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„I-ne-ta! I-ne-ta!” skan dē ja
Krās la vas ie dzī vo tā ju pū lis pil sē -
tas cen trā la jā lau ku mā. Aiz kus ti -
nā ta un ne daudz ap mul su si, vi ņa
ne slē pa sa vas emo ci jas, smai dī ja,
ie ska tī jās acīs tiem cil vē kiem, kas
at nā ca vi ņu sa gai dīt, un dzir dē ja
vārdus:„Mēs le po ja mies ar te vi!”

Pa ce ļam uz mā jām, uz dzim to
Krās la vu, Lon do nas Olim pis ko spē ļu 
da līb nie ce, 4. vie tas ie gu vē ja tāl lēk -
ša nā Ine ta Ra de vi ča pat ne no jau ta, ka 
vi ņu šeit gai da pār stei gums. Vi ņa ļo ti 
stei dzās, un pirms Krās la vas vi ņu ap -
tu rē ja Ce ļu po li ci jas pat ru ļa. Cik liels 
bi ja vi ņas pār stei gums, kad stingrs
po li cists pār bau dī ja do ku men tus un
pēk šņi pa snie dza Ine tai grez nu pu ķu
puš ķi. Bet tas bi ja ti kai sā kums!

Pil sē tas ska tu lau ku mā spor tis ti sa -
gai dī ja Krās la vas no va da do mes
priekš sē dē tājs Gu nārs Upe nieks,
Pilskalnā vi ņu gai dī ja arī bai ke ri. Rū -
co šu mo to cik lu es kor ta pa va dī ju mā
Ine ta Ra de vi ča ie brau ca pil sē tā.

Krā sai ni ba lo ni, pla kā ti ar uz rak stu 
„Ine ta, svei ci nā ta mā jās!”, pū tē ju or -
ķes tris, ap lau si, zie di un pa tī ka mi
smai di - tā krās la vie ši sa gai dī ja olim -
pi ādes da līb nie ci.

„Mēs ļo ti le po ja mies ar te vi, un gri -
bam, lai tu to zi nā tu!” tas bi ja pir -
mais, ko Ine tai tei ca no va da spor ta
or ga ni za tors Rai tis Tim ma.

„Es to zi nu. Un es zi nā ju to vien -
mēr. Es to vien mēr es mu ju tu si un ju tu 
jo pro jām jū su at bal stu,” at zi nās Ine ta.

Gu nārs Upe nieks, svei cot olim pi -
ādes da līb nie ci, uz svē ra, ka mū su
lai kā bie ži var dzir dēt vie dok li par
to, ka ne kas nav iz de vī gi, ne kas
mums ne sa nāk, ne kam tu ne esi va -
ja dzīgs. To mēr ir cil vē ki, jaun ie ši,
kas, ne ska to ties uz to, ka ir dzi mu ši
ne tik ba gā ta jā Krās la vā, ir pa rei zi
iz vē lē ju šies sa vu dzī ves ce ļu un sa -
snie gu ši lie lus pa nā ku mus, līdz ar
to rā dot vis iem la bu pie mē ru. 

„Jau bēr nī bā ob li gā ti ir jā iz vir za
savs dzī ves mēr ķis un jā īs te no sa vi
sap ņi,” uz svē ra Ine ta Ra de vi ča.
„Ap kārt ir cil vē ki, kas jums vien -
mēr pa lī dzēs. Jums vien mēr būs
mā jas, kur jūs va rē siet at griez ties,
kur ne viens ne kad jums ne pār me tīs, 
pat ja jums kaut kas ne sa nāks. Tā -
pēc ir jā cen šas un ir jā mē ģi na!”  

Krās la vie ši vēl il gi su mi nā ja Ine tu,
gri bē ja no fo tog ra fē ties ar spor tis ti un 
da būt vi ņas auto grā fu. 

Kad vairs ne trau cē ja fo to ka me ru
zib šņi un no slē dzās sa gai dī ša nas ce -
re mo ni ja, Ine ta stei dzās uz vis pa tī ka -
mā ko tik ša nos - ar mam mu un sa vu
dē lu. Bet jau nā ka ma jā die nā vi ņa at -
kal aiz brau ca no dzim tās pil sē tas. Uz
re dzē ša nos, Ine ta!

El vī ra Šku tā ne

KRĀSLAVA SAGAIDĪJA INETU RADEVIČU KRĀS LA VAS NO VA DA
 11. GRĀ MA TU SVĒT KI

  2012. ga da 12. ok tob rī
 Krās la vas kul tū ras na mā

                         PRO GRAM MA  
                                        
9.30 – 15.30  Grā ma tu ko merc iz stā de, pie da lās iz dev nie cī bas:

„Zvaig zne ABC”, „Lau ku Avī ze”, „Ju ma va”, „No rdik”, „Ta -
pals”, „Avots”, „Div pa dsmit”.

Pir cē ji pie da lās jaun āko grā ma tu iz lo zē „Veik smī gais pir cējs”
- kul tū ras na ma fo ajē.

 Pie au gu ša jiem
10.30  Grā ma tu svēt ku at klā ša na. 
10.45 „Lat vi jas Avī zes” pub lis kā dis ku si ja „In fra struk tū ras

uz la bo ša na - re ģi onu at tīs tī bas pa mats”.  Pie da lās  Mi nis tru pre -
zi dents Val dis Dom brov skis, 11.Saei mas Taut saim nie cī bas ko -
mi si jas va dī tājs Vja čes lavs Dom brov skis (RP), LTRK val des
priekš sē dē tājs Jā nis En dziņš.  

