no va da paš val dī bas po li ci jas dar bi nie ki vei ca 12 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.

Viens cil vēks ti ka no gā dāts Dau gav pils Re ģi onā lās slim nī cas Nar ko -
lo ģi jas no da ļā. 

Dau gav pils dzīv nie ku pa tver smē ti ka no gā dāts viens klai ņo jošs suns.

„VC4” AICI NA VEIKT KRŪ ŠU IZ MEK LĒ JU MUS 
TU VĀK SA VAI DZĪ VES VIE TAI

2009. ga dā ti ka uz sāk ta valsts or -
ga ni zē tā un ap mak sā tā krūts dzie -
dze ra un dzem des kak la
ļaun da bī go audzē ju sav lai cī gas at -
klā ša nas pro gram ma. No zī mīgs šī
pro jek ta ie gu vums vē ža kon tro les
pro gram mā ir mo bi lais di gi tā lās
ma mog rā fi jas ka bi nets, kas dar bo -
jas SI A „Ve se lī bas centrs 4” pa -
spār nē un no dro ši na krū šu
iz mek lē ju mu veik ša nu Lat vi jas  re -
ģi onos. Tā ir īpa ši pie lā go ta au to -
ma šī na, ku rā at ro das ma mog rāfs -
ie kār ta, ar ku ru veic krūts dzie dze ra 
iz mek lē ju mus sie vie tēm, lai at klā tu 
ie spē ja mās iz mai ņas. Arī 2012.ga -
dā vi su no va du sie vie tes tiek aici -
nā tas veikt krū šu iz mek lē ju mus
tu vāk sa vai dzī ves vie tai – „Ve se lī -
bas Centrs 4” mo bi la jā ma mog rā fā.

Krūts vē zis ir vie na no iz pla tī tā -
ka jām vē ža for mām Lat vi jā, ku ru
sav lai cī gi at klā jot, ie spē ja ma pil nī -
ga iz ār stē ša nās. Vē ža kon tro les
pro gram mas ie tva ros Na ci onā lais
Ve se lī bas die nests (NVD) kat ru
mē ne si iz sū ta uz ai ci nā ju ma vēs tu -
les sie vie tēm, lai aici nā tu veikt ma -
mog rā fis kos iz mek lē ju mus.

2012.ga dā uz ai ci nā ju mu vēs tu les 
veikt valsts ap mak sā tu krūts vē ža

pro fi lak tis ko pār bau di sa ņems sie -
vie tes, ku ras ir dzi mu šas 1944.,
1946., 1948., 1950., 1952., 1954.,
1956., 1958., 1960. un 1962.ga dā.

At gā di nām, ka  2011.ga dā iz sū tī -
tās uz ai ci nā ju ma vēs tu les uz krūts
vē ža pro fi lak tis ko pār bau di ir de rī -
gas līdz pat 2012.ga da bei gām.

SVA RĪ GI! Uz ai ci nā ju ma vēs tu -
le ne tiek no sū tī ta sie vie tei, ku ra ga -
da lai kā līdz uz ai ci nā ju ma vēs tu les
sa ga ta vo ša nas da tu mam ir vei ku si
ma mog rā fis ko iz mek lē ju mu.

Ma mog rā fis ko iz mek lē ju mu vē -
lams veikt 35 - 40 ga du ve cu mā. Ja
pirm ā ma mog rā fi jas iz mek lē ju ma
re zul tāts ir nor mas ro be žās un nav
vē ro ja mas ne kādas vi zu ālas krūts
iz mai ņas, šo pār bau di var veikt ik
pēc di viem ga diem. Krūts vē ža
skrī nin gu ar ma mog rā fi jas me to di
ne at ka rī gi no re zul tā ta rei zi ga dā
va ja dzē tu veikt sie vie tēm no 50
līdz 69 ga diem. Jā at ce ras, ka šo pir -
mo iz mek lē ju mu sa gla bā ša na ir ļo ti 
sva rī ga! Vē lāk vei cot at kār to tus iz -
mek lē ju mus, lai sav lai cī gi pa ma nī -
tu ra du šās pār mai ņas, sva rī gi tos
sa lī dzi nāt ar ie priek šē jiem un ie gūt
sva rī gu in for mā ci ju di na mi kā. 

