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KRĀS LA VAS SAU SĀ PIE NA RŪP NĪ CA 
TUR PI NA AT TĪS TĪ TIES

Stās ta a/s „Krās la vas piens” val des
priekš sē dē tājs Alek sejs Kri ven ko. 

- 2009.ga dā mēs mo der ni zē jām sau sā
pie na pro duk tu ra žo ša nas ce hu, ti ka uz -
bū vēts tor nis ie bie zi nā tā pie na kal tē ša -
nai. Līdz ar to pro duk ci ja bi ja daudz
kva li ta tī vā ka, bet tās ra žo ša nas pro cess
- eko no mis kāks. Tur klāt ir pa lie li nā ju -
sies ra žo ša nas jau da. Ta ču mums ne bi ja
ie spē jams iz man tot šīs priekš ro cī bas
pil nī bā, jo pro ce su bremzēja vakuuma
tvaicēšanas iekārtas, kas nespē ja sara žot 
ie bie zi nā to pie nu pietiekamā
daudzumā. Tā dēļ aktualizējās jau tā jums 
par vakuuma tvaicēšanas iekārtu mo -
der ni zā ci ju. 

Pagājušajā gadā ti ka uz rak stīts un aiz -
stāvēts pro jekts. No Lauku at bal sta die -
nes ta mēs sa ņē mām  fi nan sē ju mu 30%
apmērā. Paralēli vakuuma tvaicēšanas
iekārtu mo der ni zā ci jai un pa tei co ties
pro jek tam mums iz de vās renovēt vi su
ražošanas ēku jum tus, kas ir pārklāti ar
jaun u, modernu un  ūde nsnecaurlaidīgu
materiālu, iz mak sas par šiem darbiem
sastādīja 31 tūkst. la tu. Turklāt par 25 
tūk sto šiem la tu tika at jau nots la bo ra to -
riju ap rī ko ju ms, mēs iegādājāmies jaun -
us sva rus, cen tri fū gu, termoskapi.

- Cik liels finansējums bija
nepieciešams vakuuma tvaicēšanas
iekārtu mo der ni zā ci jai?

- Pro jek ta aizstāvēšanas posmā tam
bija paredzēti  970  tūk sto ši eiro. Taču 
pro jek ta re ali zā ci jas pro ce sā mēs bijām
spiesti  mai nīt da žas po zī ci jas. Tika
veikti ap rē ķi ni, un bija konstatēts, ka
vakuuma tvaicēšanas iekārtu izmaksas

var samazināt, ja tiks izmantoti
elektrodzinēji. Elektrības ce nas ir sta bi -
las, bet ma zu ta cenas strauji kāpj. Mēs
nolē mām izmantot elek trī bu, tā pēc mū -
su pro jek ta ce na palielinājās  līdz 1 119
000 eiro. 

 Pa gā ju šā ga da de cem brī de mon tē jām 
ve co ap rī ko ju mu, bet šī  ga da augus tā
tika pabeigta jaunu iekārtu montāža un
veikta pārbaude testa režīmā. 

- Kā das po zi tī vas pār mai ņas būs
sais tī tas ar mo der ni zā ci ju?

- Pirm kārt, sau sā pie na pro duk tu ra -
žo ša nas pro cess kļūs eko no mis kāks, jo
mēs iz man to sim elek trī bu. Otr kārt,
dien nakts lai kā tiks pār strā dāts vai rāk
iz ej vie lu - par  20-30% . Treš kārt, mūs -
die nīgs ap rī ko jums dos ie spē ju uz la bot
pro duk ci jas kva li tā ti. Esam gan da rī ti
par to, ka ap rī ko ju ma pa ma tā ir elek tro -
ni ka, līdz ar to ir ma zāks risks un ie tek -
me uz cil vē kiem. 

- Vai ne ti ka sa ma zi nāts strā dā jo šo
skaits?

- Nē, da ži dar bi nie ki pār kva li fi cē -
jušies. Mū su uz ņē mu ma kat lu mā jai bi ja 
ne pie cie ša ma re kon struk ci ja, ta ču sa ka -
rā ar to, ka pa stā vī gi pie aug ma zu ta ce -
nas, mēs ne gri bē jām at griez ties pie
ve cās sis tē mas un no lē mām ieviest kaut
ko jaun u. Sā kām mek lēt va ri an tus. Da -
bas gā zes Krās la vā nav, ta ču ir al ter na tī -
va - sa šķid ri nā tā naf tas gā ze. Pēc veik tā
pē tī ju ma no skaid ro jām, ka gā zes ce na
paš laik ir zem āka ne kā ma zu ta ce na. Ti -
ka ņemts vē rā arī liet de rī bas ko efi cients
- iz man to jot ma zu tu, tas sa stā da 73%,
bet gā zes katls var no dro ši nāt 95%.

Jaun i kat li ir pil nī bā au to ma ti zē ti un ne  -
pra sa pa stā vī gu cil vē ka klāt būt ni. Dar -
bī bas trau cē ju mu ga dī ju mā at bil dī gai
per so nai tiks sū tī ta at bil sto ša īs zi ņa. 

Sa ka rā ar kat la re no vā ci ju at brī vo jās 6
dar bi nie ki, ta ču mēs pa pla ši nām ra žo ša -
nu, līdz ar to šie cil vē ki ti ka ap mā cī ti un
pār kva li fi cē jās par ope ra to riem. Vi ņi strā -
dās sau sā pie na pro duk tu ra žo ša nas ce hā. 

Lai sa ma zi nā tu uz ņē mu ma zau dē ju -
mus, ener ģi jas avots ti ka pār vie tots tu -
vāk pa tē rē tā jiem – kat lu mā ja bi ja
uz bū vē ta bla kus kal tē ta vai un vakuuma
tvaicēšanas iekārtām. Iz mak sas kat lu
mā jas būv nie cī bai sa stā dī ja 350 tūk st.
la tu, bet gā zes kat lu ie rī ko ša nai – 37
tūkst. la tu.

- Vai lie lā ko da ļu sa vas pro duk ci jas 
jūs eks por tē jat?

- Šo gad vi sā Eiro pā pie na pro duk tu
ce nas sa ma zi nā jās, tur pre tī  Lat vi jā tās
gan drīz nav mai nī ju šās. Tā pēc ga da lai -
kā mēs re ali zē jām sa vu pro duk ci ju iek -
šē jā tir gū. Ja ag rāk 80-85% sa vas
pro duk ci jas eks por tē jām, bet pā rē jo
pār de vām Lat vi jā, tad šo gad 70% ti ka
vir zī ti iek šē jam tir gum. 

Pēc mo der ni zā ci jas ra žo ša nas ap jo mi
at kal pie augs, bet Lat vi jas tir gus ir to -
mēr diez gan ie ro be žots, tā pēc mēs lie lā -
ku uz ma nī bu pie vēr sī sim eks por tam. To 
ie tek mē arī tas fakts, ka ce nas Eiro pā at -
kal sā ka cel ties. 

El vī ra Šku tā ne, 
au to res fo to

7. sep tem brī uz ņē mu mā „Krās la vas piens” no ti ka
mo der ni zē tas sau sā pie na pro duk tu ra žo ša nas lī ni jas
un jaun as kat lu mā jas ofi ci ālā at klā ša na. Pa sā ku mā
pie da lī jās uz ņē mu ma ak ci onā ri, zem ko pī bas mi nis tre
Laim do ta Strau ju ma, Krās la vas no va da do mes
priekš sē dē tājs Gu nārs Upe nieks. 

„Krās la vas piens” ir vie nī gā rūp nī ca Lat vi jā, ku r pē -
dē jo 10 ga du lai ka ir noteikta spe ci ali zā ci ja - svies ta
ra žo ša na, pā rē jās rūp nī cās tas ir bla kus pro dukts.
Krās la vas svies tam da žā dās ka te go ri jās ir vai rā kas
god al go tas vie tas kon kur sos, ko or ga ni zē Lat vi jas
Piensaimnieku cen trā lā sa vie nī ba. Dažādu bla kus pro -
duk tu (sau sais piens, vāj piens, pa ni ņu pul ve ris, sie ra
sū ka las) ra žo ša na arī ir ļo ti sva rī ga uz ņē mu mam. Sau -
sā pie na pro duk ti ir pie pra sī ti tir gū, jo  tiem ir la bas
ce nas, arī to ra žo ša na ir iz de vī ga. 

PRIEKS UN LEP NUMS 
PAR SA VIEM

 AB SOL VEN TIEM
Ek sā me nu at mo sfē ra, kas bi ja jū ta ma vi sās vi dus sko lās,

at mi ņā pa li ku si kā ne mie rī ga pul cē ša nās sko lā, ie nāk ša na
ek sā me na tel pā, vie tu ie ņem ša na, ek sā me nu dar ba kār tī ba
uz tā fe les, dro šā ko sko lē nu at bil des uz va dī tā ju re to ris ka -
jiem jau tā ju miem, pulk ste nis pie sie nas un ...dar ba la pas.
Starp brī žos – pa ma tīgs ha oss, jo vis iem ir vēl me da lī ties sa -
vās emo ci jās un pa teikt gal ve no un sva rī gā ko.