12.30  Tik ša nās ar  Če hi jas Re pub li kas ār kār tē jo un piln va ro to
vēst nie ku Lat vi jas Re pub li kā Pa vo lu  Še pe ļā ku – kul tū ras na ma
zā lē

13.00  Zā ļu tē ju de gus tā ci ja „Tik ša nās ar aiz gā ju šo va sa ru” –
kul tū ras na ma ves ti bi lā.

13.30 „Dzī vī te, dzī vī te, šū po jos te vī…”  Mu zi kā la pēc pus die -
na ar dzie do šo ak tie ri Jā ni Pau kštel lo. Ie skats Lī gas  Blau as grā -
ma tā „Tin tē, bet balts” („Ju ma va”) - kul tū ras na ma zā lē.                   

13.30  „Kā du eiro gai dām?”  Lat vi jas Ban kas se mi nārs Krās la -
vas un Dag das no va du paš val dī bu de pu tā tiem, paš val dī bu dar bi -
nie kiem, uz ņē mē jiem, vie tē jiem me di jiem -  no va da  do mes zā lē.     

15.00  Jaun āko grā ma tu iz lo ze „Veik smī gais pir cējs”.

Bēr niem un jaun ie šiem
De ko rē ša nas ra do šā dar bnī ca „Krā sai nās ru dens pu ķes” sa dar -

bī bā ar „Zvaig zni ABC” – kul tū ras na ma iz stā žu zā lē.                     
10.30 „Dzī ve kā ne at kār to jams brī nums” - vis jaun ākās rakst -

nie ces Il zes Li li ānas Muiž zem nie ces („Ju ma va”) ska tī ju mā (kul -
tū ras  na ma  ma za jā zā lē).                         

10.30 „Lat vi jas ze mes un tau tas vēs tu re grā ma tā „Lat vi jas le -
ģen das””. Sa ru na ar stās tu au to ru Pā vi lu Rau do ni („Ju ma va”) -
Krās la vas  pa mat sko lā.

„Pus au džu pa sau le un pār do mas par nā kot ni” - jaun ās rakst -
nie ces Il zes Li li ānas Mi už zem nie ces vēr tē ju mā (Krās la vas pa -
mat sko lā).                       

 „De tek tīvs kā iz klai de, laik me ta spo gu lis vai ie ro cis ar klu si -
nā tā ju” - dis ku si ja ar rakst nie ci un žur nā lis ti Mar ga ri tu Grie tē nu
-  In gu Jē ru mu („Lau ku Avī ze”) – Krās la vas ģim nā zi jā.

11.30  „Stās ti par 100 Lat vi jas le ģen dā rām per so nām un no ti -
ku miem grā ma tā „Lat vi jas le ģen das”. Au to ra Pā vi la 

 Rau do ņa („Ju ma va”) ska tī ju mā – kul tū ras na ma ma za jā zā lē.
13.00 „Dzī ves ma ģi ja un gar ša rakst nie ces un žur nā lis tes Mar -

ga ri tas Grie tē nas - In gas Jē ru mas  at zi nu mos” („Lau ku Avī ze”) – 
Krās la vas Va ra vīk snes sko lā.

Kul tū ras na ma fo ajē ska tā ma iz stā de „Če hi jas un Lat vi jas at -
tie cī bas 1921.-2011.”

At bal stī tā ji: Lat vi jas Valsts pre zi dents An dris Bēr ziņš,  Mi nis -
tru pre zi dents Val dis Dom brov skis, Eiro pas Ko mi si jas pār stāv -
nie cī ba Lat vi jā, Zem ko pī bas mi nis tri ja, Na ci onā lie bru ņo tie
spē ki, Jel ga vas ti po grā fi ja, Lat vi jas Bēr nu fonds,  „Lat te le -
com”, „Vie no tī ba”, Re for mu par ti ja, Za ļo un Zem nie ku sa vie nī -
ba, SI A „Dru kā ta va”, SI A „Ska pīc”, Ani ta Mel lu pe, Pā vils
Va sa riņš, Mār tiņš Las ma nis, Krās la vas no va da do me.

Sa dar bī bas par tne ri:   Lat vi jas Ban ka.                       
 In for ma tī vie at bal stī tā ji: „Lat vi jas Avī ze”, „Krās la vas  Vēs -

tis”, www.kraslava.lv, www.bib li ote kak ras la va.lv.

IN FOR MĀ CI JA 
NE KUS TA MĀ ĪPA ŠU MA 

NO DOK ĻA MAK SĀ TĀ JIEM

2012.ga da 4.mak sā ša nas ter miņš ir 15.no vem bris. 
Lū dzam sav lai cī gi ap mak sāt

 eso šos mak sā ju mus, kā arī pa rā dus.
Uz zi ņas pa tālr. 65681766 

vai Krās la vas no va da do mē
 (Rī gas ie la 51) 

18.ka bi ne tā.

Krās la vas no va da gal ve nā ba gā tī ba ir cil vē ki, ku riem te 
ir mā jas. Te sa pro tas un sa dzī vo da žā du tau tī bu ļau dis:
lat vie ši un krie vi, po ļi un balt krie vi, eb re ji un či gā ni.  Ne -
skar tā  Lik teņ upe Dau ga va, me žu ma sī vi, kal ni un pa kal -
ni, ne skai tā mo eze ru zil gme  ar vien pie sais ta ra do šo
pro fe si ju cil vē kus Krās la vas no va dā, lai at kal un at kal uz
kā du lai ku te ie griez tos.

Esam ie ce rē ju ši rī kot tra di ci onā lo glez nie cī bas ple nē ru
„Krās la vas pa le te 2012”  lai ka pos mā no 22. sep tem bra
līdz 29.sep tem brim,   lai rū pī gi, r īpa šo māk sli nie cis ko
re dzē ju mu ie mū ži nāt   mū su ze mes un cil vē ku uni kā lo
skais tu mu un vi su, kas ir pie vil cīgs un in te re sants māk sli -
nie ka ska tam.          
Māk sli nie ku dar bi, ap vie no ti te ma tis kās vai jaun ie gu vu -
mu iz stā dēs, kļūst pie eja mi Krās la vas no va da cil vē kiem
un vie siem. Pa tei co ties māk sli nie ku ra do ša jam de vu -
mam, kas ir ne at sve rams Krās la vas pil sē tai un val stij ko -
pu mā, vei do jot  Krās la vas  un Lat vi jas  po zi tī vo tē lu,
Krās la va ar vien vai rāk kļūst at pa zīs ta ma pa sau lē. 