Jaun ākie sta tis ti kas da ti ap lie ci -
na, ka sie vie tes Lat vi jā lab prāt iz -
man to ie spē ju veikt šos
iz mek lē ju mus dzī ves vie tas tu vu -
mā. Sie vie tēm, ku ras 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 skrī nin ga
pro gram mas ie tva ros, iz mek lē jums 
ir BEZ MAK SAS,

Ar ģi me nes vai ār stē jo šā ār sta
no rī ko ju mu – pa cien ta līdz mak sā -
jums ir 2 la ti. 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 die nes tu, par mak su.

Lai veik tu iz mek lē ju mu, jā pie -
rak stās pa tele fo nu: 67144031;
67143550; 67142840 vai 
27866655. Sī kā ka in for mā ci ja
www.mamografija.lv, pa e-pas tu
info@mamografija.lv

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). 

28.mai jā - 11.00-18.00
29. mai jā - 9.00-17.00

21.jū ni jā -  11.00-18.00
22.jū ni jā - 9.00-17.00

MAIJA SVĒTKI KRĀSLAVĀ

Elvīras Škutānes foto

GADA BALVAS
 SAŅEMS GUDRIE

BĒRNI
16.maijā novada domē valsts un reģiona olimpiāžu, sporta

sacensību un skolēnu zinātniski pētniecisko darbu valsts konkursa
uzvarētājiem tiks pasniegtas Gada balvas. Tā ir naudas balva,
kuras lielums tika noteikts, pamatojoties uz IZM rīkojumiem par
uzvarētājiem, skolēnu ZPD konferences protokolu, valsts un
reģiona sporta sacensību protokoliem un rezultātu tabulām.

Šogad Gada balvas saņems - 

Valdis Plociņš - Krāslavas Valsts ģimnāzija, II vieta valsts olimpiādē
matemātikā, skolotāja Liene Andžāne;

Sergejs Demarčuks - Krāslavas Valsts ģimnāzija, atzinība valsts
olimpiādē matemātikā, skolotāja Liene Andžāne;

Evelīna Puzo - Krāslavas Valsts ģimnāzija, atzinība valsts olimpiādē
bioloģijā, skolotāja Līvija Malahovska; atzinība valsts olimpiādē
ekonomikā, skolotājs Aleksandrs Kadenecs; atzinība latviešu valodas
valsts olimpiādē, skolotāja Daina Andžāne;

Poļina Karole - Varavīksnes vidusskola, atzinība valsts olimpiādē
ķīmijā, skolotāja Lilija Jasinska;

Ieva Jokste -, Indras vidusskola, II vieta latviešu valodas valsts
olimpiādē, skolotāja Olga Jokste;

Ilze Andžāne - Krāslavas Valsts ģimnāzija, III vieta latviešu valodas
valsts olimpiādē, skolotāja Daina Andžāne;

III pakāpe politoloģijā valsts ZPD skatē, skolotāja Viktorija
Nalivaiko;

Aiva Staņeviča - Krāslavas pamatskola, I vieta vācu valodas
reģionālajā olimpiādē, skolotāja Vija Marhileviča;

Aļona Svetlicka - Indras vidusskola, II vieta vizuālās mākslas
reģionālajā olimpiādē, skolotāja Ērika Urbanoviča;

Devids Žolnerovičs - Krāslavas pamatskola, II vieta reģionālajā
volejbola turnīrā, skolotāja Natālija Raudive.

Gada balvas pasniegs novada domes priekšsēdētājs Gunārs Upenieks.

Lidija Platonova,
Izglītības un kultūras nodaļas vadītāja

Pil sē tas ie dzī vo tā ju ie vē rī bai!
A/s „Lab ie kār to ša na K” brī di na –

sa ka rā ar ie las spul džu no mai ņu pil sē tas te ri to ri jā
 var ras ties ie las ap gais mo ju ma trau cē ju mi.

http://www.mamografija.lv/
mailto:info@mamografija.lv
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NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA NODOKĻA
MAKSĀTĀJIEM

NĪN apmaksas otrais termiņš ir 15.maijs. 
Lūdzam savlaicīgi veikt apmaksu!

SLUDINĀJUMI

Ekskavatora pakalpojumi,
rokam dīķus, tīrām grāvjus.
Visu veidu zemes darbi. Vairāk
informācijas - pa tālr.28602801.