Pēc vis iem ek sā me niem - liels prieks, jo ša jā brī dī ir vēl -
me tikt pēc ie spē jas ātr āk prom no sko las. 

Krās la vas Valsts ģim nā zi jas 2012. ga da ab sol ven tu re -
zul tā ti cen tra li zē ta jos ek sā me nos līdz i at ne sa ne iz sa kā mu
prie ku un lep nu mu: ko pē jais A, B, C lī me ņu skaits vis os
ek sā me nos ir 172 no 223, t. i. 77%! Esam pār lie ci nā ti, ka
tas ir ļo ti labs rā dī tājs, jo ģim nā zi jā do dam ie spē ju mā cī ties
ik vie nam sko lē nam, kas iz sa ka šā du vēl mi.  

A, B, C lī me ņus lat vie šu va lo das ek sā me nā (jā pie bilst,
ka šo gad ek sā mens bi ja vie nāds gan  krie vu, gan lat vie šu
sko lās) ie gu va 50 sko lē ni no 60, t.i. 83,3%, no tiem ir 6 A
lī me ņi (sk.D. An džā ne); ma te mā ti kas ek sā me nā A, B, C lī -
me ņus ir ie gu vu ši 46 sko lē ni no 60, t.i. 76,7%, no tiem 4 ir
A lī me ņi ( sk. L. An džā ne); an gļu va lo das ek sā me nā 27
sko lē ni no 49  ir ie gu vu ši B un C lī me ņus, t.i. 55%; krie vu
va lo das ek sā me nā 34 sko lē ni no 35 ir ie gu vu ši A, B, C lī -
me ņus, t. i. 97%, no tiem 9 ir A lī me ņi ( sk. D. Skud ra un sk. 
Ņ. Pe tu ho va); fi zi kas ek sā me nā 7 sko lē ni no 8 ir ie gu vu ši
A, B, C lī me ņus, t. i. 87,5% , no tiem 1 ir A lī me nis (sk. A.
Va ga lis); ķī mi jas ek sā me nā 2 sko lē niem no čet riem ir C lī -
me nis, bio lo ģi jā – 4 C lī me ņi, vēs tu res ek sā me nā  - 2 sko lē -
niem ir ie gūts A lī me nis (sk. V. Na ļi vai ko).

Esam lep ni par sko lē niem, kas sa snie gu ši iz ci lus re zul tā -
tus ek sā me nos un ie gu vu ši vai rā kus A lī me ņus: Ive ta Lie -
pi ņa -  lat vie šu va lo dā, ma te mā ti kā un fi zi kā; Vik to ri ja
Šid lov ska  - lat vie šu va lo dā un ma te mā ti kā; Mai ri ta Met lo -
va - ma te mā ti kā un vēs tu rē; Il ze An džā ne  -  lat vie šu va lo dā 
un vēs tu rē.  Kā arī esam gan da rī ti par Val di Plo ci ņu -  A lī -
me nis ma te mā ti kā; El vi ju Dzal bi,  Ali si Da nov sku,  Ru tu
Ap ru pi  -  A lī me nis lat vie šu va lo dā; Ar tjo mu Ru sec ki,  Lu -
īzi Vor slo vu, Ar tū ru Bon da ru- Na ru še vi ču,  De ni su Rač ko, 
Ma ri ju Medz ju tu,  Li ānu Mu rā ni, Li gi tu Ver bic ku,  Gvi do
Cau ni,  Jev ge ni ju Ko va ļen ko -  ie gū tie A lī me ņi krie vu va -
lo dā; 

Lie lais ek sā me nu ma ra tons jau sen ir ga rām. Sā ku mā li -
kās il gi un ga ri, bet nu viss ir pa gā jis ātr i, var būt pat pā rāk
ātr i. Ti kai pēc pār is ga diem pa rā dī sies ru nas, ka sko las sāk
pie trūkt, ka tas to mēr bi ja skaists laiks. Pa tī ka mi tas, ka mā -
cī bu ie stā de spēj sa gā dāt ne ti kai zi nā ša nas, bet arī jau kas
at mi ņas.

Veik smi un iz do ša nos arī turp māk jums, ab sol ven ti! Mēs 
esam par jums dro ši!

Il ga Sti ku te,
Krās la vas Valsts ģim nā zi jas di rek to ra viet nie ce 

SPE CI ĀLIS TI
 TUR PI NĀS 

DAR BU 
Sep tem brī no slēg sies Krās la vas no va da do mes īs te no -

tais Eiro pas So ci ālā fon da (ESF) pro jekts „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
bi ja pie sais tīts ģeo grā fis kās in for mā ci jas sis tē mas spe ci -
ālists (Krās la vas no va da būv val dē) un so ci ālais dar bi nieks 
(Krās la vas no va da paš val dī bas ie stā dē „So ci ālais die -
nests”). Pēc pro jek ta no slē gu ma abi spe ci ālis ti tur pi nās
dar bu paš val dī bā, lai no dro ši nā tu efek tī vu pub lis kās pār -
val des sis tē mu Krās la vas no va dā. 

Pro jekts ti ka īs te nots no 2010.ga da 1.sep tem bra un to
100% ap mē rā fi nan sē ja ESF. Pro jek ta re zul tā tā ir iz vei do -
ta no va da ģe otel pis kās in for mā ci jas da tu bā ze un iz strā -
dāts no va da so ci ālās at tīs tī bas vei ci nā ša nas plāns, kas
vei ci nās paš val dī bas snieg to pa kal po ju mu pie eja mī bu pla -
šā kai sa bied rī bai, kā arī no dro ši nās vie tē jā lī me ņa pār val -
des un so ci ālo par tne ru sav star pē jo sa dar bī bu la bā ku, uz
sa bied rī bas va ja dzī bām vēr stu pa kal po ju mu no dro ši nā ša -
nā un ie vie ša nā.

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
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KUL TŪ RAS PA KAL PO JU MU
 UZ LA BO ŠA NAI

Līdz šī ga da 30.sep tem brim Krās -
la vas no va da do me īs te nos pro jek tu
„Kul tū ras pa kal po ju mu kva li tā tes
uz la bo ša na Krās la vas pil sē tā”. 

Pro jek ta mēr ķis ir mo der ni zēt
Krās la vas kul tū ras na ma vi zu ālo tē lu un no dro ši nāt
mūs die nī gu un pie vil cī gu vi di tā ap mek lē tā jiem un
dar bi nie kiem, vei cot vien kār šo tu ves ti bi la - iz stā žu
zā les re no vā ci ju un no ve co ju šās gar de ro bes no mai -
ņu. Re no vā ci jas dar bus veiks SI A „RH Bū ve”, lī gum -
sum ma sa stā da 9813,98 Ls (bez PVN), sa vu kārt jaun -
u gar de ro bes kom plek tu uz stā dīs SI A „Far Lux”,
lī gum sum ma sa stā da 2652,60 Ls (bez PVN).

Ar šo pro jek tu tiks no dro ši nā ta ie sāk to dar bu pēc te -
cī ba, jo 2011.ga dā pro jek ta „Kom plek si ri si nā ju mi
sil tum nī ce fek ta gā zu emi si ju sa ma zi nā ša nai Krās la -
vas no va da paš val dī bas ēkās” ie tva ros ti ka veik ti vē -

rie nī gi kul tū ras na ma ēkas ener go efek ti vi tā tes uz la -
bo ša nas pa sā ku mi, bet par sa viem lī dzek ļiem paš val -
dī ba vei ca sa ni tā rā blo ka un gar de ro bes ves ti bi la
re mont u. 

Lai uz la bo tu ie dzī vo tā ju un pil sē tas ap mek lē tā ju
in for mē tī bu par jaun āka jiem pa sā ku miem Krās la vā
un Krās la vas no va dā, pro jek ta ie tva ros šo gad ir plā -
nots uz stā dīt arī LED in for mā ci jas sten du ar tā sau ca -
mo „skre jo šo rin du” 18.No vem bra lau ku mā
Krās la vā.

Pro jek ta, ku ru līdz fi nan sē Eiro pas Lauk saim nie cī -
bas fonds lau ku at tīs tī bai (EL FLA), at tie ci nā mās iz -
mak sas ir 13 642,04 Ls, tai skai tā EL FLA
fi nan sē jums 12 277,83 Ls (90%), Krās la vas no va da
do mes līdz fi nan sē jums 1364,21 Ls (10%) un ne at tie -
ci nā mo iz de vu mu (PVN) ap mak sa. 

Inā ra Dzal be, 
pro jek ta va dī tā ja

 TIEK VEIK TA 
DĪ ĶU IE LAS

 RE KON STRUK CI JA
Igau ni jas-Lat vi jas-Krie vi jas

Pār ro be žu sa dar bī bas pro gram -
mas ie tva ros Krās la vā tiek re ali zēts pro jekts „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”). 

