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Tik daudz bēr nu ra ti ņu, lai mī gu ve cā ku un ma zu ļu Krās la vā vie nu viet var re dzēt ti kai 1.jū ni -
jā. Mai ja bei gās bi ja daudz lie tai nu un auk stu die nu, bet pirm ā va sa ras die na – tik sil ta un sau -
lai na. Brī niš ķīgs laiks no teik ti vai ro ja svēt ku no ska ņu vis iem, kas at nā ca uz pil sē tas cen trā lo
lau ku mu. 

Tra dī ci ja dā vi nāt ma zu ļiem, kas pie dzi ma ga da lai kā, sud ra ba ka ro tes ar pil sē tas sim bo li ku
kļu va populāra krās la vie šu vidū. Šo gad aici nā ju mu pie da lī ties svēt kos sa ņē ma 86 ģi me nes.
Jaun os ve cā kus svei ca Krās la vas dzim tsa rak stu no da ļas va dī tā ja Inā ra Tei vi ša, pie mi ņas dā va -
nas vi ņiem pa snie dza Krās la vas no va da do mes priekš sē dē tājs Gu nārs Upe nieks un no va da do -
mes de pu tā te Vik to ri ja Ven gre vi ča. Pil sē tas sko lu jaun āko kla šu sko lē ni un pirms sko las
iz glī tī bas ie stā žu audzēk ņi sa ga ta vo ja svēt ku kon cer tu. Kad no ska nē ja vi s as dzies mas un bei -
dzās de jas, bēr nu zī mē ju mi uz as fal ta vēl kā du lai ku at gā di nā ja par pa gā ju ša jiem svēt kiem.
Ce rē sim, ka ma zo krās la vie šu ve cā kiem šī die na pa liks at mi ņā uz il gā ku lai ku. 

El vī ra Šku tā ne, au to res fo to

5.jū ni jā Pie dru jas Sv. Jau na vas 
Ma ri jas Ro mas ka to ļu baz nī cā
diev lū dzē ji un ap kār tē jo drau džu 
pries te ri pul cē jās, lai dzī ves
75.ju bi le jā go di nā tu prā ves tu
Ma ri anu Da ļec ki. Pa tei cī bas Sv.
Mi ses gal ve nie ce leb ran ti bi ja
Vi ņa Ek se len ce Rē zek nes- Ag lo -
nas die cē zes bīs kaps Jā nis Bu lis,
ju bi lārs Ma ri ans Da ļec kis un vi -
ņa brā lis prā vests Oļ ģerts Da ļec -
kis. 

Spre di ķī bīs kaps J.Bu lis uz -
svē ra prā ves ta M.Da ļec ka uz ti cī -
go kal po ša nu Die vam un at gā di -
nā ja, ka pries te ra uz de vums ir at -
vērt cil vē kiem sir dis, lai vi ņi pie ņem tu pa tie sī bu par Die vu, mū žī go dzī vi, šķīs tī ta vu un el li.

„Par šo pa tie sī bu pries te ri ir ga ta vi at dot sa vu dzī vī bu - un viens no vi ņiem ir jū su pries te ris
Ma ri ans Da ļec kis,” tei ca bīs kaps J.Bu lis.

Bīs kaps no vē lē ja drau dzei arī turp māk ti cēt prā ves ta M.Da ļec ka slu di nā ta jam vār dam, „tā -
pēc, ka tas nav vi ņa vārds, bet tas ir Die va vārds un sa sniedz jū su sir dis”.

Prā vests M.Da ļec kis dzi mis 1937. ga da 27.mai jā Kom bu ļu pa gas tā, pēc mā cī bām Rī gas ga -
rī ga jā se mi nā rā 1976. ga da 30. mai jā bīs kaps Ju li jans Vai vods vi ņu ie svē tī ja pries te ra kār tā.

Vi su sa vu pries te rī bas mū žu Ma ri ans Da ļec kis ir kal po jis Krās la vas ra jo na drau dzēs. 
Il gus ga dus par sa vu pries te ri vi ņu sauc Pie dru jas ka toļ ti cī gie. 
Svēt ku rei zē prā ves tu Ma ri anu Da ļec ki svei ca Krās la vas paš val dī bas un Pie dru jas pa gas ta

va dī ba, kā arī drau dzes lo cek ļi.
In ga Ka vin ska, El vī ras Šku tā nes fo to

Krās la vas Va ra vīk snes vi dus sko la tur pi na 5-6-ga dī go bēr nu uz ņem ša nu 
pirms sko las iz glī tī bas ma zā kum tau tī bu pro gram mas gru pi ņās

Ar bēr niem strā dā augs ti kva li fi cē ti pa snie dzē ji ar 2010./2011. ga dā ap stip ri nā to jaun u
pro gram mu ar IKT iz man to ša nu. Vie tu skaits ie ro be žots. 

Ie snie gu mi tiek pie ņem ti: N.Ran cā na ie la 4, Krās la va, dar ba die nās no plkst.8.00 līdz
16.00. Tāl ru nis uz zi ņām: 26125227, 65681468.

PAR ČEM PI ONU
 VAR KĻŪT IK VIENS

Pro jek tu  kon kur sam „Jaun ie šu ini ci -
atī vas Krās la vas no va dā”, ko fi nan sē ja
Krās la vas no va da do me, ti ka ie snieg ti
24 pro jek ti. Pro jek tā va rē ja pie da lī ties
jaun ie ši (in di vi du āli), kā arī jaun ie šu
gru pas (13-25 gad.). Iz ska tot jaun ie šu
ide jas, vēr tē ša nas ko mi si ja iz vē lē jās 11
pro jek tus, ku riem arī ti ka pie šķirts fi -
nan sē jums 200 la tu ap mē rā.

Pirm ie sa vu ide ju īs te no ja jaun ie ši no
Rī gas Valsts teh ni ku ma Krās la vas te ri -
to ri ālās struk tūr vie nī bas. Vi ņu pro jek ta
no sau kums – „Par ve se lī gu dzī ves vei du
ar ie lu vin gro ša nu”. 

Pē dē jos ga dos šis spor ta veids ie ka ro
ar vien lie lā ku po pu la ri tā ti jaun ie šu vi -
dū. Ie lu vin gro tā ji ap gal vo, ka tre nē ties var 
jeb ku rā vie tā, ja nav stie ņa un bru su - uz
ze mes, uz sta biem un žo giem. Gal ve nais -
uz stā dīt mēr ķi un pa kā pe nis ki to īs te not.
Ie lu vin gro ša nas īpat nī ba ir sais tī ta ar to,
ka ne tiek iz man to ti ne kā di ana bo lis kie  lī -
dzek ļi, vis a me to di ka bal stās uz  cil vē ka fi -
zio lo ģi jas prin ci piem.

Šī spor ta vei da ak tī vis ti Ser gejs Lož kins, 
Mak sims Puč kins un El vis Še me lis uz stie -
ņiem un bru sām tre nē jas vai rāk ne kā di vus
ga dus, 5 rei zes ne dē ļā, pie cas stun das die -
nā. Vi ņu mēr ķis ir ve se līgs dzī ves veids un
sa va ķer me ņa piln vei do ša na. 

Pa tei co ties pro jek tam un vi su Krās la vas
tur nik me ņu pa lī dzī bai, pui ši uz stā dī ja sta -
di onā bla kus Krās la vas
Va ra vīk snes vi dus sko lai 
jaun us stie ņus, kā arī no -
krā so ja vi sus pā rē jos.
Darbs ti ka iz pil dīts 4
die nu lai kā. 

Par to, kā ra du sies ide -
ja uz rak stīt pro jek tu, pa -
stās tī ja Ser gejs Lož kins: 
„Mū su lau ku mā tre nē jas 
ne ti kai ve cā ko kla šu
sko lē ni un teh ni ku ma
audzēk ņi, at nāk arī pus -
au dži. Lai vi ņiem bū tu

ma zāk pro blē mu tre ni ņu lai kā, mēs no lē -
mām ie rī kot pa pil dus stie ņus, kas at ro das
zem āk”.

Krās la vā jau ir des mi tiem ie lu vin gro ša -
nas pie kri tē ju. Tie ir jaun ie ši ne ti kai no
teh ni ku ma, šeit tre nē jas arī Krās la vas
Valsts ģim nā zi jas un Krās la vas pa mat sko -
las audzēk ņi. Ie lu vin gro tā ji no mū su pil -
sē tas veik smī gi pie da lās re pub li kas
mē ro ga sa cen sī bās.

Kon cer tā, kas no ti ka pil sē tas cen trā la jā
lau ku mā 4.mai ja svēt kos, jaun ie ši kļu va
par ska tī tā ju fa vo rī tiem. Vi ņu priekš ne -
sums bi ja fas ci nē jošs. Ie lu vin gro tā ju nu -
murs tiks ie kļauts arī Krās la vas pil sē tas
svēt ku kon cer ta pro gram mā. 