Krāslavas pensionāru biedrība aicina iedzīvotājus bez
maksas apgūt latviešu valodu. Sapulce notiks 15.maijā
plkst.10.00 un stradājošiem plkst.17.30 Sociālā dienesta
telpās, Gr.Plāteru ielā 6.

18.MAIJĀ PLKST.19.00 
KRĀSLAVAS KN

 NOTIKS KONCERTS “DZIEDU AR MĀMIŅU”.

No 2012.gada 7.maija Iīdz 2012.gada 31.augustam domes
darbiniekiem, kuriem darba pienākumu veikšanas vieta ir ēkā
Rīgas ielā 51, Skolas ielā 7, Brīvības ielā 13 un Grāfu PIāteru ielā 6,
noteikts šāds darba laiks: pirmdiena, otrdiena, trešdiena un
ceturtdiena - no plkst. 8.00 līdz 12.00 un no plkst. 12.30 līdz 17.15,
piektdiena - no plkst. 8.00 līdz 13.00.

13. un 14.ap rī lī Krās la vas cīk sto ņi piedalījās19.starp tau tis ka jās
K.Kun dzi ņa ce ļo jo šā kau sa iz cī ņas sa cen sī bās brī va jā cī ņā. Ot ro vie tu
sva ra ka te go ri ja līdz 100 kg iz cī nī ja mū su ka dets Ainārs An džāns.  Sie -
vie tēm sva ra ka te go ri jā līdz 55 kg bron zas me da ļu iz cī nī ja Alī na Dim -
bov ska.  

Zē niem 28 cīk sto ņu kon ku ren cē 5.vie ta Ar tū ram Sa včen ko, kas uz va -
rē ja tri jās cī ņās, ta ču zau dē ja pus fi nā lā.

Ine se Um braš ko,
 spor ta sko las dir.viet nie ce 

SPORTS - BRĪ VĀ CĪ ŅA
ESI DROŠS, ATBILDĪGS

 UN BRĪVS!
Krās la vas Va ra vīk snes vi dus -

sko la jau vai rā kus ga dus pie da -
lās kus tī bā „Drau dzī ga sko la”,
27.ap rī lī ve cā ko kla šu sko lē niem 
ti ka pie dā vā ta ie spē ja ap mek lēt
kon fe ren ci „Esi drošs, at bil dīgs
un brīvs!”, kas no ti ka Rī gā, biz -
ne sa augst sko lā „Tu rī ba”. Pro -
jek ta un kon fe ren ces mēr ķis
-piln vei dot sko las psiho so ci ālo
vi di, lai at tie cī bas starp bēr niem,
ve cā kiem, sko lo tā jiem un sko las
ad mi nis trā ci ju tik tu bal stī tas
sav star pē jā cie ņā un sa dar bī bā. 

Kon fe ren ces sā ku mā or ga ni za -
to ri pie dā vā ja klāt eso ša jiem pie -
da lī ties to l e r an ces stun dā, kas
pie vēr sa da līb nie ku uz ma nī bu
tam, cik sva rī ga un no zī mī ga ir
pras me būt ie cie tī gam un to le -
ran tam vi sā mūs die nu pa sau lē,
ne ti kai sko lā. Stun da no ti ka ne -
for mā lā at mo sfē rā, ti ka pre zen -
tēts ne liels ie stu dē jums, kas
uz ska tā mā for mā at spo gu ļo ja
mo bin ga (emo ci onā lā var dar bī ba 
pret cil vē ku sko lā vai dar bvie tā)
se ku bīs ta mī bu. Ga ra stā vok li uz -
la bo ja nā ka mais uz de vums –
mums va ja dzē ja sa svei ci nā ties
tā, kā to da ra da žā dās pa sau les
val stīs. Uz zi nā jām, ka, sa svei ci -
no ties Ti be tā, jā pa rā da mē le.