Pro jek ta va do šais par tne ris ir Eiro re ģi ona „Eze ru ze -
me” Lat vi jas bi rojs ar 6 pro jek ta par tne riem Lat vi -
jā (Kār sa va, Krās la va, Rē zek ne, Prei ļi, Lu dza, Vi ļā ni), 5 
pro jek ta par tne riem Krie vi jā (“La ke Peip si pro ject”,
Psko vas, Kras no go rod skas, Pi ta lo vas, Pe čo ru ra jo nu
ad mi nis trā ci jas), 2 pro jek ta par tne riem Igau ni jā (Vi ru
un Tar tu pil sē tu ad mi nis trā ci jas)

Pro jek ta „ES TLAT RUS TRAF -
FIC” virs mēr ķis ir trans por ta sis tē -
mas ilg tspē jas, pie eja mī bas un
konkurētspējas  pa stip ri nā ša na
Igau ni jas-Lat vi jas-Krie vi jas pie ro -
be žas re ģi onos kā na ci onā lo in ter -
ešu sfē ru ar vi zu ālu sa tik smes
dro šī bas ri si nā ju mu pa lī dzī bu un
trans por ta in fra struk tū ras at tīs tī bu.

Pro jek ta ak ti vi tā tes „Sa tik smes
in fra struk tū ras uz la bo ša na” ie tva ros 
Krās la vā tiks veik ta Dī ķu ie las re -

kon struk ci ja. Dī ķu ie las re kon struk ci ju veiks Per so nu
ap vie nī ba „Ar val da” (va do šais biedrs SI A „Krās la vas
ūdens”). Re kon struk ci jas dar bu re zul tā tā Dī ķu ie lā tiks
ie rī ko tas stāv vie tas gan au to bu siem, gan vieg la jām un
tran zī ta trans por tam. Ie las brau ca mā da ļa un tro tu āri tiks 
vei do ti no be to na bru ģa. Dī ķu ie la tiks ap rī ko ta ar dro šī -
bas bar je rām, so li ņiem un jaun u ap gais mo ju mu. Re kon -
struk ci jas dar bu ko pē jās iz mak sas ir Ls 144 462.18 un
tos ir plā nots pa beigt līdz 2012.ga da 30.ok tob rim.

Pro jek tu plā nots re ali zēt di vu ga du lai kā no 2012.ga -
da 1.ap rī ļa līdz 2014.ga da 31.mar tam.

Pro jek ta bu džets ir 1 876 570,00 EUR, t sk. EN PI
līdz fi nan sē jums 90% – 1 688 913,00  EUR, na ci onā lais
fi nan sē jums 10% – 187 657,00 EUR.

An dris Ruk mans,
pro jek ta „ES TLAT RUS TRAF FIC” 

ko or di na tors Krās la vā

 UZ SĀK TI IE LU TĪK LA
 RE KON STRUK CI JAS DAR BI

2012.ga da augus tā Krās la vas pil sē -
tā ir uz sāk ta ie lu tīk la re kon struk ci ja.
Re kon struk ci jas dar bi tiek veik ti ar

Eiro pas Re ģi onā lās at tīs tī bas fon da at bal stu pro jek ta
ie tva ros 3.6.2.1.ak ti vi tā tē  „At balsts no va du paš val -
dī bu kom plek sai at tīs tī bai”. 

Pro jek ta „Krās la vas pil sē tas ie lu tīk la re kon struk ci -
ja uz ņē mēj dar bī bas vei ci nā ša nai, 1.kār ta” mēr ķis ir
vei ci nāt uz ņē mu mu pie eja mī bu un sa tik smes dro šī -
bas uz la bo ša nu Krās la vas pil sē tas te ri to ri jā, vei cot
pri ori tā ri sva rī gā ko ie lu pos mu re kon struk ci ju. 

Pro jek ta „Krās la vas pil sē tas ie lu tīk la re kon struk ci -
ja uz ņē mēj dar bī bas vei ci nā ša nai, 1.kār ta” ie tva ros
līdz 2012.ga da bei gām ir plā nots veikt Rē zek nes ie las 
re kon struk ci jas dar bus, kas pa redz re kon stru ēt Rē -
zek nes ie las pos mu 590 m ga ru mā (no Vie nī bas ie las
līdz Krās la vas gr. Plā te ru v.n. Po ļu pa mat sko lai). Pa -
pil dus tiks veik ta arī gā jē ju ie tves iz bū ve 450 m ga ru -
mā līdz krus to ju mam ar Va sar nie ku ie lu un gā jē ju
ce li ņa iz bū ve 386 m ga ru mā no krus to ju ma ar Va sar -
nie ku ie lu līdz Lat ga les ie lai. 

Ko pu mā pro jek tu re ali zā ci ja no dro ši nās pil sē tas
kon ku rēt spē jas stip ri nā ša nu, uz ņē mēj dar bī bas at tīs tī -
bu, dar ba vie tu un sa bied ris ko pa kal po ju mu pie eja -
mī bu un sa snie dza mī bu, dzī ves vie tas pie vil cī bas un
dzī ves kva li tā tes cel ša nos, iz vei do jot un piln vei dot
kva li ta tī vu, mūs die nī gu, dro šu ie lu un sais tī to in fra -
struk tū ru. Pro jek ta re ali zā ci ja ie vē ro ja mi sa ma zi nās
ar trans por ta iz de vu miem un sa tik smes ne ga dī ju -
miem sais tī tus eko no mis kus zau dē ju mus. 

Re kon struk ci jas dar bus veiks SI A „Ošu kalns” un
SI A būv fir ma „Ce ļi un til ti” un to ko pē jās iz mak sas ir
Ls 517 850.27. Re kon struk ci jas dar bu bū vuz rau dzī -
bu no dro ši nās SI A „Ju rē vičs un par tne ri”, bet au to -
ruz rau dzī bu – SI A „L4 ce ļu pro jek ti”.

Ko pē jās pro jek ta iz mak sas ir Ls 525 969.27, Eiro -
pas Re ģi onā lās at tīs tī bas fon da pie šķir tais fi nan sē -
jums ir Ls 427 516.00 (81.28 %).

Ko pu mā 3.6.2.1.ak ti vi tā tes  „At balsts no va du paš -
val dī bu kom plek sai at tīs tī bai” ie tva ros
2012.-2013.ga dā tiks veik ti re kon struk ci jas dar bi arī
Iz val tas, Sau les kal na, Vī to lu, Va sar nie ku, Lat ga les,
Rī gas un Vie nī bas ie lās.

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

 SĀKS NĀ KOT NES IN TER NE TA 
IN FRA STRUK TŪ RAS IZ BŪ VI

Op tis kā tīk la uz rau dzī bas ko mi te ja Dag das un
Krās la vas no va dos ap stip ri nā ju si ko pu mā 6 pie kļu -
ves pun ktus, ku ros elek tro nis ko sa ka ru ko mer san -
tiem tiks no dro ši nā ta pie kļu ve plat jos las op tis ka jam
tīk lam. Tas nā kot nē no dro ši nās ie spē ju sa ņemt ātr u
in ter ne tu, līdz ar to no dro ši not re ģi onu ie dzī vo tā jiem
tā das pa šas kva li tā tes pa kal po ju mus kā pil sē tās dzī -
vo jo ša jiem.

No Dag das op tis ko tīk lu plā nots iz bū vēt uz Dag das
no va da Andr upe ni, Ma ri am po li, An dze ļiem, Ozo li -
ņiem un Kon stan ti no vu, bet no Krās la vas uz Krās la -
vas pa gas ta Ezer kal nu.

Pie kļu ves pun ktu un op tis ko ka be ļu tīk la iz vei di vi -
sā Lat vi jā veiks VAS „Lat vi jas Valsts ra di o un tele vī -
zi jas centrs”. Plat jos las pie kļu ves pun kti tiks iz bū vē ti
re ģi onu „bal ta jās te ri to ri jās”, ku rās ne viens elek tro -
nis ko sa ka ru ko mer sants ne sniedz un tu vā ko tri ju ga -

du lai kā nav plā no jis sniegt op tis kā in ter ne ta pie kļu -
ves pa kal po ju mus ar da tu pār rai des āt ru mu vis maz 30 
Mbit/s.

„Pēc pro jek ta re ali zē ša nas arī Lat vi jas no va dos tiks 
no dro ši nāts pie tie kams in ter ne ta da tu pār rai des āt -
rums, kas ie vē ro ja mi at vieg los gan uz ņē mēj dar bī bas
at tīs tī bu, gan ie dzī vo tā ju ik die nas dzī vi. Op tis kā in -
ter ne ta in fra struk tū ra ir no zī mī ga, lai va rē tu tikt at bal -
stī ti jaun ie e-ri si nā ju mi, kur ir sva rīgs liels da tu
pār rai des āt rums, pie mē ram, pro jekts e-me di cī na, tā -
das mūs die nī gas dro šī bas sis tē mas kā IP video no vē -
ro ša nas ka me ras un ci ti. Viens no šī pro jek ta
pa mat mēr ķiem ir pa nākt, lai ie dzī vo tā jiem lau ku te ri -
to ri jās bū tu pie eja mi tā das pa šas kva li tā tes da tu pār -
rai des pa kal po ju mi un par tā du pa šu ce nu kā pil sē tās
dzī vo jo šiem,” no rā da LVRTC val des priekš sē dē tājs
Jā nis Bok ta.