Krās la vas Vēs tu res un māk slas mu ze jā at klā ta Rī gas
māk sli nie ka AN DRE JA SE VE RET NI KO VA da žā du ga -
du Krās la vas ple nē ru dar bu iz stā de. 

 24. sep tem brī Krās la vas  kul tū ras  na mā  at klā ta  māk -
sli nie ces LI GI TAS CAU NES glez nu un zī mē ju mu iz stā -
de „Ce ļā un mā jās”. Kul tū ras na mā no tiks  Krās la vas
māk sli nie ka AN DRE JA  GOR GO CA va dī tās māk sli nie -
ku stu di jas dar bu iz stā de un tik ša nās  ar vie tē jiem māk sli -
nie kiem.  29. sep tem brī pil sē tas lau ku mā no plkst. 10.00 - 

ple nē ra dar bu iz stā de, kur  va rēs  ie pa zī ties  ar  māk sli nie -
ku re dzē tu  Krās la vu un  ie gā dā ties ie mī ļo to dar bu (lie tus
ga dī ju mā iz stā de no tiks kul tū ras na mā). 

Ple nē ra rī ko tā ji ir Krās la vas  no va da do me. 
Ple nē ra  liel drau gi – LAT GA LES RE ĢI ONA  AT TĪS -

TĪ BAS  AĢEN TŪ RA, VKKF, KRĀS LA VAS  KUL TŪ -
RAS  NAMS, KRĀS LA VAS VĒS TU RES UN
MĀK SLAS  MU ZEJS   

Jā zeps  Dob ke vičs

 „Krās la vas pa le te 2012”
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AD MI NIS TRA TĪ VĀ
 KO MI SI JA ZI ŅO

2012.ga da 4.sep tem brī 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 7 ad mi nis -
tra tī vo pār kā pu mu pro to ko li:

- Ļ.N., dzim.1942.g., ti ka uz -
likts nau das sods 250,00 Ls ap mē -
rā par to, ka vi ņai pie de ro šie su ņi
ne bi ja vak ci nē ti (at kār to ti ga da
lai kā pēc ad mi nis tra tī vā so da uz -
lik ša nas);

- H.N., dzim.1936.g., ti ka uz -
likts nau das sods 10,00 Ls ap mē rā
par to, ka vi ņa pie sār ņo daudz dzī -
vok ļu mā jas te ri to ri ju ar da žā da
vei da sa dzī ves at kri tu miem;

- J.P., dzim.1966.g., ti ka iz teikts 
brī di nā jums par to, ka vi ņa iz met
sa dzī ves at kri tu mus pil sē tas te ri to -
ri jā;

-  J.Dz., dzim.1942.g., ti ka iz -
teikts brī di nā jums par su ņa tu rē ša -
nas pra sī bu pār kāp ša nu;

- O.P., dzim.1977.g., ti ka iz -
teikts brī di nā jums par al ko ho lis ko
dzē rie nu no do ša nu ne piln ga dī gā
rī cī bā;

- A.G., dzim.1940.g., ti ka iz -
teikts mut vār du aiz rā dī jums par
ne pie da lī ša nos paš val dī bas or ga -
ni zē ta jā sa dzī ves at kri tu mu sa vāk -
ša nā;

- Ē.B., dzim.1969.g., par brauk -
ša nu pa sē ju miem vai stā dī ju miem 
ar au to mo bi li, trak to ru, kom bai nu
vai ci tu ma šī nu – liet ve dī ba ti ka
iz beig ta, jo lie tā ne bi ja ad mi nis tra -
tī vā pār kā pu ma sa stā va.

Krās la vas no va da
 paš val dī bas po li ci jas 

at skai te par pa veik to
 dar bu jū li jā-augus tā

Sa stā dī ti 12 ad mi nis tra tī vo pār -
kā pu mu pro to ko li, no tiem 1 par fi -
zis ko un emo ci onā lo var dar bī bu
pret bēr nu, 1 par ne piln ga dī gā ie -
sais tī ša nu al ko ho lis ko dzē rie nu
lie to ša nā, 5 par dzīv nie ku in fek ci -
jas sli mī bu pro fi lak ses un ap ka ro -
ša nas pra sī bu pār kāp ša nu, 2 par
at kri tu mu ap saim nie ko ša nas no -
tei ku mu pār kāp ša nu, 1 par bēr na
ap rū pes pie nā ku mu ne pil dī ša nu un 
2 par ie lu un ci tu sa bied ris ko vie tu
pie gru žo ša nu ar sa dzī ves vai ci ta
vei da at kri tu miem.

Sa ņem ti 57 rak stis ki ie snie gu mi
un at strā dā ti 115 iz sau ku mi. Ti ka
veik tas 28 pro fi lak tis kas sa ru nas.

Ti ka veik ti 8 nakts rei di (no
piekt die nas uz sest die nu). No dro -
ši nā ta sa bied ris kās kār tī bas ie vē ro -
ša na šā dos pa sā ku mos: Sv. Do nā ta 
at lai du diev kal po ju mu lai kā, jaun -
ie šu kon cer ta „Youth so und”  lai -
kā, Pil sē tas svēt ku pa sā ku mu
lai kā, Sī ve ra eze ra svēt ku lai kā,
za ļum bal les lai kā, 8. starp tau tis ka -
jā ma zā kum tau tī bu mū zi kas fes ti -
vā la „Lat ga les vai nags” lai kā,
Ru do sa ie ta un za ļum bal les lai kā.

Krās la vas no va da paš val dī bas
po li ci jas dar bi nie ki vei ca 28 pro fi -
lak tis kos rei dus pa Krās la vas no -
va da eze riem, kas sais tī ti ar ziv ju
re sur su un kon tro les pa sā ku miem.