In te re san ta un no de rī ga bi ja
so ci ālā tīk la drau giem.lv ofi ci ālā 
pār stāv ja uz stā ša nās. Sa vā
priekš ne su mā viņš mi nē ja arī
sta tis ti kas da tus, iz rā dī jās, ka
por tā la ap mek lē tā ji vi dē ji kat ru
die nu pa va da ša jā mā jas la pā ne
ma zāk kā 40 mi nū tes, kas ir ļo ti
augsts rā dī tājs, pat sa lī dzi not ar
pa sau les so ci āla jiem tīk liem, tā -
diem kā Fa ce bo ok. So ci ālie tīk li
ir ne at ņe ma ma dzī ves sa stāv da ļa
gan drīz pus ei Lat vi jas ie dzī vo tā -
ju, ta ču ti ka iz da rīts se ci nā jums
par to, ka la bāk vel tīt sa vu brī vo
lai ku la sī ša nai, pil nī gi pie tiek  ar
10 - 20 mi nū tēm, lai ie pa zī tos ar
vi sām iz mai ņām sa vā pro fi lā. 

Tā lāk se ko ja, mū su prāt, sva rī -
gā kā kon fe ren ces da ļa - sko las
pre zen tā ci ja. Mū su gal ve nais

mēr ķis bi ja pa rā dīt, ka kat ra sko -
lē na in di vi du ali tā tes at tīs tī bas
pa ma tā ir trīs vēr tī bas - dro šī ba,
at bil dī ba un brī vī ba. Mēs cen tā -
mies pa rā dīt, cik sva rī gi ir ņemt
vē rā vi sus vie dok ļus, kā das ie -
spē jas ir Va ra vīk snes vi dus sko -
las audzēk ņiem un kā du dar bu
veic sko las ad mi nis trā ci ja, lai re -
ali zē tu trīs ie priekš mi nē tos pa -
mat prin ci pus. Pre zen tā ci jā ti ka
snieg ta in for mā ci ja par sko lē nu
ak ti vi tā tēm da žā dos ār pus kla ses
pa sā ku mos, kas pa līdz kat ram
bēr nam sko lā jus ties la bi, būt
pār lie ci nā tam, ka sko la pa tie šām
ir ot rās mā jas. Kon fe ren ces gai tā
ti ka uz svērts, ka Krās la vas Va ra -
vīk snes vi dus sko la jau vai rā kus
ga dus ir ak tī vā kā pro jek ta sko la
vi sā val stī.

Pēc ci tu sko lu pre zen tā ci jām
un pus die nu pau zes da līb nie -
kiem ti ka pie dā vāts darbs gru -
pās. Ti ka iz vei do tas sep ti ņas
gru pas, kat rai bi ja sa va tē ma un
uz de vums, pēc tam gru pām bi ja
jā pre zen tē savs darbs vi sai audi -
to ri jai. Kon fe ren ces da līb nie ki
sprie da par da žā dām lie tām – no
dro šī bas in ter ne tā līdz ko man das 
dar ba pras mju uz la bo ša nai, iz -
man to jot spor ta vin gri nā ju mus. 

No teik ti jā uz sver, ka lī dzī gas
kon fe ren ces ir ne pie cie ša mas arī
nā kot nē. Es mu pār lie ci nāts, ka

tiem, kas pie da lās tā dās
kon fe ren cēs, nav īpa šu pro blē mu 
ar to le ran ci, ta ču mū su uz de -
vums ir ne vis vien kārši būt par
to le ran tiem sa bied rī bas lo cek -
ļiem, bet arī mā cīt ci tus cil vē kus,
ap spriest šo tē mu da žā dos lī me -
ņos - in ter ne tā, no va da do mē, it
īpa ši sko lā – to ak cen tē arī kus tī -
ba „Drau dzī ga sko la”. Ti kai bū -
da mi ie cie tī gi un to le ran ti
sav star pē jās at tie cī bās, cil vē ki
pa tie šām va rēs jus ties dro ši, at -
bil dī gi un brī vi.

Gri bē tos, lai nā ka ma jā kon fe -
ren cē pie da lī tos arī iz glī tī bas
un zi nāt nes mi nistrs Ro b erts
Ķī lis, vi ņa klāt būt ne, pro tams,
pie šķir tu pa sā ku mam ci tu vēr tī -
bu, bet sko lē niem bū tu ie spē ja
ie tek mēt Lat vi jas iz glī tī bas sis -
tē mas re for mu gai tu, tas ir pro -
cess, ku rā pirm ām kār tām
jā ie sais tās skol nie kiem, ne vis
po li ti ķiem, par ko bie ži vien
nez kā pēc aiz mirst.