Ma da ra Lai cā ne,
LVRTC sa bied ris ko at tie cī bu kon sul tan te

18. sep tem brī plkst.18.00  no tiks Aron so na ie las ra jo na 
ie dzī vo tā ju tik ša nās ar paš val dī bas amat per so nām. 

   PIE DA LIES MI NI
 AP MAI ŅAS

 PRO GRAM MĀ!
Lai no vēr stu div ko pie nu sa bied -

rī bas vei do ša nās ris ku un vei ci nā tu 
sa lie dē tas un ie kļau jo šas sa bied rī -
bas at tīs tī bu, lat vie šu un ma zā -
kum tau tī bu ģi me nēm tiek
pie dā vā ta „bēr nu ap mai ņas pro -
gram ma”. Tiek aici nā tas at sauk ties 
lat vie šu un ma zā kum tau tī bu ģi me -
nes, ku ras gri bē tu uz lai ku sa vā ģi -
me nē uz ņemt jaun ie šus, lai
ie pa zīs ti nā tu vi ņus ar sa vām tra dī -
ci jām un dzī ves vi di. 

Pro jek ta mēr ķau di to ri ja ir
5.-9.kla šu sko lē ni un vi ņu ģi me -
nes, ku ras ik die nas sa zi ņā lie to lat -
vie šu vai krie vu va lo du. Da lī ba ša -
jā pro jek tā vei ci nā tu starp kul tū ru
sa dar bī bu, va lo das ap gu vi un to le -
ran ci.

No rā dī ju mi ie in te re sē ta jām
vies ģi me nēm:

 ģi me nē ir vis maz viens lī dzī ga
ve cu ma bērns (5.-9.kla ses sko -
lēns);

 ģi me ne ik die nas sa zi ņā lie to lat -
vie šu vai krie vu va lo du;

 vis maz vie nam ģi me nes lo cek -
lim ir la bas ot ras va lo das zi nā ša nas 
(lat vie šu ģi me nēm – krie vu va lo -
das zi nā ša nas un kriev va lo dī ga jām 
ģi me nēm – lat vie šu va lo das zi nā -
ša nas);

 vies bērns ģi me nē uz tu ras 6-12
die nas, kas var tikt sa da lī tas vai rā -
kos pe ri odos, pie mē ram 3-5 ne dē -
ļas no ga les;

 ģi me ne spēj no dro ši nāt at bil sto -
šus sa dzī ves ap stāk ļus bēr nam,
kurš tiks uz ņemts

(at se viš ķa guļ vie ta, piln vēr tīgs
un ve se līgs uz turs, ie spē jas veikt
per so nī go hi gi ēnu,

sa zi ņas ie spē jas ar sa vu ģi me ni
u.tml.) - uz tur lī dzek ļu iz mak sas
tiks

seg tas no pro jek tam pie šķir tā fi -
nan sē ju ma - vie na bēr na uz tu rē ša -
nai ir 6 la ti die nā (nav
ne pie cie ša mi če ki ar iz lie to ta jiem
uz tur lī dzek ļiem);

 ģi me nei jā no dro ši na bēr nam,
kurš tiks uz ņemts, vis maz 2 pa sā -
ku mu ap mek lē ša na - kul tū ras,
spor ta, at pū tas, valsts svēt ku vai
ci tu pa sā ku mu vai kul tū ras ie stā žu
ap mek lē ju mi - pa re dzē tie iz de vu -
mi pa sā ku mu ap mek lē ju mam ir
40-80 la tu ap mē rā.  Pa sā ku ma ap -
mek lē jums tiek ap mak sāts vis iem
ģi me nes lo cek ļiem – ir jā būt at tais -
no ju ma če kiem par trans por tu,
deg vie lu, ap mek lē tā pa sā ku ma ie -
ejas bi ļe tēm, spor ta in ven tā ra īres
vai ci tiem at tais no ju ma do ku men -
tiem par iz tē rē tiem ap mek lē ju ma
lī dzek ļiem!  

 vies ģi me ne var uz ņemt vai rā kus 
vies bēr nus vien lai kus, ja to at ļauj
sa dzī ves ap stāk ļi, vai da žā dos pe -
ri odos, ie vē ro jot pro jek ta lai ku
līdz 2012.ga da 20.no vem brim, tad
at tie cī gi kom pen sē ja mie uz tur lī -
dzek ļi un pa sā ku mu ap mek lē ju mi
sum mē jas.

Bied rī ba „AFS Lat vi ja” re ali zē
pro jek tu ko pā ar Krās la vas Va ra -
vīk snes vi dus sko lu. 

Pie teik ties var: 
aiz pil dot klāt pie vie no tu veid la -

pu – lat vie šu vai krie vu va lo dā un 
no sū tot to uz info@afs.lv  vai
jelenaklimova@inbox.lv . 

Pa pil dus in for mā ci jas ga dī ju mā
lū dzu sa zi nā ties ar  AFS Lat vi ja pa
tāl ru ni: 67280646, vai pro jek ta va -
dī tā ju Je ļe nu Kļi mo vu - 26539220

Sa dar bī bas lī gums Nr.
2012.LV/VG/01/05

Pro jek ta no li kums ap stip ri nāts:
Sa bied rī bas in teg rā ci jas fon da pa -
do mes - 2012.ga da 31.mai ja sē dē -
(Pro to kols Nr.78)

Zvē ri nā ta no tā re
 Evi ja Pa ļu ma pa zi ņo,

 ka 2012. ga da 16.jū li jā 
uz sāk prak si Lat ga les

 ap ga bal tie sas dar bī bas te -
ri to ri jā Krās la vā. Prak ses
vie tas ad re se: Lāč plē ša ie la

5, Krās la va, LV-5601.

AD MI NIS TRA TĪ VĀ
KO MI SI JA

 ZI ŅO

2012.ga da 7.augus tā no ti ka ad mi -
nis tra tī vās ko mi si jas kār tē jā sē de,
ku rā ti ka iz ska tī ti 9 ad mi nis tra tī vo
pār kā pu mu pro to ko li:

- no tiem 4 ti ka sa stā dī ti par to, ka
at tie cī gām per so nām pie de ro šie su ņi 
ne bi ja vak ci nē ti Ve te ri nār me di cī nas 
li ku mā no teik ta jā kār tī bā, su ņu
saim nie kiem ti ka iz teikts mut vār du
aiz rā dī jums, jo līdz ad mi nis tra tī vās
ko mi si jas sē dei su ņi ti ka vak ci nē ti
(V.L., dzim.1965.g., Ž.B.,
dzim.1967.g. , A.Š., dzim.1964.g.
un I.V., dzim.1976.g.);

- L.R., dzim.1968.g., ti ka iz teikts
mut vār du aiz rā dī jums par at kri tu mu
ap saim nie ko ša nas no tei ku mu pār -
kāp ša nu;

- J.M., dzim.1981.g., ti ka iz teikts
brī di nā jums par emo ci onā lu var dar -
bī bu pret bēr nu;

- J.Ļ., dzim.1980.g., ti ka uz likts
nau das sods 25,00 Ls ap mē rā par
ap zi nā ti ne pa ma to tu po li ci jas dar bi -
nie ku iz sauk ša nu.

Di vas ad mi nis tra tī vo pār kā pu mu
lie tas ti ka pār cel tas iz ska tī ša nai uz
nā ka mo sē di.

 PA ZI ŅO JUMI
              

Krās la vas no va da do me pa zi ņo,
ka „Pub lis kas per so nas man tas at -
sa vi nā ša nas li ku mā” no teik ta jā
kār tī bā mu tis kā iz so lē ar aug šup -
ejo šu so li tiek pār dots Krās la vas
no va da paš val dī bas ne kus ta mais
īpa šums – ze mes ga bals 0,143 ha
pla tī bā un trīs stā vu daudz dzī vok ļu 
mā ja 855,4 kvm. (ka das tra ap zī -
mē jums 6001 002 1301) Spor ta ie -
lā 2, k-1, Krās la vā. 

Iz so lā mās man tas no sa cī tā ce na
– LVL 2177,00 (di vi tūk sto ši
viens simts sep tiņ des mit sep ti ņi
la ti), kas ir iz so les sā kum ce na, no -
dro ši nā jums LVL 217,70. Ie pa zī -
ties ar iz so les no tei ku miem un
pie teik ties iz so lei var dar ba lai kā
Krās la vas no va da do mes 2.kab.,
Rī gas ie lā 51, Krās la vā, līdz 2012.
ga da 16.ok tob ra plkst. 12.00. Iz -
so le no tiks 2012. ga da 16.ok tob rī 
plkst. 14.00. Per so nu, ku rām ir
pirm pir ku ma tie sī bas uz iz so lā mo
man tu, nav. Sa mak su – no so lī to
sum mu, at rē ķi not ie mak sā to no -
dro ši nā ju mu,  jā sa mak sā trīs mē -
ne šu lai kā no lī gu ma no slēg ša nas
die nas.