PROJEKTI                PROJEKTI                 PROJEKTI

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

Bied rī ba „Jaun ie šu ap vie nī ba
„Dzelzsgrie zējs”” vei do jās, no va -
da jaun ie šiem pul cē jo ties ap Krās -
la vas Valsts ģim nā zi jas
ab sol ven tu 2010.ga dā iz vei do to
rok gru pu „Sta ge Di vers” un or ga -
ni zē jot ko pī gas ak ti vi tā tes un pa -
sā ku mus.

Pro ti, bied rī ba ap vie no jaun ie -
šus, kas in te re sē jas par rok mū zi ku, 
ap gūst šī mū zi kas žan ra at ska ņo ša -
nas pa ma tus, vei ci na ra do šu mu sa -
bied rī bā - mū zi kas uz tve res
pro ce sā, kon cer tu or ga ni zē ša nā,
jaun ie šiem sais to šas mū zi kas po -
pu la ri zē ša nā.

Kopš 2010.ga da no va da jaun ie ši 
or ga ni zē ja un ko pī gi ap mek lē ja 
Lie tu vas rok mū zi kas fes ti vā lus
„Ro ko Naktys”, „Vel ni o Ak mu o”,
ko pā sa ce rē ja mū zi ku un rī ko ja pa -
sā ku mu arī mā jās - Krās la vas kul -
tū ras na mā un pil sē tas lau ku mā.

Pie da lī jās da žā dos pa sā ku mos
gan no va da sko lās, gan paš val dī bu 
rī ko ta jos pa sā ku mos. Tā dē jā di, iz -
kris ta li zē jās bied rī bas pa mat dar bī -
bas vir ziens - do mu bied ru
pul ci nā ša na vie nu viet, in ter ešu iz -
glī tī bas vei ci nā ša na, kon kur su un
ci tu ra do šu pa sā ku mu or ga ni zē ša -
na.

Bied rī bā ie sais tī ju šies jaun ie ši
arī no no va da pa gas tiem - In dras,
Ro bež nie kiem. 

Kā pul cē ša nās un mu zi cē ša nas
tel pas jaun ie ši iz man to Krās la vas
un In dras kul tū ras na mus.

2012.ga dā bied rī bai bi ja ie spē ja
pie da lī ties Krās la vas no va da paš -
val dī bas or ga ni zē ta jā pro jek tu
kon kur sā  „JAUN IE ŠU INI CI -
ATĪ VAS KRĀS LA VAS NO VA -
DĀ”, pro jekts ti ka at bal stīts, un
bied rī bas ak ti vi tā tēm ti ka pie šķirts 
fi nan sē jums Ls 200 ap mē rā. Pa tei -
co ties pie šķir ta jam fi nan sē ju mam,
jaun ie šiem bi ja ie spē ja pie da lī ties
starp tau tis ka jos rok mū zi kas fes ti -
vā los „Ro ko Naktys”, „Vel ni o Ak -
mu o” Lie tu vā, kā arī rok mū zi kas
fes ti vā lā Lat vi jā „Su tas balss”, kas 
no ti ka Alūk snē.

Par paš val dī bas pie šķir ta jiem lī -
dzek ļiem ti ka ie gā dā ti arī mū zi kas
in ven tā ra priekš me ti, kas no dro ši -
nās kva li ta tī vu mū zi kas at ska ņo ša -
nu tie ši brīv da bas es trā dēs.

 „Dzelzsgrie zējs” pa tei cas no va -
da do mei par ie spē ju jaun ie šiem
paš iem iz strā dāt un īs te not pro jek -
tu vie tē jā lī me nī –at tīs tot jaun ie šu
māk sli nie cis ko, ra do šo un pro fe si -
onā lo iz aug smi, vei ci not  in ter ešu
brī vā lai ka da žā do ša nu, vien lai cī gi 
po pu la ri zē jot dzim to no va du val stī 
un tu vā ka jā pie ro be žā.

Arī turp māk bied rī ba cer uz sa -
dar bī bu ar paš val dī bu, īs te no jot
pro jek tus un pie lie to jot tos ne tra -
di ci onā lu, ra do šu, jau nat ni in te re -
sē jo šo jau tā ju mu un pro blē mu
ri si nā ša nā.

Bied rī bas da līb nie ki

„Dzelzsgrie zējs” pul cē do mu bied rus 
un cer arī nā kot nē
 īs te not pro jek tus

Augš dau ga vas da bas die nas Krās la vā

Šī ga da 21.sep tem brī pro jek ta „Youth for Na tu re”* un Eiro pas sa dar -
bī bas die nu ie tva ros Krās la vas kul tū ras na mā ti ka rī kots pa sā kums
„Augš dau ga vas da bas die nas”, ku ra lai kā Krās la vas no va da ie dzī vo tā -
jiem, bēr nu dārz nie kiem un sko lē niem bi ja ie spē ja pa pla ši nāt sa vas zi nā -
ša nas par aiz sar gā ja mo aina vu ap vi du „Augš dau ga va” un ie pa zī ties ar
jaun ie šu vei ku mu pro jek ta ak ti vi tā tēs. Vis i ap mek lē tā ji va rē ja iet ro ta ļās 
ar me ža zvē riem, pie da lī ties vik to rī nās un mi nēt mīk las par da bu, vē rot
ku kai ņus, da ri nāt nied ru sta bu lī tes un pie da lī ties ci tās ak ti vi tā tēs, kas ir
sais tī tas ar da bu, Dau ga vu un Krās la vas no va du.

Ju ta Bu bi na, 
pro jek ta va dī tā ja

*Pro jek tu LLIV-321 „Youth for Na tu re” ie tva ros līdz fi nan sē Lat vi -
jas-Lie tu vas pār ro be žu sa dar bī bas pro gram ma, Krās la vas, Dau gav pils 
no va du un Ute nas ra jo na paš val dī bas.