Liels pal dies vis iem, kas
pa l ī  dzē ja sa ga ta vot mū su
pre zen tā ci  ju un at  bal st ī  ja
brau cie nu uz kon fe ren ci  –
Svet la nai Ļak sai ,  Va di mam
Za vi šam, An dre jam Ja ku -
bov skim, Ie vai Bo jar  ču kai ,
Lud mi lai  Sen čen ko vai.

Va di ms Bov tra mo vi čs

Krāslavas rajona partnerība aicina uz 
“Kultūras mantojuma/tradīciju saglabāšana un attīstīšana” 

konkursa semināru 18. maijā 13.00 – 16:00, Skolas ielā 7.
Pieteikties semināram var līdz 17. maija plkst. 15:00, zvanot uz

 tālr.: 26195753 vai 22013825. 

òPārdod vasarnīcu „Meža
nora”, laivas motoru. T.26173163.
òPārdod 3-istabu dzīvokli (2.

stāvs, ZG), vasarnīcu „Saulainā
nora” (14,8 āri, ZG), garāža blakus 
slimnīcai. Viss bez parādiem.
T.25989039.
òPērk me žus ar zem i, cir smas,

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

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

Lai ka pos mā no 23. līdz 27.ap rī -
lim Lat ga les re ģi ona ku li nā rā man -
to ju ma tīk la un tū ris ma no za res
uz ņē mē ji ap mek lē ja vie nu no 16
Po li jas re ģi oniem, kas at ro das pa šā
Po li jas “sir dī”, tās dien vid cen trā la -
jā da ļā. Tas ir viens no tū ris tu ie cie -
nī tā ka jiem un po pu lā rā ka jiem
re ģi oniem Po li jā, ku ra pla tī ba ir 11
710 km2, bet ie dzī vo tā ju skaits sa -
stā da 1 273 054 cil vē kus. Vo je vo -
dis tes cen trā at ro das
Swietokrzyskie kal ni. Re ģi ona gal -
vas pil sē ta ir Kiel ce.

Pie re dzes ap mai ņas brau cie na
lai kā Lat ga les uz ņē mē ji ap mek lē ja
15 Swietokrzyskie re ģi ona ku li nā rā 
man to ju ma tīk la uz ņē mu mus, ta jā
skai tā mai z es cep tu vi, aug ļu uz ņē -
mu mu, ziv saim nie cī bas un pien -
saim nie cī bas uz ņē mu mus, kā arī 5
vie su mā jas/vies nī cas un 5 eko lo -
ģis kā ag ro tū ris ma uz ņē mu mus.

Ap mek lē jot Swietokrzyskie re -
ģi ona uz ņē mu mus, kas at ro das lau -
ku te ri to ri jā, Lat ga les uz ņē mē ji
no vē ro ja ap skau ža mu lau ku sa kop -
tī bu un lauk saim nie cī bas at tīs tī bu. 

Vi zī tes lai kā Lat ga les un
Swietokrzyskie re ģi onu uz ņē mē ji
da lī jās pie re dzē, at tīs tot un po pu la -
ri zē jot eko lo ģis ko ag ro tū ris mu, kā
arī ko pā pie da lo ties Eiro pas ku li nā -
rā man to ju ma tīk lā.

Jā at gā di na, ka ša jā tīk lā dar bo jas
25 re ģi oni, ta jā skai tā 6 Zvied ri jas
re ģi oni, 9 Po li jas re ģi oni, 3 Dā ni jas 
un 3 Vā ci jas re ģi oni, kā arī Auk -
štai ti jas re ģi ons Lie tu vā, Aker shus
re ģi ons Nor vē ģi jā, Riv nes re ģi ons
Uk rai nā un Lat ga les re ģi ons Lat vi -
jā (www.cu li nary-he r i ta ge.com).  

Swietokrzyskie re ģi ona ku li nā rā
man to ju ma tīk la ko or di na to re Bar -
ba ra Ku biec-Go ven der pa stās tī ja,
ka Po li jā lie la uz ma nī ba tiek pie -
vēr sta lau ku te ri to ri ju at tīs tī bai, ku -
rā no zī mī ga vie ta ir ag ro tū ris ma un
re ģi onā lā ku li nā rā man to ju ma at -
tīs tī bai, īpa ši at bal stot eko lo ģis ki tī -
rās pro duk ci jas ra žo ša nu un
iz pla tī ša nu.