In for mā ci ja pa tāl ru ni -
 65681764.

*       *       *

Krās la vas no va da do me pa zi ņo,
ka „Pub lis kas per so nas man tas at -
sa vi nā ša nas li ku mā” no teik ta jā
kār tī bā mu tis kā iz so lē ar aug šup -
ejo šu so li tiek pār dots Krās la vas
no va da paš val dī bas ne kus ta mais
īpa šums – dzī vok lis Nr.1, Rī gas
ie lā 110, Krās la vā, ar ko pē jo pla tī -
bu 45,4 kvm. un pie dzī vok ļa īpa -
šu ma pie de ro šās kop īpa šu ma
454/15099 do mā ja mās da ļas no
daudz dzī vok ļu mā jas un ze mes
(ka das tra Nr. 6001 900 0119).

Iz so lā mās man tas no sa cī tā ce na
– LVL 1120,00 (viens tūk sto tis
viens simts div des mit la ti), kas ir
iz so les sā kum ce na, no dro ši nā -
jums LVL 112,00. Ie pa zī ties ar iz -
so les no tei ku miem un pie teik ties
iz so lei var dar ba lai kā Krās la vas
no va da do mes 2.kab., Rī gas ie lā
51, Krās la vā, līdz 2012. ga da
16.ok tob ra plkst. 12.00. Iz so le no -
tiks 2012.ga da 16.ok tob rī plkst.
15.00. Per so nu, ku rām ir pirm pir -
ku ma tie sī bas uz iz so lā mo man tu,
nav. Sa mak su – no so lī to sum mu,
at rē ķi not ie mak sā to no dro ši nā ju -
mu,  jā sa mak sā trīs mē ne šu lai kā
no lī gu ma no slēg ša nas die nas.    

In for mā ci ja pa tāl ru ni -
 65681764.”

mailto:info@afs.lv
mailto:jelenaklimova@inbox.lv


3

- Vai vi s as no va da sko las at kal 
vē ra dur vis sa viem sko lē niem?

- Jā, arī šo gad sa vu dar bu tur pi -
nās vi s as mū su no va da sko las. Sa -
lī dzi nā ju mā ar pa gā ju šo ga du
ko pē jais sko lē nu skaits sa ma zi nā -
jās par 45 cil vē kiem. Ta ču pirm -
klas nie ku skaits pa lie li nā jās par 37 
bēr niem. Pie mē ram, gan Krās la -
vas Va ra vīk snes vi dus sko lā, gan
Krās la vas pa mat sko lā ir iz vei do tas 
trīs pirm ās kla ses. Tur pre tī 5-6-ga -
dī go bēr nu skaits ie vē ro ja mi sa ma -
zi nā jies. 

- Vai ir iz mai ņas iz glī tī bas ie -
stā žu pe da go ģis ka jā sa stā vā?

- Prak tis ki nav, ti kai Ro bež nie ku 
pa mat sko lā strā dās jauns spor ta
sko lo tājs. 

- Kā sko las ti ka ga ta vo tas
jaun ajam mā cī bu ga dam?

- Vis lie lā kie re mont dar bi ir
veik ti Krās la vas Va ra vīk snes sko -
las ēdi nā ša nas blo kā. Ir pār vei do ta
vir tu ve un ēdam zā le. Re no vā ci jai
ir iz tē rē ti vai rāk ne kā 130 tūk sto ši
la tu - ir uz tai sīts re monts, ie rī ko ta
jaun a ka na li zā ci jas sis tē ma, pil nī -
bā no mai nīts vir tu ves ap rī ko jums.

Jaun ajā mā cī bu ga dā ir mai nī ju -
sies arī sko lē nu ēdi nā ša nas pro ce -
sa or ga ni zā ci jas sis tē ma. Ja ag rāk
sko lai bi ja no slēgts lī gums ar uz -
ņē mu mu, kas no dro ši nā ja ēdi nā ša -
nu, tad ta gad šīs fun kci jas pār ņē ma 
paš val dī ba. Pa vā riem un spe ci ālis -
tam, kas no dar bo jas ar pro duk tu
pie gā di un veic or ga ni za to ris ko
dar bu, mak sās al gu no do mes bu -
dže ta. 

Par no va da do mes de pu tā tu lē -
mu ma liet de rī gu mu var spri est jau
ta gad. Pus die nu ce na pa li ka ne -
mai nī ga - 80 san tī mu, bet ēd nī cas
ap mek lē tā ju  skaits ie vē ro ja mi pie -
au ga. 

Paš laik vēl nav at ri si nāts jau tā -
jums par sko las ka fej nī cu. 

- Krās la vas Valsts ģim nā zi jā
ir at jau no tas in ter nā ta tel pas.
Kā di lī dzek ļi ti ka pie šķir ti šī ob -
jek ta dar biem?

- Ko pē jās iz mak sas re mont am
un ap rī ko ju mam sa stā dī ja 15 tūk -
sto šus la tu. 

In ter nā tā ir veikts kos mē tis kais
re monts, is ta bās pa rā dī jās jaun as
mē be les, le dus skap ji, vir tu vē -
elek tro plīts, mikro viļ ņu krāsns,
jaun as vir tu ves mē be les. Esam
pār lie ci nā ti, ka in ter nā ta ie mīt nie -
ki ie cie nīs plauk ti ņus, kas at ro das
gai te nī, ta jos ir ēr ti žā vēt ap avus.
Bez šau bām, in ter nā ta tel pas kļu va 
es tē tis kā kas un mā jī gā kas. 

- Kā di jau nu mi gai dī ja Krās -
la vas pa mat sko las audzēk ņus?

- Ta gad sko lā ir jauns ķī mi jas
ka bi nets. Ir re no vē ta la bo ran ta tel -
pa, veik ti re mont dar bi, pil nī bā no -
mai nī tas vi s as mē be les. Iz de vu mi
sa stā dī ja 12 tūk sto šus la tu. 

- Kā jaun ajam mā cī bu ga dam
ga ta vo jās pā rē jās sko las?

- Ro bež nie ku pa mat sko las vir tu -
vē pa rā dī jās mūs die nī ga un pro fe -
si onā la maz gā ša nas ie kār ta, bet
ēdam zā lē - jauns li no lejs. Skais tas
pa mat sko lā ap rī ko ta re zer ves iz -
eja. Gran di ozi re mont dar bi ci tās
no va da iz glī tī bas ie stā dēs ne bi ja
plā no ti, tā pat kā kat ru ga du sko lu
ēkās kaut ko at jau no ja, krā so ja, tī -
rī ja. Ša jā zi ņā īpa šu pa tei cī bu gri -
bē tos iz teikt Gr.Plā te ru v.n.
Krās la vas Po ļu pa mat sko las ko -
lek tī vam. Re mont dar biem šeit ir
iz tē rē ti mi ni mā li lī dzek ļi, ta ču viss
ir rū pī gi iz maz gāts un iz tī rīts. Sko -

lā var ie nākt jeb ku rā lai kā un bez
brī di nā ju ma - vi sur val da tī rī ba un
sa kop tī ba.

- Kas jauns ir no va da pirms -
sko las iz glī tī bas ie stā dēs?

- Šo gad abos Krās la vas pil sē tas
bēr nu dār zos ir at jau nots ap gais -
mo jums, šim mēr ķim kat rai ie stā -
dei ti ka pie šķirts 1800 la tu. 

Īpašs prieks par PI I „Pie ne nī te”
ko lek tī vu,  kam iz de vās ga da lai kā
ie tau pīt 8,5 tūk sto šus la tu, līdz ar
to bēr nu dārzs ie gā dā jās jaun as
mē be les. 

Par ie gul dī ju mu, sa ga ta vo jot ie -
stā di 2012./2013.mā cī bu ga dam,
PI I „Pie ne nī te” un Gr.Plā te ru v.n.
Krās la vas Po ļu pa mat sko las ko -
lek tī vi sa ņē ma Krās la vas no va da
do mes dā va nu kar tes.  Par šiem lī -
dzek ļiem „Pie ne nī tes”  ko lek tīvs
plā no no pirkt jaun u pa klā ju ak tu
zā lei, bet Po ļu pa mat sko la dā va nu

kar ti iz man tos kan ce le jas pre ču ie -
gā dei. 

- Jūs pa stās tī jāt par to, kā sā -
kās jaun ais mā cī bu gads mū su
no va da sko lās, bet kas ir zi nāms
par 2012. ga da ab sol ven tiem?

- Ko pu mā vis i 12. kla šu sko lē ni
šo gad no kār to ja ek sā me nus veik -
smī gi - la bāk ne kā vi dē ji vi sā Lat -
vi jā. 

Lie la da ļa mū su ab sol ven tu ir ie -
stā ju šies augst sko lās - Lat vi jas
Uni ver si tā tē, Rī gas Stra di ņa uni -
ver si tā tē, Dau gav pils Uni ver si tā te. 
Da ži mā cās valsts teh ni ku mos, ci ti
ie kār to jās dar bā vai aiz brau ca uz
ār ze mēm. 