El vī ra Šku tā ne, au to ra fo to

 „TU ESI 
MŪ SU LEP NUMS”

Mai ja bei gās Krās la vas kul tū ras na mā no -
ti ka pa sā kums „Tu esi mū su lep nums”. Sa -
vus sko lē nus - olim pi āžu, kon kur su un spor -
ta sa cen sī bu uz va rē tā jus - go di nā ja Krās la -
vas pa mat sko la. 

Pie mi ņas dā va nas no sko las di rek to res Vi -
jas Kon ce vi čas ro kām sa ņē ma olim pi āžu uz -
va rē tā ji va lo du, da bas zi nī bu un teh no lo ģi ju,
ma te mā ti kas, lie tiš ķās in for mā ti kas, māk -
slas, mū zi kas jo mā.

Pa sā ku ma no ri ses lai kā ti ka sveik ti kon -
kur su uz va rē tā ji da žā dās dis cip lī nās, kā arī
sko las la bā kie spor tis ti. At zi nī ba ti ka iz teik ta pe da go giem, pa tei co ties ku riem sko lē ni va rē ja
sa ga ta vo ties un veik smī gi pa rā dīt sa vas zi nā ša nas olim pi ādēs. Prie cā ties un le po ties par sa -
viem bēr niem ša jos svēt kos va rē ja arī vi ņu ve cā ki. Pa sā ku mu tur pi nā ja svēt ku kon certs, ku ru 
sa ga ta vo ja Krās la vas pa mat sko las sko lo tā ji un audzēk ņi. 

El vī ra Šku tā ne, au to res fo to

MA ZO KRĀS LA VIE ŠU SVĒT KI

„Pries te ra uz de vums ir
 at vērt cil vē kiem sir dis”
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Uz sākts jauns
 pro jekts jaun ie šu

 pro fe si onā lās 
kon ku rēt spē jas 

sek mē ša nai
1. jū ni jā Krās -

la vas no va dā no -
ri tē ja Lat vi jas
-Lie tu vas pār ro -
be žu sa dar bī bas

pro gram mas pro jek ta „Lat vi jas un 
Lie tu vas pro fe si onā lās iz glī tī bas
ie stā žu un uz ņē mu mu sa dar bī bas
plat for mas at tīs tī ba” (pro jek ta sa -
īsi nā tais no sau kums „Ed u ca te for
bu si ness”) pirm ā dar ba gru pas sa -
nāk sme, kā arī pro jek ta at klā ša na.

Pro jek ta mēr ķa sa snieg ša nai,
pro ti, jaun ās pa au dzes dar ba spē ka 
kon ku rēt spē jas un ra žī gu ma sek -
mē ša nai Lat vi jas - Lie tu vas pie ro -
be žā, ap vie no ju šās se šas
in sti tū ci jas - bied rī ba „Eiro re ģi -
ons „Eze ru ze me””, Vi dus lat ga les
un Aus trum lat ga les pro fe si onā lās
vi dus sko las, Alan tas teh no lo ģi ju
un biz ne sa sko la, Ute nas ra jo na
paš val dī ba un Krās la vas no va da
paš val dī ba.

Di vu ga du lai kā pro jek ta par -
tne ri iz vei dos pro fe si onā lās iz glī -
tī bas ie stā žu un uz ņē mu mu
sa dar bī bas plat for mu, ie vie šot ko -
pī gas ak ti vi tā tes: starp tau tis kās
prak ses, pa snie dzē ju pie re dzes
ap mai ņu, la bā ko stu den tu kon sul -
tē ša nu ar mēr ķi uz sākt uz ņē mēj -
dar bī bu, kā arī uz la bo jot sko lu
mā cī bu pro gram mas un ma te ri āli
teh nis ko bā zi. 

Ko pē jais pro jek ta bu džets ir
gan drīz 800 000 eiro, no tiem
Krās la vas no va da do mes bu džets,
kas pa re dzēts ak ti vi tā tēm un in -
ves tī ci jām (da to rva dā mās ro bot
ro kas – ma ni pu la to ra, pro gram -
ma tū ras ie gā dei) Rī gas Valsts teh -
ni ku ma Krās la vas te ri to ri āla jā
struk tūr vie nī bā ir 155 494 eiro
(ERAF 85%, paš val dī bas bu džets
10%, valsts bu džets 5%). 

Krās la vas no va da do mei un Rī -
gas Valsts teh ni ku ma Krās la vas
te ri to ri āla jai struk tūr vie nī bai ir iz -
vei do ju sies ilg ga dē ja sa dar bī ba,
ar mēr ķi sek mēt jaun ās pa au dzes
kon ku rēt spē ju, kā arī uz sko las bā -
zes at tīs tīt Lat ga les kok ap strā des
cen tru. 

In for mā ci ju sa ga ta vo ja
Gun ta Či ži ka,

pro jek ta ko or di na to re 
Krās la vas no va dā 

ENER ĢI JAS AL TER NA TĪ VAS
Krās la vas no va dā tur pi na īs te not Bal ti jas jū ras re ģi ona pro gram mas pro jek tā „Ener -

ģi jas al ter na tī vas – ilg tspē jī gas ener ģi jas stra tē ģi jas kā ie spē ja re ģi onā la jai at tīs tī ba”
(PE A), kur kā pi lo tak ti vi tā te 2011. ga da ru de nī ti ka īs te no ta So ci ālā die nes ta ēkas sil -
ti nā ša nā ar vie tē jiem ma te ri āliem – ka ņe pēm. 

Šo brīd, kad ap ku res se zo na ir bei gu sies, tiek sa lī dzi nāts ener ģi jas ie tau pī jums pēc
So ci ālā die nes ta sil ti nā ša nas dar biem, lai no vēr tē tu un sa lī dzi nā tu ie gū tos re zul tā tus ar 
pro gno zē ta jiem. Ener ģi jas ie tau pī jums lai kā no de cem bra līdz ap rī lim ir 37,3%, jan -
vā rī un mar tā pār snie dzot pat 45% sa lī dzi nā ju mā ar ie priek šē jo ap ku res pe ri odu, kas
ļauj at zi nī gi no vēr tēt pa veik to dar bu. 

Krās la vas no va da do mes dar bi nie ki ko pā ar pro jek ta par tne riem no Rī gas Teh nis -
kās uni ver si tā tes ir iz strā dā ju ši Krās la vas no va da ener ģi jas stra tē ģi ju. Šo brīd ak tī vi
tiek iz strā dāts arī ne pie cie ša mais rī cī bas plāns ener ģi jas stra tē ģi jas ie vie ša nai, ko iz -
strā dā ju ši pro jek ta par tne ri no Rī gas Teh nis kās uni ver si tā tes ko pā ar Krās la vas no va -
da do mi.

Vai rāk in for mā ci jas par pro jek tu: http://www.peaproject.eu
Lī ga Upe nie ce, 

pro jek ta ko or di na to res Krās la vas no va dā asis ten te 

Sep tī tais pēc kār tas…

Kopš 2009.ga da Krās -
la vas no va da te ri to ri jā ar
Eiro pas Sa vie nī bas at bal -
stu tiek īs te no ti ūdens -

saim nie cī bas in fra struk tū ras at tīs tī bas
pro jek ti vie tās ar ie dzī vo tā ju skai tu līdz
2000.

Līdz šim brī dim pro jek tu īs te no ša na
no slē gu sies Aule jas, Kom bu ļu, Iz val tas,
Kap la vas, Ezer kal na un Skais tas cie mos,
kur ir veik ta ūdens ap gā des un ka na li zā ci -
jas tīk lu re kon struk ci ja un pa pla ši nā ša na, 
iz vei do ti jaun i ūdens ap gā des ur bu mu,
no tek ūde ņu at tī rī ša nas ie kār tas, ie gā dā ti
ģe ne ra to ri.

Tur pi not ie sāk to dar bu, 2012.-2013.ga -
du lai kā tiks uz sākts darbs pie ūdens saim -
nie cī bas in fra struk tū ras sa kār to ša nas
Krās la vas no va da Kal nie šu cie mā.

Vie no ša nās par pro jek ta īs te no ša nu un
fi nan sē ju ma pie šķir ša nu starp Kal nie šu
pa gas ta pār val di un Cen trā lo fi nan šu un
lī gu mu aģen tū ru ti ka no slēg ta š.g.
21.mai jā. Sa ska ņā ar plā no to Kal nie šu
cie mā tiks veik ta eso šo ūdens ap gā des tīk -
lu re kon struk ci ja (3106 m) un jaun u tīk lu
būv nie cī ba (392 m), kā arī re zer ves ur bu -
ma tam po nā ža.

Pro jek ta īs te no ša nas re zul tā tā 93% cie -
ma ie dzī vo tā ju tiks no dro ši nā ti cen tra li -
zē tie dze ra mā ūdens pa kal po ju mi, līdz
12% sa ma zi nā sies ūdens zu du mi un uz la -
bo sies dze ra mā ūdens kva li tā te. 