Ne ska to ties uz to, ka Po li jas val -
stī ie tilpst 16 re ģi oni, val dī ba cen -
šas at bal stīt re ģi onus vien mē rī gi,
ne ska to ties uz re ģi onu at ra ša nās
vie tu. Re ģi onā lā paš val dī ba -

Swietokrzyskie vo je vo dis tes Saei -
ma - sa stāv no 30 de pu tā tiem un
dar bo jas mar ša la val dī bā, arī lie lā
mē rā sek mē lau ku te ri to ri jas at tīs tī -
bu, pie šķi rot mēr ķdo tā ci jas  un fi -
nan si ālo at bal stu eko lo ģis kā
ag ro tū ris ma at tīs tī bai. 

Pē dē jā vī zī tes va ka rā, Kiel ce pil -
sē tā Lat ga les re ģi ona uz ņē mē jus
sa gai dī ja Swietokrzyskie vo je vo -
dis tes mar šals.

At klā jot svi nī gās va ka ri ņas, viņš
uz svē ra, ka ir ļo ti gan da rīts, sa gai dot 
Lat ga les uz ņē mē jus Swietokrzyskie 
re ģi onā. Viņš pau da lie las ce rī bas,
ka Lat ga les uz ņē mē jiem, ap mek lē -
jot Swietokrzyskie re ģi ona ku li nā rā
man to ju ma tīk la uz ņē mu mus, ra dās
jaun as ide jas sa vas uz ņē mēj dar bī -
bas at tīs tī bai. 

Ar sa viem ie spai diem par brau -
cie nu da lās SI A „Krās la va D” spe -
ci ālis te Lo ni ja Stiv ri ņa: „Četr u
die nu lai kā mū su gru pa ap mek lē ja
vai rā kas Po li jas pil sē tas, pa ku rām
stai gā jot, es pir mo rei zi ju tos lep na
par sa vu Krās la vu, ku ras ie lās šo -
brīd ir jū ta ma Eiro pas „el pa”.

Ne ska to ties uz to, ka Po li jā ne kur 
ne re dzē ju pār mē rī gu ba gā tī bu, cil -
vē ki, ku rus sa sta pām, par sa vu val -
sti ru nā ja ar lep nu mu. Brau cie na
lai kā mums bi ja jā ap ska ta 15 ob -
jek ti – pri vā tas saim nie cī bas, no
ku rām kat ra dar bo jas sa vā jo mā:
putn ko pī ba, lauk saim nie cī ba, augļ -
ko pī ba utt.

Ne va rē ja ne pa ma nīt, ka no pa au -
dzes pa au dzē man to to īpa šu mu
saim nie ki da ra sa vu dar bu ar lie lu
mī les tī bu un ru nā par to ar lep ni pa -
cel tu gal vu. 

Tā nu tās die nas pa skrē ja, un
piekt die nas rīts mūs pa mo di nā ja
jau Lat vi jā. Pa tī ka mā no gu ru ma un
ie spai du lab sa jū tā bi ja jā šķi ras.”

Tat ja na Ko za ču ka,
Krās la vas no va da TIC va dī tā ja

KA PU SVĒT KI 
KRĀS LA VAS RO MAS 

KA TO ĻU DRAU DZES KAP SĒ TĀS
Krās la vas vecajos katoļu ka pos - 27. maijā plkst. 12:00

Krās la vas Me ža ka pos - 3. jū ni jā plkst. 14:00
Vil ma ņu ka pos - 10. jū ni jā plkst. 14:00
Puk jā nu ka pos - 10. jū ni jā plkst. 15:30
Ūd rī šu ka pos - 17. jū ni jā plkst. 14:00

Gin tau tu ka pos - 17. jū ni jā plkst. 15:30
Ve ce liš ķu ka pos - 24. jū ni jā plkst. 14:00

Pa sta ru ka pos - 24. jū ni jā plkst. 15:30
Gri bu ļu ka pos - 8. jū li jā plkst. 14:00
Nau di šu ka pos - 8. jū li jā plkst. 15:30
Ka čā nu ka pos - 15. jū li jā plkst. 14:00

LAT GA LES UZ ŅĒ MĒ JI AP MEK LĒ JA
 SWIETOKRZYSKIE VO JE VO DIS TI PO LI JĀ