Esam īpa ši gan da rī ti par to, ka 
sa ska ņā ar sta tis ti kas da tiem, ko

sa ņē mām no sko lām, mū su ab sol -
ven ti pār sva rā stu dēs bu dže ta vie -
tās. 

- Ko jūs gri bē tu no vē lēt mū su
no va da sko lē niem, pe da go giem,
ve cā kiem?

- Ve se lī bu, iz tu rī bu, veik smi
dar bā, jo mā cī bas sko lā  ir grūts
darbs. Pirm klas nie ku ve cā kiem
vē lu pa cie tī bu, lai spē tu at bil dēt uz 
tūk stoš jau tā ju miem „Kā pēc?”,
bet vi dus sko lē nu ve cā kiem no vē lu 
gud rī bu, lai at bil dē tu uz sa vu jau
pie au gu šo bēr nu jau tā ju mu  „Kā -
dēļ?”. Vis iem ko pā vē lu pa nā ku -
mus un veik smī gu 2012./2013.
mā cī bu ga du!

El vī ra Šku tā ne

Klāt sep tem bris un arī jaun ais 2012./2013. mā cī bu gads. Pa gā ju ša jā ga dā vai rā kas no va da sko las ti ka pil nī bā at jau no tas no ār pu ses, šo gad re no vā ci ja tur pi nā jās iz glī tī bas
ie stā žu ēkās, kur ti ka veik ti da žā di iekš dar bi. Vi s as sko las va sa ras pe ri odā ak tī vi ga ta vo jās jaun ajam mā cī bu ga dam, no ri si nā jās kār tē jie re mont dar bi, ti ka veik ti da žā da vei -
da uz la bo ju mi, ta ču vis pa tī ka mā kais pār stei gums šo gad gai dī ja Krās la vas Va ra vīk snes vi dus sko las audzēk ņus. Ie vē ro ja mas pār mai ņas ir Krās la vas Valsts ģim nā zi jā un
Krās la vas pa mat sko lā. Par to, kā sā kās mā cī bu gads mū su paš val dī bā, pa stās tī ja Krās la vas no va da do mes Iz glī tī bas un kul tū ras no da ļas va dī tā ja Li di ja Pla to no va. 

DARBU TURPINA VISAS NOVADA SKOLAS

Valsts ģim nā zi jas internāts, Ingas Kavinskas fotoVa ra vīk snes vi dus sko las virtuve

Va ra vīk snes vi dus sko las ēdamzāle

Iz glī tī bas ie stā de Izglītojamie                                 Skolotāji
                                       pamatdarbā

1.-12.kl. pirmsskolnieki

Kalniešu pamatskola 46 17 11
Indras vidusskola 110 14 13
Robežnieku pamatskola 92 25 13
Skaistas pamatskola 16 15 5
Krāslavas gr. Plātera v.n.
Poļu pamatskola

51 8 9

Aulejas pamatskola 30 4 8
Sauleskalna sākumskola 16 7 3
Izvaltas pamatskola 71 16 11
Krāslavas pamatskola 370 36
Krāslavas Valsts ģimnāzija 219 32
Krāslavas Varavīksnes
vidusskola

567 62

PII „Pienenīte” 175 26
PII „Pīlādzītis” 157 27

Sko lē nu un pe da go gu skaits  Krās la vas no va da sko lās

Krās la vas māk slas sko la 
uz ņem  audzēk ņus 

2012./13. māc. ga dam 
mā cī bām  pro gram mā 

,,Vi zu āli plas tis kā māk sla”
 no 9 ga du ve cu ma. 

Sko lā tur pi nā sies no dar bī bas 
vi zu āli plas tis ka jā māk slā

pirms sko las un sā kum sko las 
ve cu ma bēr niem.

Sko las ad re se: Rai ņa ie la  6,
Tālr. 65681164.

IE DZĪ VO TĀ JU
 IE VĒ RĪ BAI!

P/a „Krās la vas  Sli mo ka se”
at gā di na, ka pa cien ta ie mak su
par 2012.ga da IV ce turk sni, kas 
sa stā da Ls 15.00, jā no mak sā
līdz 30.09.2012.g. (ie skai tot).
No mak sā jot pēc no rā dī tā ter -
mi ņa, pa cien ta ie mak sas grā -
ma ti ņa stā sies spē kā pēc 10
die nām, skai tot no pē dē jā no -
mak sas da tu ma.

30.sep tem brī plkst. 15.00 
Krās la vas kul tū ras na mā no tiks 

Starp tau tis ka jai ve co ļau žu die nai vel tīts 
se ni oru at pū tas va kars.

òPār do du 2-is ta bu dzī vok li. 103. sē ri ja. At brī vots. Ir lo dži ja, ie bū vē -
tas mē be les. 4200 LVL. T. 26239027.
òPār do du 1-is ta bas dzī vok li, 28 kvm, 2. stāvs. Т. 26034045. Re gī na.
òIz īrē 2-is ta bu dzī vok li uz il gā ku lai ku. Т.26756386.
òPār dod por ta tī vo da to ru, mo to rol le ru, pa pa gai ļus, ama di nus, krā ti -

ņus grau zē jiem. Т.27553432.
òPērk me žus ar zem i, cir smas, var iz strā dā tus me žus. Sa mak sa uz -

reiz. T.26346688.

Jau vai rā kus ga dus no ri si nās
Ro mas ka to ļu starp drau džu fut bo -
la tur nī ri, ku ru ini ci ato ri sa vu laik
bi ja Rī gas ga rī gā se mi nā ra
audzēk ņi. Šo gad tur nī ra saim nie ka 
lo mu uz ņē mās Lu dzas ka to ļu
drau dze.

Spē les no ri si nā jās 16. un 17. jū -
li jā Lu dzas pil sē tas sta di onā, ta jās
pie da lī jās de vi ņas ko man das (pa -
ra lē li sa vu drau dzī bas tur nī ru aiz -
va dī ja arī pie cas bēr nu ko man das)
un pir mo rei zi tur nī rā  da lī bu ņē ma 
arī Krās la vas ko man da. 

Bez gū ta jiem vār tiem un iz cī nī -
ta jiem pun ktiem ne pa li ka ne vie na
ko man da, ta ču spor tā vien mēr kā -
dam ir jā uz var. Pēc priekš sa cīk -
stēm at si jā jās Kau na tas, Prei ļu,
Cis kā du, kā arī di vas Rē zek nes ko -
man das. Tur pi nā ju mā, ma čā par
tre šo vie tu Krās la va ar re zul tā tu
2:1 pār spē ja Cib lu, bet fi nā lā sa -
cen tās Lu dzas un Lī vā nu ko man -
das. 

Par sa cen sī bu uz va rē tā jiem, pa -
pil dlai kā gūs tot skais tus vār tus,
kļu va mā ji nie ki - Lu dzas ko man -
da.

Krās la vas ko man da pa tei cas Lu -
dzas prā ves tam Jā nim Kol nam,
kas pa sā ku mu or ga ni zē ja aug stā lī -
me nī. Sa cen sī bu no slē gu mā la bā -
kās ko man das ti ka ap bal vo tas ar
skais tiem kau siem, ne iz pa li ka arī
ko pī gās pus die nas Lu dzas drau -
dzes mā jā.  

Bez lab vē ļu at bal sta ko man dai
bi ja ne iz tikt, tā pēc pui šu īpašs pal -
dies Krās la vas no va da do mei,
SEB ban kai, SI A „Krās la va D”,
SI A „Iviks” un, pro tams, Krās la -
vas Ro mas ka to ļu drau dzes prā -
ves tam Edu ar dam Vo ro ņec kim.

Egils Ja piņš, 
ko man das kap tei nis

STARP DRAU DŽU FUT BO LA TUR NĪRS LU DZĀ

sludinājumi
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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.2011/9 „No tei ku mi par
li cen cē to mak šķe rē ša nu Cār ma ņa eze rā” (ap stip ri nā ti ar Krās la vas no va da do mes 2011.ga da 30.jū ni ja sē des lē -
mu mu (prot.nr.7, 1.§1.2.p.)). No tei ku mi stā jas spē kā 2012.ga da 1.sep tem brī.  

Krās la vas no va da paš val dī bas sais to šo no tei ku mu Nr.2012-13 „Par Krās la vas no va da paš val dī bas
 sais to šo no tei ku mu Nr. 2011/9  „No tei ku mi par li cen cē to mak šķe rē ša nu Cār ma ņa eze rā” 

 at zī ša nu par spē ku zau dē ju šiem” pa skaid ro ju ma raksts 

Krās la vas no va da paš val dī bas sais to šie no tei ku mi Nr.2012/12 „Gro zī ju mi Krās la vas no va da 
paš val dī bas sais to ša jos no tei ku mos Nr. 2010/20 

„Par ģe otel pis kās in for mā ci jas ap ri tes kār tī bu Krās la vas no va dā””
Iz do ti sa ska ņā ar li ku ma „Par paš val dī bām” 43.pan ta pirm ās da ļas 13.pun ktu un 

Ģe otel pis kās in for mā ci jas li ku ma 13.pan ta ses to da ļu un 26.pan ta tre šo da ļu

1. Sais to šie no tei ku mi no sa ka ter mi ņu, kā dā paš val dī ba pie dzen
lai kā ne no mak sā to ne kus ta mā īpa šu ma no dok li, so da nau du vai no -
ka vē ju ma nau du bez strī da kār tī bā.