Pro jek ta ko pē jās iz mak sas ir LVL
341 239.17, t.sk. LVL 237 748.60 ir Eiro -
pas Re ģi onā lā at tīs tī bas fon da līdz fi nan -
sē jums, LVL 41 955.64 Kal nie šu pa gas ta
pār val des fi nan sē jums un LVL 61 534.93 
– pār val des fi nan sē jums pro jek ta ne at tie -
ci nā mo iz mak su seg ša nai (PVN).

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

Uz sāk ta pār ro be žu 
sa dar bī bas pro jek ta

 īs te no ša na
Krās la vas no va da do me ir 

ie sais tī ju sies pār ro be žu sa -
dar bī bas pro jek ta EL RI-109 
„Trans por ta sis tē mas po ten -

ci āla pa stip ri nā ša na Igau ni jas-Lat vi -
jas-Krie vi jas starp tau tis kas no zī mes
trans por ta ko ri do ros” (ES TLAT RUS
TRAF FIC) īs te no ša nā.

Pro jek ta vis pā rē jais mēr ķis ir sek mēt
pie ro be žu te ri to ri ju at bil stī bu sa tik smes
dro šī bas pa sā ku miem, uz la bo jot sa tik -
smes dro šī bu, ie lu un ce ļu in fra struk tū ru
un īs te no jot ko pē jus sa tik smes dro šī bas
pa sā ku mus. 

Pro jek ta va do šais par tne ris ir Eiro re ģi -
ona „Eze ru ze me” Lat vi jas bi rojs. Pro -
jek tā ir ie sais tī ti 6 par tne ri Lat vi jā –
Kār sa vas, Krās la vas, Prei ļu, Lu dzas un
Vi ļā nu no va da do mes, Rē zek nes pil sē tas
do me, 5 par tne ri Krie vi jā – ne val stis kā
or ga ni zā ci ja „La ke Peip si Pro ject”, Ples -
ka vas, Krasnogorodskoye, Pytalovo un
Pechory ra jo nu ad mi nis trā ci jas, un 2 par -
tne ri Igau ni jā – Vo ru un Tar tu pil sē tu
paš val dī bas.

Š.g. 23.-24.mai jā Ples ka vā no ti ka
pirm ā pro jek ta Va dī bas ko mi te jas sa nāk -
smē, ku ras lai kā starp pro jek ta par tne -
riem ti ka pa rak stīts pro jek ta fi nan šu
lī gums.

Pro jek ta ko pē jas bu džets ir
1 876 570.00 EUR. Krās la vas no va da paš -
val dī bas pro jek ta bu džets ir 147 862.00
EUR. Pro jek ta in ves tī ci ju da ļā Krās la vas
pil sē tā tiek plā no ta Dī ķu ie las re kon struk -
ci ja. Pro jek tā plā no tas ak ti vi tā tes tur pi nā -
sies līdz 2014.ga da ap rī lim.

An dris Ruk mans

Krāslavas novada pašvaldības policijas 
atskaite par paveikto darbu maijā

Sastādīti 7 administratīvo pārkāpumu protokoli, no tiem 1 par bērna aprūpes 
pienākumu nepildīšanu, 1 par dzīvnieku infekcijas slimību profilakses un
apkarošanas prasību pārkāpšanu, 1 par iekšējās kārtības noteikumu
neievērošanu,1 par ielu un citu sabiedrisko vietu piegružošanu ar sadzīves vai
cita veida atkritumiem, 1 par būves neuzturēšanu tādā kārtībā, lai tā
neapdraudētu personu drošību, 1 par alkoholisko dzērienu vai citu apreibinošo 
vielu lietošana sabiedriskās vietās un atrašanās sabiedriskās vietās reibuma
stāvoklī, 1 nepilngadīgās per so nas ielaišanu izklaides rakstura vietās.

Saņemti 21 rakstiski iesniegumi un atstrādāti 82 izsaukumi. Tika veikta 16
profilaktiska saruna un izteikti mutiski brīdinājumi.

Tika veikti 4 nakts reidi (no piektdienas uz sestdienu). Nodrošināta
sabiedriskās kārtības ievērošana šādos pasākumos:

 Latvijas Republikas Neatkarības deklarācijas pasludināšanas dienai veltīto
pasākumu laikā, sapulces laikā, kas tika veltīta uzvarai Otrajā pasaules karā,
„Muzeju nakts” pasākuma laikā, Piedrujas Saietu nama atklāšanas laikā. 

Krāslavas novada pašvaldības policijas darbinieki veica 13 profilaktiskos
reidus pa Krāslavas novada ezeriem sakarā ar zivju resursu un kontroles
pasākumiem.

POLICIJA INFORMĒ

Krās la vas ie cir kņa valsts
policija par paveikto maijā

Krās la vas ie cir kņa valsts policijas
amat per so nas šī ga da mai jā sa stā dī ja
280 ad mi nis tra tī vo pār kā pu mu pro to -
ko lus, no tiem 4 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), 21 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). Uz sāk tas 3 ad mi nis tra tī -
vās liet ve dī bas par ak ci zē to pre ču
ne li ku mī gu ap ri ti. 

Ce ļu po li ci jas jo mā sa stā dī ti 245 ad -
mi nis tra tī vo pār kā pu mu pro to ko li, mē -
ne ša lai kā re ģis trē ti 7 ce ļu sa tik smes
ne ga dī ju mi bez cie tu ša jiem. 

Izvaltas ciema ielu rekonstrukcija
Krās la vas no va da do mes pro jek ta ie tva -

ros ir uz sāk ta Iz val tas cie ma ie lu re kon -
struk ci ja. Ar Eiro pas Lauk saim nie cī bas

fon da lau ku at tīs tī bai (EL FLA) fi nan sē ju mu un Krās la vas
no va da do mes līdz fi nan sē ju mu tiek re kon stru ētas Iz val tas
cie ma Dār zu ie la 222m ga ru mā un Lie pu ie la 300m ga ru mā.  

No tiek grāv ju tī rī ša na un rak ša na, caur te ku tī rī ša na un uz -
stā dī ša na, ce ļa pa mat nes iz bū ve, jaun a as fal ta se gu ma iz bū -
ve, lū ku pār se dzes no mai ņa un lī me ņo ša na, kā arī ce ļa zīm ju 
uz stā dī ša na.  

Ko pē jās pro jek ta īs te no ša nas iz mak sas sa stā da LVL 60
762,60 bez PVN. Re kon struk ci jas dar bus veic SI A „Ošu -

kalns”, bū vuz rau dzī bas pa kal po ju mu no dro ši na VAS „Lat -
vi jas Valsts ce ļi”, ie lu teh nis kos pro jek tus iz strā dā ja un au -
to ruz rau dzī bas pa kal po ju mu no dro ši na SI A „L4 ce ļu
pro jek ti”.

Lau ku at tīs tī bas pro gram mas pa sā ku ma „Pa mat pa kal po -
ju mi eko no mi kai un ie dzī vo tā jiem” pro jek tā EL FLA fi nan -
sē jums vei do 90% no ko pē jām pro jek ta at tie ci nā ma jām
iz mak sām, Krās la vas no va da do me sedz at li ku šos 10% un
pie vie no tās vēr tī bas no dok li.

Pa sā ku ma „Pa mat pa kal po ju mi eko no mi kai un ie dzī vo tā -
jiem” mēr ķis ir at bal stīt vie tē jo paš val dī bu in ves tī ci jas pub -
lis kās in fra struk tū ras kva li tā tes uz la bo ša nai lau ku
te ri to ri jās, lai vei ci nā tu ap dzī vo tī bas sa gla bā ša nos.

Aina Dzal be, 
pro jek ta va dī tā ja

KAP LA VAS 
RO BEŽ PĀ RE JAS

 PUNKTS IN FOR MĒ
Sa ska ņā ar Lat vi jas Re pub li kas un Balt krie vi jas Re pub -

li kas val dī bas vie no ša nos par Lat vi jas Re pub li kas un Balt -
krie vi jas Re pub li kas pie ro be žas te ri to ri ju ie dzī vo tā ju
sav star pē jo brau cie nu vien kār šo ša nu ro bež pā re jas pun ktu
„Kap la va” ir tie sī bas šķēr sot pie ro be žas te ri to ri jas ie dzī vo -
tā ji, ku riem ir iz snieg tas vie tē jās pie ro be žas sa tik smes at -
ļau jas.

Ro bež pā re jas pun kta „Kap la va” dar ba laiks brīv die nās
un valsts svēt ku die nās, zie mas pe ri odā (no 1.no vem bra
līdz 31.mar tam) no plkst.09:00 līdz 17:00, va sa ras pe ri odā
(no 1.ap rī ļa līdz 31.ok tob rim) no plkst.09:00 līdz 19:00. 

Lat vi jas Re pub li kas un Balt krie vi jas Re pub li kas ro be žu
caur ro bež pā re jas pun ktu „Kap la va” at ļauts šķēr sot pie ro -
be žas te ri to ri ju ie dzī vo tā jiem, ku ri pār vie to jas uz ot ras
pus es pie ro be žas te ri to ri jām, kā jām vai trans por ta lī dzek -
ļos, ku ru svars ne pār sniedz 3,5 ton nas un kas at ro das per -
so nī ga jā lie to ša nā, bez pre cēm, ku ras jā dek la rē.