Klu ba „Va ra vīk sne” pro jek ti 

Klu ba „Va ra vīk sne” pri ori tā tes ša jā mā cī bu ga dā ir eko lo ģi ja, brīv prā -
tī gais darbs, per so nī bas at tīs tī ba, piln vei do ša na un, pro tams, va lo das.

Sko lē ni dar ba gru pās uz sā ka da žā du pro jek tu īs te no ša nu. Jau tre šo ga -
du klubs pie da lās vi des iz glī tī bas pro jek tā „Mam ma da ba”, iz vei do ta dar -
ba gru pa, kas ie sais tās iz dev nie cī bas „Zvaig zne ABC” or ga ni zē ta jā
eru dī ci jas kon kur sā, zē ni ga ta vo jas ru dens pār gā jie nam –iz strā dā pro -
gram mu, gā dā par ap rī ko ju mu un ma te ri ālo no dro ši nā ju mu.

Lai veik smī gi pie da lī tos pro jek tā „Brīv prā tī gais 2012”, klu ba jaun ie ši
uz sā ka sa dar bī bu ar Krās la vas no va da paš val dī bas ie stā dēm, no skaid ro -
jot to va ja dzī bas un vēl mes un at bil sto ši sa ska ņo jot vei ca mo brīv prā tī go
dar bu. Šis pro jekts tiek rī kots Iz glī tī bas un zi nāt nes mi nis tri jas in for ma tī -
vās kam pa ņas jaun ie šiem par brīv prā tī go dar ba ie gu vu miem un ie spē jām 
ie tva ros.

14. sep tem brī no ti ka tik ša nās ar paš val dī bas aģen tū ras „Lab ie kār to ša -
na K” di rek to ru Ēval du Cau ņu un dar bu va dī tā ju Svet la nu Sak so ni. Klu -
ba da līb nie ku ie pa zi nās ar šīs ie stā des uz de vu miem, struk tū ru, teh ni ku,
pie da lī jās ap tau jā, ap ska tī ja sil tum nī cu, kur audzē stā dus pil sē tas pu ķu
do bēm un ie gu va vēr tī gus pa do mus par ie spē jām or ga ni zēt brīv prā tī go
dar bu.

18.sep tem brī sko lē ni ap mek lē ja Krās la vas no va da paš val dī bas ie stā di
„So ci ālais die nests”. Sa vas re ko men dā ci jas klu ba jaun ie šiem snie dza
die nes ta va dī tā ja Vi ja Bār tu le, so ci ālā dar bi nie ce Ine ta Ce li tā ne, Lat vi jas 
Sar ka nā Krus ta Krās la vas, Dag das, Ag lo nas no va du ko mi te jas iz pil ddi -
rek to re San dra Mo lo to ka.

25. sep tem brī So ci ālā die nes ta dar bi nie ki or ga ni zē ja klu ba „Va ra vīk -
sne” da līb nie kiem se mi nār no dar bī bu par so ci ālā dar ba as pek tiem, brīv -
prā tī gā dar ba mēr ķiem un uz de vu miem.

Iz sa kām no va da ie stā žu dar bi nie kiem lie lu pa tei cī bu par at sau cī bu, bet 
jaun ie šiem no vē lam veik smi pro jek tu īs te no ša nā.

Ga li na Mi ku lā ne, klu ba va dī tā ja

Krās la vas no va da do mes, Krās -
la vas ra jo na par tne rī bas, In dras
pa gas ta pār val des un Lat vi jas -
Lie tu vas pār ro be žu sa dar bī bas
pro gram mas ap vie no tā teh nis kā
sek re ta ri āta sa dar bī bas re zul tā tā
BSRC „Mūs mā jas” un Krās la vas
ka to ļu drau dzes „Ca ri tas” gru pas
bēr ni pie da lī jās Bal tu vie nī bas
die nas pa sā ku mā 22. sep tem brī,
Baus kas pi lī. 

Bal tu vie nī bas die nas ap mek lē -
tā jiem bi ja ie spē ja pa pil di nāt zi -
nā ša nas par bal tu vēs tu ri,
ie pa zīs to ties ar Baus kas pi li, vē -
ro jot mū zi kas un de ju ko pu kon -

cer tus, se no bal tu ka reiv ju uz stā -
ša nos un amat nie ku dar bu iz stā -
des. Gan pie au gu šie, gan bēr ni
va rē ja at rast no dar bo ša nos pēc
sirds pa ti kas – vēr pša nu un svies -
ta kul ša nu, ap ru nā ša nas kur sus,
ani ma te ra pi ju, tri fe ļu mek lē ša nas
ar su ņiem de mon strē ju mus un
daudz ko ci tu.

Bal tu vie nī bas die nu at zī mē kopš 
2000. ga da, pie mi not 1236. ga da
22. sep tem bra Sau les kau ju, ku rā
bal tu tau tas – lie tu vie ši un zem ga ļi
sa kā va Zo ben brā ļu or de ni.

Lat vi jas - Lie tu vas pār ro be žu
sa dar bī bas pro gram mas 2007.

-2013. ga dam mēr ķis ir vei ci nāt
ilg tspē jī gu un vien lī dzī gu pie ro -
be žas re ģi ona so ci āl eko no mis ko
at tīs tī bu, lai pa da rī tu to kon ku rēt -
spē jī gu eko no mis ka jai un uz ņē -
mēj dar bī bas at tīs tī bai un
pie vil cī gu dzī vo ša nai un ap mek -
lē ša nai. 

Krās la vas no va da do me, pie -
sais tot mi nē tās pro gram mas fi -
nan sē ju mu, vei ci na Krās la vas
no va da ie dzī vo tā ju dzī ves kva li -
tā ti da žā dās sfē rās. 