2. Ja no dok ļa mak sā tā ja pa rā da sum ma ir ma zā ka par Ls 200,00, un 
no dok ļa mak sā ju mi ir ka vē ti vai rāk par čet riem ter mi ņiem, no dok ļa
mak sā ša nas pa zi ņo ju mu pie spie du iz pil de uz sā ka ma sep ti ņu ga du
lai kā no no dok ļa sa mak sas ter mi ņa ie stā ša nās brī ža.

3. Ja no dok ļa mak sā tā ja pa rā da sum ma pār sniedz Ls 200,00, un no -
dok ļa mak sā ju mi ir ka vē ti vai rāk par čet riem ter mi ņiem, no dok ļa
mak sā ša nas pa zi ņo ju mu pie spie du iz pil de uz sā ka ma tri ju ga du lai kā
no no dok ļa sa mak sas ter mi ņa ie stā ša nās brī ža.

4. Ne kus ta mā īpa šu ma no dok ļa pa rā du pie dzi ņu bez strī da kār tī bā
veic amat per so na, kas re ali zē no dok ļu ad mi nis trā ci jas fun kci jas
Krās la vas no va da paš val dī bās, un pa gas tu pār val žu va dī tā ji.

Krās la vas no va da paš val dī bas sais to šo no tei ku mu 
Nr.2012-14 „Par ne kus ta mā īpa šu ma no dok ļa pa rā da
un no ka vē ju ma nau das pie dzi ņu bez strī da kār tī bā”

PA SKAID RO JU MA RAKSTS
1.Pro jek ta ne pie cie ša mī bas pa ma to jums.
Li kuma „Par ne kustamā īpašuma nodokli” 9.panta otrā daļa no saka:

„Noteik tajā laikā ne nomak sāto nodokli, soda naudu vai no kavē juma
naudu sas kaņā ar pašvaldī bas lē mumu piedzen bezstrīda kārtībā at bil -
stoši li ku mam „Par nodok ļiem un nodevām” un Ad min is tra tīvā procesa
li kumā noteik ta jai ad min is tra tīvā akta pi es piedu iz pildes kārtī bai.
Pašvaldība, pi e ņemot sais tošos notei ku mus, ir ti e sīga noteikt nodokļa
mak sāšanas paz i ņo jumu pi es piedu iz pildes ter miņu, kas nepārs niedz
sept iņus gadus no nodokļa samak sas ter miņa iestāšanās brīža.

2. Īss pro jek ta sa tu ra iz klāsts.
Sais tošie notei kumi no saka kārtību, kādā pašvaldība piedzen laikā ne -

nomak sāto ne kustamā īpašuma nodokli, soda naudu vai no kavē juma
naudu bezstrīda kārtībā

3. In for mā ci ja par plā no to pro jek ta ie tek mi uz paš val dī bas bu dže tu.
Ne kustamā īpašuma nodokļa parāds uz 01.072012. ir Ls 139 274, tai skaitā  

parāds par ēkām Ls 45459 , par zemi  Ls 93 815.
4. In for mā ci ja par plā no to pro jek ta ie tek mi uz uz ņē mēj dar bī bas

vi di paš val dī bas te ri to ri jā.
Nekustamā īpašuma nodokļa maksātājs, saskaņā ar  likumu „Par

nekustamā īpašuma nodokli”, ir atbildīgs par nodokļa pilnīgu
nomaksāšanu noteiktajā laikā.

5. In for mā ci ja par ad mi nis tra tī va jām pro ce dū rām.
Noteikumu izpildi nodrošinās Krāslavas novada pašvaldības un

pagastu pārvalžu nodokļu administratori.
6. In for mā ci ja par kon sul tā ci jām ar pri vāt per so nām.
Nav notikušas.

Maksas cenrādis ģeotelpiskās informācijas apritei Krāslavas novadā
Nodevas objekts Maksas likme  

Latos (neieskaitot
PVN)

Topogrāfijas uzmērīšanas informācijas pārbaude un reģistrācija datubāze
objekta platība līdz 0.3 ha(ieskaitot) 7.00
objekta platība no 0.3 ha līdz 0.5 ha(ieskaitot) 10.00
objekta platība no 0.5 ha līdz 1.0 ha(ieskaitot) 15.00
objekta platība virs 1.0 ha, papildus par katru nākamo ha 5.00
Topogrāfijas uzmērīšanas informācijas izsniegšana no datu bāzes
objekta platība līdz 1.0 ha(ieskaitot) 4.00
objekta platība virs 1.0 ha, papildus par katru nākamo ha 1.00
Izpilddokumentācijas (izpildshēmu) pieņemšana, reģistrēšana, pārbaude, ievadīšana datu
bāzē
komunikācijas garums līdz 300 m (ieskaitot) 5.00
komunikācijas garums virs 300 m , papildus par katriem nākamiem 100 m 2.00
Inženiertīklu pārskata shēmas noformēšana un nosūtīšana pasūtītājam (pārskata shēma
izmantojama tikai reklāmas objektu novietnei bez inženiertīklu pieslēgumiem un
vienkāršoto inženiertīklu pievadu un iekšējo inženiertīklu izbūvei)
platība līdz 1.0 ha 10.00
platība virs 1.0, papildus par katru nākamo ha 3.00
Detālplānojuma vai zemes ierīcības projekta pārbaude, ievadīšana datu bāze, reģistrācija
(viens objekts)

5.00

Informācijas izsniegšana zemes vienības robežu plāna izgatavošanai vai citu mērniecības
darbu veikšanai, kas nav iekļauti pakalpojumu izcenojumos(viens objekts-viena zemes
vienība)

bezmaksas

Par topogrāfiskā uzmērījuma, izpildshēmas un izpilddokumentācijas digitālās versijas
formāta maiņu

5.00

Informācijas izsniegšana papīra formā:
A4 datorizdruka (viena lapa) 0.20
A3 datorizdruka(viena lapa) 0.35
A1 datorizdruka(viena lapa) 5.00
Datu pārnešana uz CD-ROM (viens informācijas nesējs) 4.00

1.Iz da rīt Krās la vas no va da paš val -
dī bas sais to ša jos no tei ku mos Nr.
2010/20 „Par ģe otel pis kās in for mā ci -
jas ap ri tes kār tī bu Krās la vas no va dā”
(turp māk tek stā – No tei ku mi) se ko jo -
šus gro zī ju mus:

1.1.aiz stāt No tei ku mu 7.pun ktā
vār du „sa mak su” ar vār du „mak su”; 

 iz slēgt No tei ku mu 10.pun ktā vār -
dus „ro be žu un”;

1.2.aiz stāt No tei ku mu 13.5.apakš -
pun ktā vār dus „vie nu ga du” ar vār -
diem „di viem ga diem”;

1.3.iz teikt No tei ku mu 14.pun kta
tre šo tei ku mu šā dā re dak ci jā: 

„Vei cot gais va du vai pa ze mes ko -
mu ni kā ci ju (piem. elek tro lī ni jas, sa ka -
ru lī ni jas) iz pil dmē rī ju mu, mēr nie cī bas 
dar bu vei cējs iz pild plā nā no rā da jaun -
iz bū vē tās gais va du ko mu ni kā ci jas
zem āko va du augs tu mu un ze mes virs -

mas augs tu ma at zī mi zem ko mu ni kā -
ci jas vai jaun uz bū vē tās pa ze mes ko -
mu ni kā ci jas ie gul dī ša nas dzi ļu mu un
ze mes virs mas augs tu ma at zī mi.” 

1.4.pa pil di nāt No tei ku mu 15.pun -
ktu ar pir mo tei ku mu šā dā re dak ci jā:
„Pirms to po grā fis kās uz mē rī ša nas
dar bī bu uz sāk ša nas mēr nie cī bas dar -
bu vei cējs pa sū ta un sa ņem no Krās la -
vas no va da paš val dī bas ģe otel pis kās
in for mā ci jas da tu bā zes da tus par uz -
mē rā mo te ri to ri ju.”

1.5.pa pil di nāt No tei ku mu 19.2.apakš -
pun ktu pēc vār da „plā na” ar vār diem
„vai iz pild plā na”;

1.6.pa pil di nāt No tei ku mus ar 19.3.
apakš pun ktu šā dā re dak ci jā:

„19.3. mēr nie cī bas dar bu vei cējs ie -
sniedz Krās la vas no va da paš val dī bai
ad re sē tu ie snie gu mu (3.pie li kums vai
4.pie li kums).”

1.7.aiz stāt No tei ku mu 21.pun ktā
vār dus un skait ļus „02.05.2000. MK
no tei ku miem Nr.168 „No tei ku mi par
Lat vi jas būv nor ma tī vu LBN 005-99
„In že nie riz pē tes no tei ku mi būv nie cī -
bā”” ar vār diem „spē kā eso šiem nor ma -
tī va jiem ak tiem, kas re gu lē būv nie cī bas
in že nie riz pē ti”.