Ie brau cot Lat vi jā no Balt krie vi jas, pre ces, ko ce ļo tājs ie -
ved per so nī ga jā ba gā žā, ne ap liek ar mui tas no dok li un pie -
vie no tās vēr tī bas no dok li, ja to ko pē jā vēr tī ba vie nai
per so nai ne pār sniedz:

- 210 la tu – ja ce ļo jat pa sau sze mi;
- 300 la tu – ja ce ļo jat ar gai sa trans por tu vai jū ras

trans por tu;
bēr ni līdz 15 ga diem, ne at ka rī gi no ie ce ļo ša nas vei da,

drīkst ie vest pre ces per so nis kai lie to ša nai, ja to vēr tī ba ne -
pār sniedz 200 la tu.

Per so nī gā ba gā ža - jaun as, ne lie to tas pre ces, kas ir pa re -
dzē tas ti kai ce ļo tā ja vai vi ņa ģi me nes per so nis kajai lie to ša -
nai vai dā va nām, ja šā du pre ču veids un dau dzums
ne lie ci na par to, ka tās ie ved ko mer ci āliem no lū kiem.

Ko pē jā vēr tī bā ne ie kļauj:
tās per so nī gās ba gā žas vēr tī bu, ko ce ļo tājs ie ved uz lai ku 

vai ie ved at pa kaļ pēc pa gai du iz ve ša nas;
ce ļo tā ja per so nis ka jām va ja dzī bām ne pie cie ša mo zā ļu

vēr tī bu;
ta ba kas iz strā dā ju mus, al ko ho lis kos dzē rie nus un deg -

vie lu, ko ce ļo tājs ie ved per so nī ga jā ba gā žā, ie vē ro jot li ku -
ma „Par akcīzes nodokli” 21.pan ta ce tur ta jā da ļā no teik tos
dau dzu ma ie ro be žo ju mus.

Ar 2012.ga da 1.jan vā ri ne bie žāk kā vie nu rei zi sep ti -
ņās die nās bez no dok ļu no mak sas sa vam pa tē ri ņam
drīk stat ie vest: 

Ta ba kas iz strā dā ju mus: 
- 40 ci ga re tes vai 

- 20 ci ga ril las (ci gā ri, kas katrs sver ne vai rāk par 3 gra -
miem), vai 

- 10 ci gā rus, vai 
- 50 gra mus smē ķē ja mās ta ba kas, vai 
ta ba kas iz strā dā ju mus jeb ku rā kom bi nā ci jā, ja pro cen tu

da ļa, ko iz man to in di vi du āli no teik ta jiem dau dzu miem,
ko pā ne pār sniedz 100 pro cen tus.

Al ko ho lis kos dzē rie nus:
- 1 lit ru des ti lē tu dzē rie nu un al ko ho la, ja al ko ho la sa turs

pār sniedz 22%; ne de na tu rē tu etil spir tu ar spir ta til pum kon -
cen trā ci ju 80% un vai rāk vai 

- 2 lit rus des ti lē tu dzē rie nu, al ko ho la un ape ri tī vu uz vī na 
vai al ko ho la bā zes, ku ru al ko ho la sa turs ne pār sniedz 22%;
dzirk sto šo vī nu, de ser ta (li ķie ra) vī nu;

- ie priekš mi nē tos al ko ho lis kos dzē rie nus jeb ku rā kom -
bi nā ci jā, ja pro cen tu da ļa, ko iz man to in di vi du āli no teik ta -
jiem dau dzu miem, ko pā ne pār sniedz 100 pro cen tus;

- 4 lit rus ne dzirk sto šo (ne gā zē to) vī nu;
- 16 lit rus alus.
Per so nām, kas jaun ākas par 18 ga diem, at brī vo ju mi no

no dok ļu mak sā ju miem ta ba kas un al ko ho lis ko iz strā dā ju -
mu ie ve ša nai ne tiek pie šķir ti.

Naf tas pro duk tus (deg vie lu):
- trans port lī dzek ļa deg vie las stan dart tver tnē;
- deg vie las pār vie to ja mās tver tnēs - ne vai rāk kā 10 lit rus 

vie nam trans port lī dzek lim.
Bez al ko ho lis kos dzē rie nus un ka fi ju, ie vē ro jot pre ču

pār vie to ša nai no teik tos preču vērtības ierobežojumus. Ie -
ve dot no Balt krie vi jas bez al ko ho lis kos dzē rie nus un ka fi -
ju, jā ie vē ro arī  no teik tie pār ti kas pre ču ie ve ša nas
dau dzu ma ie ro be žo ju mi – per so nī ga jā ba gā žā ne ko mer ci -
ālos no lū kos drīkst ie vest  pār ti kas pre ces, kas ne sa tur
dzīv nie ku iz cel smes pro duk tus, ja to ko pē jais svars ne pār -
sniedz 10 kg.

Ne drīkst ie vest:
Ga ļu, ga ļas pro duk tus (spe ķi, svai gu vai ap strā dā tu ga ļu,

t.sk. put nu ga ļu, dzīv nie ku tau kus, da žā da vei da de sas, ga -
ļas kon ser vus, ar ga ļu pil dī tus vai to sa tu ro šus mīk las iz -
strā dā ju mus, ma ka ro nus, mēr ces, zu pas u.c.)

Pie nu, pie na pro duk tus (pie nu, jo gur tu, krē ju mu, biez -
pie nu, ke fī ru, sie ru, svies tu, ie bie zi nā to pie nu, sal dē ju mu
u.c.)

Lo lo ju ma dzīv nie ku ba rī bu, ku ras sa stā vā ir ga ļa vai
piens.

In for mā ci ju par pre cēm, ko drīkst ie vest Lat vi jas Re pub -
li kā, var sa mek lēt VID mā jas la pā www.vid.gov.lv.

Ēriks Sit niks,
Valsts ro bež sar dzes Dau gav pils pār val des

Kap la vas ro bež ap sar dzī bas no da ļas priekš nieks,
ma jors 

PROJEKTU ZIŅAS

http://www.peaproject.eu
http://www.likumi.lv/doc.php?id=81066&version_date=01.01.2012
http://www.vid.gov.lv/../../default.aspx?tabid=9&id=4923&hl=1
http://www.vid.gov.lv
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AN DREJS JA KU BOV SKIS :

„Ļo ti ce ru, ka Krās la vā ir jaun ie ši, kas vē las spē lēt te āt ri”

 - Mū su pil sē tā lie lā kā da ļa paš dar bī bas ko -
lek tī vu dar bo jas uz da žā du sko lu bā zes. Ir ko -
lek tī vi, ku ros ir bēr ni no da žā dām mā cī bu
ie stā dēm. Ša jā vir zie nā veik smī gi strā dā Krās -
la vas Mū zi kas sko la, kul tū ras nams. Ta ču
jaun ie šu te āt ra, ku rā spē lē tu da žā du sko lu pār -
stāv ji,  mums nav. Krās la vas jaun ie ši kon tak -
tē jas un drau dzē jas sa vā star pā. Ja šo
drau dzī bu mēs va rē sim sais tīt arī ar vi ņu ra do -
ša jām ak ti vi tā tēm, tad tas būs ti kai ie gu vums
mū su pil sē tai.

Krās la vā ir la bi priekš no tei ku mi te āt ra dar -
bī bai - ir ie spē ja uz stā ties uz lie las ska tu ves
kul tū ras na mā un pie da lī ties dau dzos kon kur -
sos. Es plā no ju, ka tas būs ama tie ru te āt ris
Bēr nu un jaun ie šu cen tra pa spār nē. 

Eks pe ri men tā lā pro gram ma nā ka ma jam
mā cī bu ga dam jau ir sa ga ta vo ta, ta jā ir ie kļau ti 
arī pil sē tas un no va da mē ro ga pa sā ku mi, ku -
ros mēs va rē tu pie da lī ties. Nā ka ma jā ga dā
mēs at zī mē sim Krās la vas 90. ga du ju bi le ju.
Uz ska tu, ka jaun ie šu te āt ris va rē tu da žā dot 
mū su pil sē tas svēt kus un pie šķirt tiem īpa šas,
iz teik smī gas krā sas.

- Ar ko jūs sāk siet?
- Es iz la sī ju lu gu, ko gri bē tu ie stu dēt. Au -

tors Alek sandrs Vo lo dins  ir mans mī ļā kais
dra ma turgs.  Pēc ma nām do mām, tā ir ļo ti in -
te re san ta, ak tu āla un fi lo zo fis ka, bet ta jā pa šā
lai kā vis iem sa pro ta ma. 