Kris tī na Bab rov ska,
Gun ta Či ži ka

Krās la vas bēr ni pie da lī jās Bal tu vie nī bas die nā Baus kā Uz ma nī bu!
 PA AC „Krasts” pie dā vā ve cā ko kla šu sko lē niem

 no dar bī bas  „Dzī ves sko lā”. 
Jums būs ie spē ja:

®uz la bot sa vas ko mu ni ka tī vās ie ma ņas, 
®ie mā cī ties ne zau dēt paš cie ņu da žā dās kon flik ta si tu āci jās, 
®dro ši un pār lie ci no ši iz teikt un pa ma tot sa vu vie dok li, 
®brī vi un ne pie spies ti kon tak tē ties gan ar vie nau džiem un
 pie au gu ša jiem,  gan ar ofi ci āla jām per so nām. 

„Dzī ves sko la” pa lī dzēs jums at klāt sa vus iek šē jos re sur sus, pa rei zi 
iz vē lē ties pro fe si ju un būt kon ku rēt spē jī giem vi sās dzī ves sfē rās.

Pirm ā or ga ni za to ris kā sa pul ce no tiks 12. ok tob rī plkst. 18.00 
Rai ņa ie lā 13 (3. stāvs).

Pie dā vā jums kla šu audzi nā tā jiem: no dar bī bas kla sēm, gru pām.
Sī kā ka in for mā ci ja pa tālr: 29589028
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TIKS ATTĪSTĪTA MIKRORAJONA 
IN FRA STRUK TŪ RA 

VA LĒ RIJS MAS LOVS:
„Re kon struk ci ja dos ie spē ju 

sa ma zi nāt sil tu ma zu du mus”
Uz jautājumiem atbild SIA „Krās la vas na mi” valdes

priekšsēdētājs Valērijs Maslovs.
- Kā no ri si nās sil tum ap gā des tīk lu re kon struk ci jas dar bi

Aron so na un Vie nī bas ie lu ra jo nā?
- Pro jek ta re ali zā ci ja no tiek at bil sto ši plā nam, sa ska ņā ar no -

slēg ta jiem lī gu miem un dar bu gra fi kiem. Paš laik dar bi tu vo jas
no slē gu ma pos mam, ob jek ti tiek sa ga ta vo ti no do ša nai  eks plu -
atā ci jā. 

Pro jek ta re zul tā tā tiks mo der ni zē ti ap mē ram 2,5 km sil tum tīk -
lu, 4 cau ru ļu sil tu ma ap gā des sis tē ma ir no mai nī ta pret 2 cau ru ļu
sis tē mu, 15 dzī vo ja ma jās mā jās uz stā dī ti in di vi du ālie sil tu ma
mez gli. Pro jek ta mēr ķis - sa ma zi nāt sil tu ma zu du mus sil tu ma
ap gā des tra sēs, ko no dro ši nās ve co cau ru ļu, ku rām bi ja slik ta
izo lā ci ja, no mai ņa pret jaun ām - rūp nie cis ki izo lē tām cau ru lēm.
Sa ma zi nāt sil tu ma zu du mus pa lī dzēs arī tas, ka jaun ajā sis tē mā
būs di vas, ne vis četr as cau ru les. 

Pro jek tu at bal sta Eiro pas Sa vie nī bas Ko hē zi jas fonds, ko pē -
jais fi nan sē jums ir vai rāk ne kā 600 tūkst. la tu. Sa ska ņā ar lī gu -
mu, kas ir no slēgts ar Lat vi jas In ves tī ci ju un at tīs tī bas aģen tū ru,
fon da līdz fi nan sē jums sa stā da 40% no pro jek ta ko pē jām iz mak -
sām. 

- Vai 60%, kas ir uz ņē mu ma fi nan sē ju ma da ļa, ie tek mēs
sil tum ap gā des ta ri fus?

- Pro jek ta īs te no ša nai bi ja ne pie cie ša ma aiz de vu ma no for mē -
ša na, līdz ar to ir jā ņem vē rā tas, ka būs jā ap mak sā kre dī ta pro -
cen ti. Ta ču ir ie plā nots tāds dar bu ap joms, lai ie gul dī ju mi
in fra struk tū rā ne ie tek mē tu ta ri fu pa aug sti nā ša nu. Gri bu in for -
mēt pa tē rē tā jus par to, ka 2012./2013. ga da ap ku res se zo nā ta ri fi 
ne tiks pa aug sti nā ti, tie sa stā da 39,82 Ls/MWh (bez PVN). 

Sa ska ņā ar pro jek ta no tei ku miem pirms nā ka mās ap ku res se -
zo nas uz ņē mums ie sniegs jaun u ta ri fu pro jek tu, kas būs at ka rīgs 
no vai rā kiem fak to riem – elek trī bas, ku ri nā mā ce nām, tā pēc ta -
ri fu iz mai ņas pro gno zēt ir sa rež ģī ti. 

- Ie dzī vo tā ji in te re sē jas par to, vai tiks at jau nots as fal ta
se gums ta jās vie tās, kur ti ka veik ti sil tum tra šu re kon struk -
ci jas dar bi?

- Pro jekts ne pa redz ie spē ju pil nī bā no mai nīt, pie mē ram, ie las
as fal ta se gu mu, ja ir bo jā ta ti kai tā da ļa. Mēs at jau no sim tie ši to
as fal ta se gu ma ap jo mu, kāds bi ja pa re dzēts pro jek ta ie tva ros sa -
ka rā ar ve co sil tum tīk lu de mon tā žu un jaun as sil tu ma ap gā des
sis tē mas mon tā žu. Pro jek ta mēr ķis ir re kon stru ēt sil tum tīk lus,
ne vis re mon tēt brauk tu vi. Tas at tie cas arī uz za ļās zo nas te ri to ri -
ju. 

- Kā di būs SI A „Krās la vas na mi” klien tu ie gu vu mi pēc sil -
tum ap gā des tīk lu re kon struk ci jas?