1.8. pa pil di nāt No tei ku mu 25.pun -
ktu pēc vār da „plā na” ar vār diem „vai
iz pild plā na”;

1.9.Iz teikt No tei ku mu 26.pun kta
pir mo tei ku mu šā dā re dak ci jā: „Par
mēr nie cī bas dar bu iz pil dī tā ju sa ga ta vo -
to to po grā fis ko plā nu vai iz pild plā nu iz -
vēr tē ša nu ie kļau ša nai to po grā fis kās
in for mā ci jas da tu bā zē tiek ie ka sē ta
paš val dī bas no de va.”  

1.11.Iz teikt No tei ku mu 2.pie li ku -
mu šā dā re dak ci jā:

1.Pro jek ta ne pie cie ša mī bas pa -
ma to jums.

Mak šķer nie ku bied rī ba „Sams”,
kas ti ka piln va ro ta or ga ni zēt li cen cē to 
mak šķe rē ša nu Cār ma ņa eze rā, ne iz -
pil dī ja piln va ro ju mā no teik tās pra sī -
bas, līdz ar ko sais to šie no tei ku mi par
li cen cē tās mak šķe rē ša nas or ga ni zē ša -
nu Cār ma ņa eze rā ir at ce ļa mi.

2. Īss pro jek ta sa tu ra iz klāsts.
Sais to šie no tei ku mi iz do da mi sa -

ska ņā ar li ku ma „Par paš val dī bām”
43.pan ta pirm ās da ļas 16.pun ktu.

Sais to šo no tei ku mu mēr ķis – 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.2011/9 „No tei ku mi par li cen cē to
mak šķe rē ša nu Cār ma ņa eze rā”. 

3. In for mā ci ja par plā no to pro -
jek ta ie tek mi uz paš val dī bas bu dže -
tu.

Ne ie tek mē.
4. In for mā ci ja par plā no to pro -

jek ta ie tek mi uz uz ņē mēj dar bī bas
vi di paš val dī bas te ri to ri jā.

Ne ie tek mē.

5. In for mā ci ja par ad mi nis tra tī -
va jām pro ce dū rām.

Ne ie tek mē.
6. In for mā ci ja par kon sul tā ci jām 

ar pri vāt per so nām.
Sais to šo no tei ku mu pro jekts un pa -

skaid ro ju ma raksts ie vie tots Krās la -
vas no va da paš val dī bas in ter ne ta
mā jas la pā www.kraslava.lv sa da ļā
„Sais to šo no tei ku mu pro jek ti”, pie -
ejams Krās la vas no va da pa gas tu pār -
val dēs.

Krās la vas no va da paš val dī bas sais to šie no tei ku mi Nr.2012-13 
„Par Krās la vas no va da paš val dī bas sais to šo no tei ku mu Nr. 2011/9 

„No tei ku mi par li cen cē to mak šķe rē ša nu Cār ma ņa eze rā” at zī ša nu par spē ku zau dē ju šiem”
Iz do ti sa ska ņā ar li ku ma „Par paš val dī bām” 21.pan ta pirm ās da ļas 16.pun ktu

Krās la vas no va da paš val dī bas sais to šie no tei ku mi Nr.2012-14 
„Par ne kus ta mā īpa šu ma no dok ļa pa rā da un no ka vē ju ma nau -

das pie dzi ņu bez strī da kār tī bā”
Iz do ti sa ska ņā ar li ku ma „Par paš val dī bām” 14.pan ta

 ot rās da ļas 4.pun ktu, li ku ma
 „Par ne kus ta mā īpa šu ma no dok li” 9.pan ta ot ro da ļu 

1.5.izteikt Noteikumu 3.pielikumu šādā redakcijā: 
Uzņēmuma veidlapa ar rekvizītiem

Krāslavas novada Būvvaldei
Skolas ielā 7, Krāslavā, Krāslavas novadā,

 LV-5601

IESNIEGUMS
Lūdzu reģistrēt Krāslavas novada ģeotelpiskās

informācijas datu bāzē topogrāfisko uzmērījumu, kas
veikts pēc SIA „******” pieteikuma Krāslavas
novadā, _________ pag. _______.

datums
Amats,V.Uzvārds

Maksājuma rīkojumu vēlos saņemt:
· E-pastā  **********@*******.**”vv

1.5.izteikt Noteikumu 4.pielikumu šādā redakcijā: 
Uzņēmuma veidlapa ar rekvizītiem

Krāslavas novada Būvvaldei
Skolas ielā 7, Krāslavā, Krāslavas novadā,

 LV-5601

IESNIEGUMS
Lūdzu reģistrēt Krāslavas novada ģeotelpiskās

informācijas datu bāzē izpilduzmērījumus, kas veikti pēc 
SIA „*****” pieteikuma Krāslavas novadā, _________
pag. _______. 

Trases garums *** m.

datums   
Amats,V.Uzvārds

Maksājuma rīkojumu vēlos saņemt:
· E-pastā  **********@*******.**”
.

Krāslavas novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr.2012/12 
„Grozījumi Krāslavas novada pašvaldības saistošajos noteikumos

Nr. 2010/20 
„Par ģeotelpiskās informācijas aprites kārtību Krāslavas novadā””

PASKAIDROJUMA RAKSTS

1.Pro jek ta ne pie cie ša mī bas
pa ma to jums.

Ģe otel pis kās in for mā ci jas li ku -
ma 13.pan ta ses tais punkts no sa -
ka, ka paš val dī bas do me no sa ka
augst as de ta li zā ci jas to po grā fis -
kās in for mā ci jas ie snieg ša nas un
pie ņem ša nas kār tī bu, sa vu kārt mi -
nē tā li ku ma 26.pan ta tre šā da ļa
no sa ka, ka mak sa par augst as de -
ta li zā ci jas to po grā fis kās in for mā -
ci jas pār bau di, re ģis trā ci ju
da tu bā zē, sa ga ta vo ša nu un iz -
snieg ša nu no vie tē jās paš val dī bas
da tu bā zes tiek ie ka sē ta vie tē jās
paš val dī bas sais to ša jos no tei ku -
mos pa re dzē ta jā kār tī bā.

2. Īss pro jek ta sa tu ra iz klāsts.
43.pan ta pirm ās da ļas 13.pun -

ktu un  Ģe otel pis kās in for mā ci jas
li ku ma 13.pan ta ses to da ļu un
26.pan ta tre šo da ļu. 

Sais to šo no tei ku mu mēr ķis –
veikt gro zī ju mus spē kā eso ša jos
sais to ša jos no tei ku mos un pre ci -
zēt Krās la vas no va da paš val dī bas
sais to šos no tei ku mus Nr. 2010/20
„Par ģe otel pis kās in for mā ci jas
ap ri tes kār tī bu Krās la vas no va -
dā”.

Sais to šie no tei ku mi pre ci zē
spē kā eso šos sais to šos no tei ku -
mus, to pie li ku mus un no sa ka paš -
val dī bā ie snie dza mo do ku men tu
pa rau gus ģe otel pis kās in for mā ci -
jas re ģis trā ci jai ģe otel pis kās in -
for mā ci jas da tu bā zē.

3. In for mā ci ja par plā no to
pro jek ta ie tek mi uz paš val dī bas
bu dže tu.

Neietekmē. 
4. In for mā ci ja par plā no to

pro jek ta ie tek mi uz uz ņē mēj -
dar bī bas vi di paš val dī bas te ri to -
ri jā.

Neietekmē. 
5. In for mā ci ja par ad mi nis tra -

tī va jām pro ce dū rām.
Veik tas kon sul tā ci jas ar Valsts

ze mes die nes tu. Ad mi nis tra tī vo
pro ce dū ru kār tī ba ne tiek mai nī ta.

6. In for mā ci ja par kon sul tā ci -
jām ar pri vāt per so nām.

Sais to šo no tei ku mu pro jekts un
pa skaid ro ju ma raksts ie vie tots
Krās la vas no va da paš val dī bas in -
ter ne ta mā jas la pā www.kras la -
va.lv sa da ļā „Sais to šo no tei ku mu
pro jek ti”, pie ejams Krās la vas no -
va da pa gas tu pār val dēs.

Bied rī ba „Sta riņš” sveic sep tem brī dzi mu šos:
Ed ga ru Lu ka še vi ču, Ta mā ru Sker škā ni, Ser ge ju Sa mu li.

Mēs vē lam ve se lī bu, vē lam spē ku,
Ik kat rai rū pei vieg li ga rām iet.

Ar gai šu dzī ves prie ku, lai Jūs spē tu
Ik tum šam brī dim til tu pār i likt!

 23.sep tem brī, plkst.12.30
 Krās la vas Ro mas ka to ļu baz nīcā

Il zes Kir sa no vas (vi jo le), Il zes Pen ces (vi jo le)
un An dre ja Bi la lo va (taus ti ņins tru men ti) kon certs

http://www.kraslava.lv