Dar bī ba no tiek ak mens laik me tā. Di vas da -
žā das cil tis dzī vo bla kus un ne var at rast ko pī -
gu va lo du. Vie na cilts ie sū ta iz lū ku - jaun u
mei te ni. Vi ņas uz de vums ir ie gūt in for mā ci ju
par to, kas ir tīkls. Kai mi ņu cil tī ir tīk li, ar ko

no ķer daudz ziv ju un, pro tams, līdz ar to la bāk
dzī vo. 

Kad mei te ne no nāk sve šā cil tī, vi ņa sa prot,
ka kon flik ti ir bez jē dzī gi. Iz rā dās, ka abu cil šu
pār stāv ji vie nā di jūt, vie nā di pār dzī vo, vi ņiem
ir vie nā di priekš sta ti par la bo un slik to, abas
cil tis vie nā di mīl sau li un sa vus bēr nus. 

Mei te ne ie mī las, bet sa prot, ka ir jā iz pil da
uz de vums, ko sa ņē ma no sa vas cilts. Vi ņu
mo ka šau bas – var būt  būs la bāk, ja šo tīk lu vi -
ņi to mēr iz gud ros pa ši? 

Lu ga bei dzas ar to, ka...
- Bet var būt vi su ne stās tī sim? Lai ska tī -

tā ji at nāk uz iz rā di un pa ši uz zi na, kā das ir
bei gas. 

- Jā, do mā ju, ka krās la vie ši jau no il go ju šies
pēc te āt ra. Kād reiz pie mums ar vies iz rā dēm
brau ca da žā di te āt ra ko lek tī vi, paš laik ļo ti re ti
at brauc Dau gav pils te āt ris, kas diem žēl ne
vien mēr at ved sa vas la bā kās lu gas, tā pēc ka
tas ir dār gi. No vie nas pus es tas ir slik ti, bet no
ci tas – ie spē jams, tie ši tas liek mums vir zī ties
uz priekš u un iz do māt kaut ko paš iem. 

- Kā dā va lo dā būs iz rā de?
- Man jau ir pie re dze, kas sais tī ta ar iz rā des

ie stu dē ša nu di vās va lo dās. To es gri bē tu iz -
man tot, strā dā jot ar šīs lu gas ma te ri ālu. Lai
vie na cilts ru nā krie vis ki, bet ot ra – lat vis ki!

Do mā ju, ka tas būs in te re san ti gan tiem, kas
spē lēs, gan tiem, kas ska tī sies. Tas ir no pietns
darbs, jo tiem jaun ie šiem, kas at nāks, būs da -
žā da ska tu ves pie re dze. Lai iz rā dei bū tu at bil -
stošs lī me nis, būs va ja dzīgs laiks. Ja mēs
sāk sim strā dāt sep tem brī, tad pre zen tēt lu gu
va rē sim pēc 4-5 mē ne šiem. 

Katrs sā kums nav viegls, bet ja mēs sāk sim,
tad ob li gā ti vi su iz da rī sim līdz ga lam. Ļo ti ce ru, 
ka Krās la vā ir jaun ie ši, kas vēlas spē lēt te āt ri. 

- Jaun ie šus no kā dām sko lām jūs gai dāt?
- Mū su pil sē tā ir 4 sko las. No Krās la vas pa -

mat sko las un gr. Plā te ru Po ļu pa mat sko las 
mēs gai dām 9. kla šu sko lē nus. Lie las ce rī bas
lie kam uz Krās la vas Valsts ģim nā zi jas, Krās -
la vas Va ra vīk snes vi dus sko las un Rī gas
Valsts teh ni ku ma Krās la vas te ri to ri ālās struk -
tūr vie nī bas audzēk ņiem. 

Paš laik man ir sva rī gi zi nāt, vai šī ide ja gūs
at bal stu no pa šu vi dus sko lē nu pus es. Tā pēc es 
gri bē tu, lai vi ņi uz rak stī tu vēs tu li uz ma nu
e-pas tu. 

Es līdz šim lai kam ne ko ne stās tī ju jaun ie -
šiem no Va ra vīk snes vi dus sko las. Lai vi ņi iz -

la sa „Krās la vas Vēs tis”  un, ja ir vē lē ša nās,
uz rak sta man! Gri bu, lai no tei ku mi vis iem bū -
tu vie nā di.

- Tā tad...
- Tā tad, ja jūs gri bat da žā dot, piln vei dot un

pa da rīt sa vu dzī vi krā sai nā ku, ja gri bat jus ties
pār lie ci nā tā ki, at tīs tīt sa vas pras mes un spē jas
un sa gā dāt prie ku pil sēt nie kiem, rak stiet uz
ma nu e-pas tu (jakubovskis69@inbox.lv) ti kai 
vie nu frā zi: „Es vē los spē lēt te āt ri”. 

- Es mu pār lie ci nā ta, ka jums viss iz do -
sies, bet mēs ar ne pa cie tī bu gai dī sim pirm -
iz rā di.

El vī ra Šku tā ne, 
fo to no A. Ja ku bov ska

 per so nis kā ar hī va 

Sko lu te āt ru va dī tā ju se mi nā rā, kas no ti ka ap rī ļa bei gās, ti ka iz teik ta in te re san ta
ide ja - iz vei dot Krās la vā jaun ie šu te āt ri. Šī do ma ra dās Krās la vas Va ra vīk snes vi dus -
sko las sko lo tā jam An dre jam Ja ku bov skim un Krās la vas Bēr nu un jaun ie šu cen tra
ko lek tī vam. 

Būt vai ne būt? Tāds ir jau tā jums. Bet at bil dēt uz to mēs lū dzām An dre ju Ja ku bov ski. 

- Kur stu dē, ar kā dām sek mēm?
Jā nis: Man ir al gots darbs Rī gā, es mu Valsts

amat per so na. Es mu pa bei dzis Rē zek nes ro bež -
sar dzes ko le džu.

Toms: Stu dē ju Dau gav pils Uni ver si tā tē vēs -
tu ri.

Oļ ģerts: Ie gūs tu aug stā ko teh nis ko iz glī tī bu
RTU. No la bā ka jiem ne es mu, no slik tā ka jiem
arī ne (sme jas). 

Kris taps: Paš laik stu dē ju RTU, ta ču sa ka rā ar 
ne pār do mā tu tā lāk iz glī tī bas iz vē li vē los mai nīt
mā cī bu ie stā di. Šī ga da lai kā man bi ja ie spē ja
pār lie ci nā ties, ka ma na iz vē le ne at bilst tam, ar
ko es vē lē tos sais tīt sa vu nā kot nes pro fe si ju.

- „Sta ge di vers” - no sau ku ma tul ko jums,
ni rējs cau ri pa kā pēm, vai ar to do mā ta iz aug -
sme, iz lai žot no teik tus at tīs tī bas pos mus? Vai
jūs ti cat, ka gru pas vārds ie tek mēs tās lik te -
ni?

Kris taps: Mū zi kas stils, šovs un iz pil dī jums ir 
veik smī gas mu zi kā lās kar je ras pa mats, to mēr
pa rei zi iz vē lēts gru pas no sau kums kom bi nā ci jā
ar lo go, sau kli un gru pas sti lu ir efek tīgs veids,
kā mo ti vēt klau sī tā ju mūs ie gau mēt un at ce rē -
ties.

Jā nis: No sau kums „Sta ge Di vers”” ti ka iz do -
māts vis no taļ spon tā ni. Vai rāk kārt mēs sa vā
star pā sprie dām par gru pas no sau ku ma mai ņu,
to mēr esam pa li ku ši pie ve cā no sau ku ma, jo tā -
dus mūs pa zīst mū su fa ni, no sau kums at bilst mū -
zi kai, ku ru mēs spē lē jam, un tam ir sa va ide ja.

- Maz liet par vēs tu ri, cik il gi mu zi cē jat ko -
pā, jū su at tiek sme pret dis cip lī nu, mē ģi nā ju -
mu ka vē ša nu?
Jā nis: Par gru pas dzim ša nas die nu tiek
uz ska tīts 2010. ga da 28. augusts. Tā ir die na,
kad ti ka uz rak stī ta pirm ā kom po zī ci ja „Dont
Say Good bye” – tā sa cīt, sa va vei da at skai tes
punkts.

Toms: Ma ni uz ai ci nā ja spē lēt gru pā rit ma ģi -
tā ru 2011. ga da mai jā, kad ie priek šē jam bun -
dzi nie kam nā cās at stāt gru pu un vi ņa vie tā
bun gas sā ka spē lēt to rei zē jais rit ma ģi tā rists -
Oļ ģerts. Nu jau ve sels ro ken ro la pie dzī vo ju mu
un ci tu tra ku lie tu pilns gads ir pa gā jis kopš ma -
nas at nāk ša nas, pa šo lai ku ir uz rak stī tas 8 pil -
nas dzies mas un vai rā kas dzies mu ski ces.

Jā nis: Sa nāk, ka aiz mu gu ras jau ap mē ram 2
ga di.