- Pirm kārt, tie ir ilg ter mi ņa ie gul dī ju mi in fra struk tū rā, jo ve -
cās sil tum tīk lu sis tē mas re no vā ci ja bi ja vi tā li ne pie cie ša ma. Otr -
kārt, re kon struk ci ja dos ie spē ju sa ma zi nāt sil tu ma zu du mus. No
vie nas pus es, re kon struk ci jas dar bi ir sais tī ti ar kre dī ta mak sā ju -
miem, bet, no ot ras pus es, tie pa lī dzēs ie tau pīt sil tu ma ener ģi ju
un sa ma zi nāt ku ri nā mā pa tē ri ņu kat lu mā jā. SI A „Krās la vas na -
mi” klien ti no teik ti po zi tī vi no vēr tēs to, ka daudz dzī vok ļu mā jas 
tiek ap rī ko tas ar au to mā tis ka jiem sil tu ma mez gliem, kas ir īpa ši
iz de vī gi pār ejas pe ri odos - pa va sa rī, ru de nī, kad būs no dro ši nāts 
op ti māls sil tu ma ener ģi jas pie gā des re žīms. Tas ir ēr ti tad, kad
nak tī jau auk sti, bet die nā spīd sau le un ir sil ti. Die nas lai kā sil tu -
ma mezgls pār trauks sil tu ma pie gā di, un līdz ar to par ap ku ri ne -
va ja dzēs mak sāt, bet nak tī sil tu ma pie gā de tiks at jau no ta.
Au to mā tis kais sil tu ma mezgls no dro ši na sil tu ma iek šē jo cir ku -
lā ci ju pa mā ju, kas uz la bo sil tu ma pie gā di līdz stū ra dzī vok ļiem,
kā arī po zi tī vi ie tek mē ap ku res kva li tā ti tā dos dzī vok ļos, kur bi ja 
pro blē mas ar sil tum ap gā di. 

Ir ie spē ja ma sil tu ma mez gla pro gra mmē ša na, tāpēc ir ne pie -
cie šams, lai ie dzī vo tā ji ie vē lē tu mā ju ve cā kos, kas sa zi nā sies ar
SI A „Krās la vas na mi”sil tu ma mez gla dar ba pa ra met ru no teik ša -
nai. 

Sil tum tra šu re kon struk ci jas lai kā pie mums vēr sās to pri vāt -
mā ju īpaš nie ki, kam mā jas at ro das ne tā lu no sil tum tra ses, un lū -
dza pie slēgt vi ņu dzī vo ja mās ēkas pie cen trā lās sil tum ap gā des.
Pro tams, kat ru ga dī ju mu mēs iz ska tām in di vi du āli, bet tās mā -
jas, ku ras at ro das ne tā lu no sil tum tra ses un ku ras teh nis ki ir ie -
spē jams pie slēgt, tiek no dro ši nā tas ar cen trā lo ap ku ri. Līdz ob -
jek ta ro be žai pie slēg ša na tiek veik ta par mū su uz ņē mu ma
lī dzek ļiem, bet iek šē jo ap rī ko ju mu ēkas īpaš nieks uz stā da par
sa vu nau du. Paš laik sep ti ņas pri vāt mā jas iz vē lē jās šo ap ku res
va ri an tu, no slē dza ar SI A „Krās la vas na mi” lī gu mus un turp māk 
sil tu ma ener ģi ju sa ņems cen tra li zē ti. Tas at tie cas arī uz ko mer ci -
āliem ob jek tiem. Pa gā ju ša jā ga dā pie cen trā lās ap ku res ti ka pie -
slēgts viens liels ko mer ci āls ob jekts, tra si uz bū vē jām par sa viem 
lī dzek ļiem, šo gad pie slē dzam vēl vie nu ēku. 

- Ie dzī vo tā ji jau tā par to, ko plā nots da rīt ar di viem graus -
tiem Ran cā na ie lā. Vai tos no jauks vai ie kon ser vēs?

- Krās la vas no va da Būv val de no rā da, ka šīs ēkas ir ne pie cie -
šams no jaukt. Šo at zi nu mu ap stip ri na arī mū su spe ci ālis tu veik tā 
iz pē te - ēkas at ro das slik tā teh nis kā stā vok lī, to at jau no ša na jeb -
ku rā ga dī ju mā nav liet de rī ga. No ju ri dis kās pus es ēkas nav sais -
tī tas ar ze mes ga ba lu, tā pēc re ģis trēt tās ko pā ar zem i, kā to
pie pra sa ta ga dē jā li kum do ša na, ir sa rež ģī ti un dār gi. 

Ti ka or ga ni zē tas jau vai rā kas pub lis kā ie pir ku ma pro ce dū ras
ar mēr ķi no jaukt šīs ēkas, jau bi ja pa rak stī ti lī gu mi par de mon tā -
žas dar bu iz pil di, ta ču sa vas sais tī bas pre ten den ti ne iz pil dī ja, un
lī gu mi ti ka anu lē ti. 

Mēs tur pi nām mek lēt būv uz ņē mu mu, kas va rē tu no dro ši nāt šo 
ēku de mon tā žu. Ta ču SI A „Krās la vas na mi” fi nan si ālie re sur si
šā du dar bu veik ša nai ir ie ro be žo ti, un mēs ne va ram sa mak sāt
jeb ku ru sum mu, ko no mums pie pra sīs. 

Mū su uz ņē mums da ra vi su ie spē ja mo, un es ce ru, ka šīs pro -
ble mā tis kās cel tnes tiks no jauk tas. 

Pie rak stī ja El vī ra Šku tā ne

Tik ša nās ie vad da ļā Gu -
nārs Upe nieks pa stās tī ja
par paš val dī bas plā niem,
kas sais tī ti gan ar kon krē tu
mikro ra jo nu, gan ar vi su
pil sē tu. 

Tu vā ka jā lai kā šīs pil sē -
tas da ļas in fra struk tū ra bū -
tis ki mai nī sies. 