Oļ ģerts: Dis cip lī na? Ma nu prāt, dis cip lī nai jā -
būt spor tā. Tu ne va ri pa vē lēt ie dves mai nākt tad,
kad tev ir brīvs laiks, lai spē lē tu ģi tā ru. Dis cip lī -
nai  sa ka rā ar strā dā ša nu pie ma te ri āla arī ir sa vas 
īpat nī bas, ja mums gri bas vien kār ši spē lēt ro ken -
ro lu, tad mēs to da rām. Ār dā mies, līdz no tā kas
dzimst. Sa va vei da dzies mu sin tē ze. Lie lā kais
dis cip lī nas mī lē tājs ir Jā nis, kas ir paš sa pro ta mi,
at ce ro ties  vi ņa pro fe si ju.

Jā nis: Jā, un lie lā kais ka vē tājs arī
es mu es (sme jas).

- Kā dā kon kur sā gri bē tu pie da -
lī ties, at tiek sme pret Eiro vī zi ju –
pa tīk vai ne pa tīk, kā dēļ?

Toms: Ne zi nu, vai mēs gri bē tu
pie da lī ties kā dā kon kur sā. Mūs vai -
rāk in te re sē uz stā ša nās da žā dās
rok-ka fej nī cās un rok mū zi kas fes ti -
vā los, kur bū tu cil vē ki, kas va rē tu
no vēr tēt mū su mū zi ku. Mū su pri ori -
tā te ir prie ka un mu zi kā lās bau das
sa gā dā ša na ci tiem cil vē kiem un mū -
su gru pas at bal stī tā jiem un fa niem.

Oļ ģerts: Ru nā jot par Eiro vī zi ju,
mēs esam „ne for māts”. At tiek sme
pa re dza ma. Teh no lo ģis ki pār sā līts
„rol tons”, ku ru gri bas rei zi 10 ga dos, 
un pēc ap ēša nas ir slik ti. Pro tams, iz -
man to jot tās ie spē jas, ko paš laik pie -
dā vā ska ņu stu di jas, var tikt pie
ab so lū ti ne ti ca mām kva li tā tēm, ta ču
māk slai tas nav de vis ne ko. Drī zāk
at ņē mis. Cil vē ki tē rē ne dē ļām lai ka, lai da bū tu
ide ālu ma zās bun gas ska ņu. Un, pro tams, jā pie -
min arī pie eja mī ba, dzies mu var uz rak stīt, pat
ne pār zi not ne vie nu no in stru men tiem. 

Cil vē ki ir no il go ju šies pēc dzī va ska nē ju ma. 
Sa bied rī bai sāk ap nikt ceļš, pa ku ru paš laik so ļo
„it kā mū zi ka”. 

- Sap nis - at tie cī bā uz mū zi kas ska tu ves pa -
nā ku miem.

Jā nis: Lie la ska tu ve, gais mas efek ti, spē cīgs
„dis tor ti on”, šovs, ro ken rols, mei te nes...o, jā āā ā
(sme jas).

Kris taps: Bet ja no piet ni, tad  tur pi nā sim at -
tīs tī ties, mā cī ties, spē lēt, mē ģi nāt un ra dīt. Mēs
ne esam kaut kā da sa vie nī ba ar sa vu piec ga des
plā nu. Mums ne viens ne mak sā, mēs ne esam ne
no vie na at ka rī gi, mēs spē lē jam to, ko mēs gri -
bam un kad mēs gri bam, un ne viens mūs par to

ne var no so dīt, lai kam tie ši tas ir tas fakts, kas at -
tur mūs no pro fe si onā lās mū zi kas- BRĪ VĪ BA!
Mēs ne cen ša mies ie kļūt „TOP lis tā”, ne vē la mies 
būt „main s tre am”. Roks pats par se vi slu di na
brī vī bu un ne at ka rī bu un, ņe mot vē rā mūs die nu
šov biz ne su, kār tī gam hār dro kam tur nav vie tas!

Oļ ģerts:  Pa šā aug ša gan ne gri bas būt, jo no
aug šas ir ti kai viens ceļš - uz le ju. Spē lēt la bu ro -
ken ro lu – tas ir mans sap nis un rei zē arī re ali tā te.

Kā du jūs gri bē tu re dzēt Krās la vu pēc des -
mit ga diem, kas ir labs un ie vē ro jams Krās la -
vā jau ta gad?
Jā nis: Prie cē pār vēr tī bas, kas no tiek ar
Krās la vu. Plaukst Pils parks un pil sē ta ap to.
Prieks ap zi nā ties, ka nā kam no Krās la vas.

Oļ ģerts: Grū ti spri est. Viss mai nās, ta ču šī ir
tā vie ta, pie ku ras es mu pie ra dis. Pie tā das, kā da 
tā ir. Tā pēc arī pēc 10 ga diem gri bas at griez ties
sa vās mā jās

Toms: Ja ru nā jam par mū zi ku.. es ne do mā ju, 
ka Krās la vā daudz cil vē ku sa prot šā da vei da
mū zi ku, mēs esam diez gan pa zīs ta mi mū su pil -
sē tā, bet ne līdz ga lam iz pras ti.

- Vai gri bē tu mei te nes „bek vo kā lis tes”?
Toms: At ka rī bā no dzies mas, jo ne vi sās ir

ne pie cie šams bek vo kāls. Pro tams, sie vie šu
klāt būt ne vien mēr ir sva rī ga, ja jūs sa pro tat, par 
ko es ru nā ju.

- Kā da ir fa nu, līdz ju tē ju lo ma gru pas mu -
zi kā la jā dzī vē?

Toms: Mums vien mēr ir sva rī gi uz klau sīt
mū su fa nu do mas par dzies mām, uz stā ša nos,

mēs uz tu ram drau dzī gu at mo -
sfē ru ar mū su fa niem.

- At tiek sme pret tor ren tiem
un pi rā tis mu.

Oļ ģerts: Pro tams, tas ir ēr ti un 
vieg li. Līdz ko ne esi otr pus. To -
ren ti no ve da mū zi ku pie tā, ka
māk sli nie kiem jā pel na ar dzī vo
uz stā ša nos, bet ie priekš tie bi ja
tie ši ska ņu ie rak sti, kas sa stā dī ja
lie lā ko ie ne su mu. Tā pēc do diet
gan rakst nie kiem, gan mū zi ķiem 
vi ņu mai zi! Un tu rēt ro kās ori ģi -
nāl pla ti vien mēr ir pa tī ka māk,
ne kā no vilkt pus fab ri kā tu in ter -
ne tā. 

- Kad un kur nā ka mā uz stā ša nās?
Jā nis:  Tu vā kie, ma nu prāt, ir Krās la vas pil -

sē tas svēt ki. Tik si mies.
Kris taps:  Ko pu mā šī būs kar sta va sa ra,

esam ie lūg ti uz „Su tas Balss” 10 ga du ju bi le ju,
vai rā kiem fes ti vā liem Lie tu vā, un arī te pat, mā -
jās. Kā arī tur pi nām dar bu pie pirm ā al bu ma.

- Var kā dam vē la ties pa teikt pal dies?
Pal dies mēs vē la mies pa teikt vis iem tiem, kas 

at bal stī ja gru pu vi s as tās ek sis ten ces ga ru mā -
drau giem, fa niem, mū su ve cā kiem, it īpa ši Va -
lē ri jam Stiv ri ņam, Sta nis la vam Du kaļ skim,
Ali sei un Ve ro ni kai, Aiva ram, Gun tim Ja pi -
ņam, Krās la vas KN un vis iem tiem, ku rus aiz -
mir sām pie mi nēt, to mēr esam pa tei cī gi. 

Edu ards Da nov skis

„Roks slu di na brī vī bu un ne at ka rī bu”
Ro ken rols... Tu to ne iz vē lies. Tas at rod te vi, sa plo sa ga ba los, un tu at to pies ti kai tad, kad

esi jau pār de vis tam sa vu dvē se li. Tie ši tā ir no ti cis arī ar Oļ ģer tu, Kris ta pu, Jā ni un To mu.
Kad jau tā ju pui šiem par mo to vai dzī ves de vī zi, at bil des ne at šķī rās – pui šiem šis jau tā jums
vien mēr pa liks ne at bil dēts, jo vi ņi uz ska ta, ka la bā kā sis tē ma to mēr ir bez sis tē ma, tā pēc vi -
ņiem grū ti spraust se vi rām jos vai mo rā los prin ci pos, pēc ku riem vē lāk it kā bū tu jā va dās.
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SPORTS

No va da 
at klā to

 sa cen sī bu 
viegl at lē ti kā

 re zul tā ti
7.jū ni jā Va ra vīk snes vi dus sko -

las sta di onā no ri si nā jās tra di ci -
onā lās Krās la vas no va da at klā tās 
sa cen sī bas viegl at lē ti kas 3-cī ņās.

Šo gad sa cen sī bās pie da lī jās
150 da līb nie ku no No vo po loc -
kas, Jē kab pils, Dau gav pils pil sē -
tas, Dau gav pils no va da, Lu dzas
pil sē tas, Krās la vas un Dag das
no va da (Iz val tas un An dze ļu pa -
gas ti, Dag das un Krās la vas pil sē -
tas).

Krās la vas no va da sa cen sī bu
god al go to vie tu ie gu vē ji: 

„A” ve cu ma gru pa
(1995.-1996 .dz.g.)

1.vie ta - Alek sandrs Ļe be -
devs – tāl lēk ša nas 3-cī ņa (An -
dze ļu pa mat sko la)

1.vie ta - Rai vis Mi zāns – me -
ša nas 3-cī ņa (Dag das vsk.)

2.vie ta – Al dis Krum pāns –
me ša nas 3-cī ņa (Krās la vas
Valsts ģim nā zi ja)

3.vie ta - Mār tiņš Ko li ta - tāl -
lēk ša nas 3-cī ņa (Dag das vi dus -
sko la)

„B” ve cu ma gru pa
(1997.-1998.dz.g.)

1.vie ta - Ro lands Šku tāns –
tāl lēk ša nas 3-cī ņa (Krās la vas pa -
mat sko la)

1.vie ta - Ro lands Šku tāns –
me ša nas 3-cī ņa (Krās la vas pa -
mat sko la)

2.vie ta - Aigars Ļak sa - tāl lēk -
ša nas 3-cī ņa (Va ra vīk snes vsk.)

2.vie ta - An dris Bog da no vičs
- me ša nas 3-cī ņa (Krās la vas
Valsts ģim nā zi ja)

2.vie ta - Ol ga Plut ja ko va –
tāl lēk ša nas 3-cī ņa (Krās la vas Po -
ļu pa mat sko la)

3.vie ta - Ol ga Plut ja ko va –
me ša nas 3-cī ņa (Krās la vas Po ļu
pa mat sko la)

„C” ve cu ma gru pa
(1999.-2000.dz.g.)

1.vie ta - Ana to lijs Ša vecs –
augst lēk ša nas 3- cī ņa (Va ra vīk -
snes vsk.)

1.vie ta - Ēriks Si lovs – me ša -
nas 3-cī ņa (Krās la vas pa mat sko -
la)

2.vie ta - Alī na Ņi ki ti na –
augst lēk ša nas 3-cī ņa (Va ra vīk -
snes vsk.)

3.vie ta - Ka rī na Kin cā ne –
me ša nas 3-cī ņa (Iz val tas pa mat -
sko la)

3.vie ta - Ēriks Si lovs – tāl lēk -
ša nas 3-cī ņa (Krās la vas pa mat -
sko la)

3.vie ta - Mak si mi li āns Bei na -
ro vičs - me ša nas 3-cī ņa (Krās la -
vas Po ļu pa mat sko la)

„D” ve cu ma gru pa (2001.dz.g.
un jaun āki)

1.vie ta - Sa bī ne Ho lo ši na –
me ša nas 3-cī ņa (Va ra vīk snes
vsk.)

2.vie tas - Da nie la Tim ma –
me ša nas 3-cī ņa (Krās la vas pa -
mat sko la)

2.vie ta - Ma tīss Pu jiņš – me ša -
nas 3-cī ņa (Iz val tas pa mat sko la)

3.vie ta - Ri nalds Tim ma - me -
ša nas 3-cī ņa (Krās la vas pa mat -
sko la)

3.vie ta - Aiga Va na ga – me ša -
nas 3-cī ņa (Iz val tas pa mat sko la)

 Par sa cen sī bu re kor diem at se -
viš ķos vei dos 3 kau sus aiz ve da 
Dau gav pils pil sē tas, vie nu No -
vo po loc kas un vie nu Jē kab pils
pil sē tas spor tis ti.

Ine se Um braš ko,
spor ta sko las 

di rek to ra viet nie ce

Bas ket bo lis tiem
 se zo na bei gu sies

Krās la vas Spor ta sko las bas ket bo lis tiem no slē -
gu sies 2011./2012.ga da se zo na. Kā tad šo gad mū -
sē jiem ir vei cies?

Jaun ākās di vas gru pas star tē ja Dum le kau sa iz cī -
ņā. U-10 ve cu ma gru pā Krās la vas vis jaun ākie bas -
ket bo lis ti sa cen sī bās pie da lī jās di vas rei zes, zie mā
iz cī nī da mi 12.vie tu, bet pa va sa rī – jau 4.vie tu. Sa -
ka rā ar to, ka U-11 ve cu ma gru pas bas ket bo lis ti
pār stāv arī par vie nu ga du ve cā ko ko man du, vi ņi
Dum le kau sa iz cī ņā pie da lī jās ti kai vie nu rei zi, iz cī -
not 5.vie tu.

U-12 ve cu ma krās la vie šu ko man da, ku rā pār sva -
rā spē lē ja jaun āka ve cu ma bas ket bo lis ti, 35 ko man -
du kon ku ren cē iz cī nī ja 27.vie tu. Ar Lat vi jas
Re pub li kas Saei mas go da rak stiem par tei ca mām
sek mēm mā cī bās un la biem sa snie gu miem spor tā
ti ka ap bal vo ti di vi šo gru pu audzēk ņi – Ma reks
Mjad ju ta un Ar mands Rim šāns. 

Ie prie ci nā ja U-13 ve cu ma gru pas bas ket bo lis ti,
ku ri ie kļu va pār spē lēs cī ņai par ie kļū ša nu pir ma jā
di vī zi jā. Re zul tā tā – 14.vie ta, kas ir ti kai viens so lī -
tis no tik kā ro tās 12.vie tas.

U-14 un U-15 ko man das no star tē ja sa vu ie spē ju
ro be žās un ot rās di vī zi jas aus tru mos iz cī nī ja at tie cī -
gi 5. un 7.vie tu. Arī šo ko man du spē lē bi ja vē ro jams 
zi nāms pro g ress, kas dod ce rī bas nā kot nē uz rā dīt
la bā kus re zul tā tus.

U-16 ko man da, lī dzī gi kā jaun ākie ko lē ģi no
U-13, ie kļu va pār spē lēs par tie sī bām spē lēt pir ma jā
di vī zi jā. Pir ma jā pār spē lē sī vā cī ņā ti ka uz va rē ta ot -
rās di vī zi jas rie tu mu čem pi on vie nī ba – Tal su ko -
man da. Lai ie kļū tu pir ma jā div pa dsmit nie kā,
pē dē jā se zo nas spē lē bi ja jā uz var, ta ču „so liņš bi ja
par īsu” un nā cās at zīt BS Rī ga/Pār dau ga va pā rā ku -
mu. Ga la re zul tā tā krās la vie šiem ar Sal dus ko man -
du da lī ta 13./14. vie ta. Ši nī pa šā gru pā, šo gad,
aiz stā vot BS Rī ga/Jug la krā sas, tre šo vie tu
Swedbank Lat vi jas Jau nat nes bas ket bo la lī gā iz cī -
nī ja krās la vie tis Aivars Sti kuts. Aivars ir ie kļauts
Lat vi jas U-16 iz la ses kan di dā tu sa rak stā un ta gad
ga ta vo jas Eiro pas čem pio nā tam ši nī ve cu ma gru pā.

Ve cā ka jā gru pā, jeb U-19, Krās la vas Spor ta sko -
las ko man da, no div des mit spē lēm uz va rē da ma
četr pa dsmit, ie gu va 4.vie tu ot rās di vī zi jas aus tru -
mos.

No Krās la vas ko man dām ti kai vie nai ir iz de vies
ie kļūt pir ma jā di vī zi jā, to 1996./1997.ga da se zo nā
spē ja 1983.ga dā dzi mu šie. Nā ka mais lie lā kais pa -
nā kums bi ja 1992.ga dā dzi mu šo ko man das ot rā
vie ta Lat vi jas mi ni bas ket bo la fes ti vā lā un šīs pa šas
ko man das „klau vē ša na pie pirm ās di vī zi jas dur -
vīm” 2008.ga dā. Ne var ne pie mi nēt arī 1996.ga dā
dzi mu šo ko man das pa nā ku mu, ku ri 2008.ga dā, aiz -
stā vot Krās la vas pa mat sko las go du, iz cī nī ja tre šo
vie tu Lat vi jā starp vis pār iz glī to jo ša jām sko lām.
Diem žēl sa vas sko las go da aiz stā vē ša na turp māk ir
zem jau tā ju ma zī mes, jo iz rā dās turp māk sa cen sī -
bās, ku rās pie da lās vis pār iz glī to jo šo sko lu ko man -
das, spor ta sko las audzēk ņi par sa snieg ta jiem
pa nā ku miem ne tiks ap bal vo ti. Tur klāt, nav skaidrs,
kā tad būt ar tiem, ku ri sa vas spor tis kās ie ma ņas ir
ie gu vu ši spor ta sko lā, bet ta gad ir iz stā ju šies no tās? 

Ša jā se zo nā di vas ko man das bi ja tu vu spē lē ša nai
Lat vi jas eli tē, kas iz skaid ro jams ar pē dē jā lai kā
augu šo bas ket bo la po pu la ri tā ti Krās la vas un ap kār -
tē jos no va dos. Bēr nu trū kums bas ket bo la tre ni ņos
nav jū tams, glu ži ot rā di – ar kat ru ga du vi ņu skaits
pie aug. Jau ot ro ga du no dar bī bas ap mek lē un Krās -
la vas Spor ta sko las go du sa cen sī bās aiz stāv ne ti kai
mū su no va da bēr ni, bet arī jaun ie ši no Ag lo nas no -
va da. Ir uz sāk tas sa ru nas arī par Aule jas pa gas ta
bēr nu pie sais tī ša nu bas ket bo la no dar bī bām, un di vi
šā pa gas ta pār stāv ji jau šo va sar ir no lē mu ši pār bau -
dīt sa vus spē kus bas ket bo lis tu tre niņ no met nē.

Bas ket bo la klu ba „Lie pā jas Lau vas” ko man das
sa stā vā šo gad tre šo vie tu Lat vi jas bas ket bo la lī gas
tur nī rā iz cī nī ja Jā nis Tim ma, kurš arī bi ja viens no
šīs ko man das bal stiem. Jā nis ir ie kļauts Lat vi jas
U-20 iz la ses kan di dā tu sa rak stā un ir uz sā cis tre ni -
ņus, lai sa ga ta vo tos Eiro pas čem pio nā tam, kurš šo -
gad no tiks Slo vē ni jā no 12. līdz 22.jū li jam.  

14.jū li jā, Krās la vas pil sē tas svēt ku ie tva ros, Grā -
fu Plā te ru pils par kā no tiks strīt bo la tur nīrs, ku rā
da lī bu ņems Balt krie vi jas, Lie tu vas un paš mā ju
bas ket bo lis ti.

Krās la vas Spor ta sko las bas ket bo lis tiem se zo na
bei gu sies, bet priekš ā at kal jaun ā se zo na, jauns ga -
ta vo ša nās cikls.

Jau drī zu mā gai dā mi tre ni ņi un ak tī va at pū ta no -
met nēs, ku ras šo gad ve cā ka jiem bas ket bo lis tiem
no tiks no 20.jū ni ja līdz 30.jū ni jam, bet jaun āka jiem 
– no 1.augus ta līdz 11.augus tam.

Rai tis Tim ma

Pro ce si ja pa Priedaines ielām.
Elvīras Škutānes foto

  28. jū nijs (ce tur tdie na)
 18:00 – Sv. Mi se (po li ski)
 Li tā ni ja Vissv. Jē zus Sirds go dam (po li -

ski). Eu ha ris tis kā pro ce si ja
 29. jū nijs (piekt die na) 
Ap us tu ļu Pē te ra un Pā vi la svēt ki
8:00 – Sv. Mi se (krie vis ki). Eu ha ris tis kā pro -

ce si ja. Vi su svē to li tā ni ja (po li ski) pie lie lā al tā ra
9:30 – Sv. Mi se (po li ski)
11:30 – Sv. Mi se (lat vis ki)
Vissv. Sak ra men ta ado rā ci ja līdz 
plkst. 18:00
18:00 – Sv. Mi se (lat vis ki)
Li tā ni ja Vissv. Jē zus Sirds go dam (lat vis -

ki). Eu ha ris tis kā pro ce si ja. Viļ ņas sv.Kris to -
fe ra ka mer or ķes tra (di ri ģents Do na tus
Kat kus) kon certs. Pēc Sv.Mi ses tiks pre zen -
tēts pro jekts „Lie tu vas ka ra ļa Min dau ga un
ka ra lie nes Mar tas skul ptū ru iz vei do ša na un
iz vie to ša na Ag lo nas ba zi li kas dār zā”

30. jū nijs (sest die na) 
8:00 – Sv. Mi se (krie vis ki). Eu ha ris tis kā

pro ce si ja

Vi su svē to li tā ni ja (lat vis ki) pie lie lā al ta ra
9:30 – Sv. Mi se (lat vis ki) sv. Do nā ta ka pe lā
11:30 – Sv. Mi se (po li ski)
Vissv. Sak ra men ta ado rā ci ja līdz 
plkst. 18:00.
17:45 – Bīs ka pa sa gai dī ša na
18:00 – Sv. Mi se (po li ski), ce leb rē V. E.

bīs kaps J. Bu lis.  Li tā ni ja Vissv. Jē zus Sirds
go dam (po li ski). Eu ha ris tis kā pro ce si ja (baz -
nī cā) ar ap stā ša nos ka pe lā, li tā ni ja sv. Do nā ta
go dam

1. jū lijs (svēt die na)
8:00 – Sv. Mi se (krie vis ki). Eu ha ris tis kā

pro ce si ja. Vi su svē to li tā ni ja (lat vis ki) pie lie -
lā al tā ra

9:30 – Sv. Mi se (po li ski) sv. Do nā ta ka pe lā
11:45 – Bīs ka pa sa gai dī ša na
12:00 – Sv. Mi se (lat vis ki), ce leb rē V. E. 

bīs kaps J. Bu lis. Ie stip ri nā ša na. Eu ha ris -
tis kā pro ce si ja (ār ā) ar ap stā ša nos ka pe lā,
li tā ni ja sv. Do nā ta go dam, him na „Te De -
um”.

SV. DO NĀ TA AT LAI DU DIEV KAL PO JU MI
no 28. jū ni ja līdz 1. jū li jam

KA PU SVĒT KI 
KAP SĒ TĀS

Prie dai nes ka pos - 23.jū ni jā plkst. 11.00, 
Jan ķiš ķu ka pos - 30.jū ni jā plkst. 11.00,
Ra gu liš ķu ka pos - 30.jū ni jā plkst. 13.00, 
Lie la šu ka pos - 1.jū li jā plkst. 12.00, 
Var na vi ču ka pos - 7.jū li jā plkst. 12.00, 
Sa lie nas ka pos - 14.jū li jā plkst. 12.00,
Bak šu ka pos - 14.jū li jā plkst. 14.00, 
Jaun bor nes ka pos - 28.jū li jā plkst. 12.00,
Put ra niš ķu ka pos - 28.jū li jā plkst. 15.00, 
Ci bu ļov kas ka pos- 4.augus tā plkst. 10.00,
Eler nes ka pos - 5.augus tā plkst. 14.00.

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 
uz sāk audzēk ņu uz ņem ša nu 2012./2013. mā cī -
bu ga dam kok ap strā des teh ni ķa spe ci ali tā tē ar
ie spē ju ap gūt da to rva dā mo dar ba gal du un pro -
gram mē ša nu.

Do ku men tu pie ņem ša na no tiek Krās la vas Va -
ra vīk snes vi dus sko las tel pās, N.Ran cā na 4,
Krās la vā, dar bdie nās no 8.00-12.00

Kon tak tper so na: J.Mo ise jen ko va, tālr.:
26302442, e-pasts: rvtkras la va@inbox.lv

IEDZĪVOTĀJU IEVĒRĪBAI!
PA „Krāslavas Slimokase” atgādina, ka pacienta iemaksu par 2012.gada III ceturksni, kas

sastāda Ls 15.00, jānomaksā līdz 30.06.2012.g. (ieskaitot). Nomaksājot pēc norādītā termiņa,
pacienta iemaksas grāmatiņa stāsies spēkā pēc 10 dienām, skaitot no pēdējā nomaksas datuma.

22.jū ni jā plkst. 21.00 
Krās la vas es trā dē

 Jā ņu ie lī go ša nas pa sā kums

 „Vis a ze me at ska nē ja 

Jā ņu bēr nu dzies mi ņām”.

Za ļum bal lē spē lēs 

In ga un Nor munds

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

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

SLUDINĀJUMI

òVeic re mont a un celt nie cī bas dar bus.
Т.26756386, 27553432.

òTī rām me žus, pļa vas, pļau jam zā lā jus ar
trim me ri un zā les pļā vē ju. T.28699815.

òPār dod 3-is ta bu dzī vok li (2. stāvs, ZG),
va sar nī cu (14,8 ār i) „Sau lai na jā ie le jā”. Viss
bez pa rā diem. Т.25989039, 29732150.

òMai na pri va ti zē tu 2- is ta bu dzī vok li
Krās la vā, Baz nī cas ie lā 6 (3. stāvs, ma za
kvad ra tū ra, tā pēc ir zem i ko mu nā lie mak sā -
ju mi, bez pa rā diem, la bi kai mi ņi, tī ra kāp ņu
tel pa utt.) pret pri va ti zē tu 3- is ta bu dzī vok li
Krās la vā (pir mo un piekt o stā vu ne pie dā vāt). 
Vai pār dod. T. 29716369.

òPār dod BMW318 (uni ver sāls), 1996.g.
Т.28479066.

òPērk me žus ar zem i, cir smas, var iz strā -
dā tus me žus. Sa mak sa uz reiz. T.26346688.