No vei ka la „Me go” līdz
Sie na ie lai un vi sā tās ga ru -
mā tiek plā nots ie rī kot tro -
tu āru.  Pa va sa rī tiks
no as fal tēts Aron so na ie las
posms, kur paš laik tiek bū -
vē ta sil tum tra se. 

Lai at slo go tu Ran cā na
ie lu, nā ka ma jā ga dā paš -
val dī ba pa redz uz likt as fal -
ta se gu mu Va sar nī cu ie lā.
Vēl jo pro jām ir pro blē mas
Lie lās ie las ie dzī vo tā jiem,
jo  mā jas nav pie slēg tas pie 
ūdens va da un ka na li zā ci -
jas, ta ču pa gai dām nav pie -
mē ro tu pro gram mu, kas
do tu ie spē ju pie sais tīt šim
mēr ķim fi nan sē ju mu, tā -
pēc tiek pa re dzēts iz man -
tot paš val dī bas lī dzek ļus. 

Do mes priekš sē dē tājs
pa stās tī ja arī par paš val dī -
bas plā niem iz pirkt ze mes
ga ba lu bla kus Aron so na
ie lai 8, kur turp māk va rēs
uz bū vēt au to stāv vie tu. Ir
pa re dzēts uz likt as fal ta se -
gu mu arī Pī lā džu ie lā. 

Nā ka ma jā ga dā, pa tei co -
ties Lat ga les re ģi ona paš -
val dī bu at bal sta
pro gram mai, ku ras ie tva -
ros Krās la vas no vads sa -
ņems 3 174 314 Ls

in fra struk tū ras at tīs tī bai,
tiks iz re mon tē tas vai rā kas
pil sē tas ie las. 

Ša jā mikro ra jo nā tiks re -
kon stru ēta Lat ga les ie la -
no Vie nī bas ie las līdz Rē -
zek nes ie lai. Tiek pa re -
dzēts līdz bei gām sa kār tot
tro tu ārus Vie nī bas ie lā.
Vie nā ie las pus ē plā nots
ie rī kot jaun u tro tu āru – no
baz nī cas līdz In dras ie lai.
Tiks re kon stru ēts arī sa rež -
ģī tais Vie nī bas un Lat ga les 
ie las krus to jums. 

Tās pa šas pro gram mas
ie tva ros pa va sa rī sāk sies
re no vā ci jas dar bi ci tās pil -
sē tas da ļās. Va sar nie ku ie -
lā da ļē ji tiks no mai nīts
as fal ta se gums un būs ie rī -
ko ta ie tve. Pār mai ņas gai -
da arī Sau les kal na ie las
ie dzī vo tā jus. No vie tas,
kur bei dzas bru ģis, un līdz
uz ņē mu mam „Krās la vas
avots” arī uz bū vēs as fal tu. 

Vi sus au to va dī tā jus,
pro tams, in te re sē, kad tiks
iz re mon tē ta Ag lo nas ie la.
Gu nārs Upe nieks pa skaid -
ro ja, ka vēl pa va sa rī Sa tik -
smes mi nis tri ja so lī ja
pie šķirt nau du Ag lo nas ie -
las re mont am, ta ču fi nan šu 
lī gums būs pa rak stīts ti kai
sep tem bra bei gās. Jau ot ro
rei zi ir iz slu di nāts kon -
kurss par dar bu iz pil di, bet
sa ka rā ar to, ka zie mā as -
fal tu likt nav liet de rī gi,
dar bi sāk sies ti kai pa va sa -
rī. 

Līdz zie mai plā nots pa -
beigt Rē zek nes un Dī ķu ie -
las re kon struk ci ju. Tur klāt
drīz vien re mont dar bi sāk -
sies Rī gas ie las pos mā - no
vei ka la „Krast ma la” līdz
slim nī cai, kā arī Iz val tas
ie lā. 

Tik ša nās lai kā ie dzī vo -
tā ji uz de va da žā dus jau tā -
ju mus, kas sais tī ti ar SI A
„Krās la vas na mi” dar bu,
tā pēc „KV” re dak ci ja lū -
dza at bil dēt uz jau tā ju -
miem šī uz ņē mu ma
pār stāv jus.

 - Vai ir ie spē ja uz stā dīt
so lus mā jas pa gal mā
Aron so na ie lā 14 ?

At bild dzī vok ļu
saimniecības no da ļas
priekš nieks Vla di mirs Iva -
novs:

- So li ir uz stā dī ti bla kus
kat rai dzī vo ja mās mā jas
ie ejai. Kas at tie cas uz ci -
tām vie tām, tad so lus var
ie rī kot par lī dzek ļiem no
uz krā ju mu fon da, ja to at -
bal sta vai rāk ne kā 50%
mā jas ie dzī vo tā ju. Ne sen
mēs sa ņē mām ie snie gu mu
no šīs mā jas ie dzī vo tā jiem, 
kur ap rak stī tas vai rā kas
po zī ci jas, kam tiek plā no ta 
nau da no uz krā ju mu fon -
da. Ta ču pa pil dus so lu uz -
stā dī ša na ta jā nav mi nē ta. 

- Kad daudz dzī vok ļu
mā jā Aron so na ie lā 17 būs
kar stais ūdens?

At bild SI A „Krās la vas
na mi” val des lo cek lis Va -
len tīns Sem jo novs:

- Tā ir ko ope ra tī vā mā ja,
sa vu laik tās ie dzī vo tā ji at -
tei cās no kar stā ūdens pie -
gā des, jo uz stā dī ja sa vos
dzī vok ļos bo ile rus. Paš -
laik, pēc re kon struk ci jas
mā jā ir uz stā dīts sil tu ma
mezgls, kā arī ap rī ko jums,
lai no dro ši nā tu kar stā
ūdens padevi. Ja šīs mā jas
ie dzī vo tā ji vē las at jau not
kar stā ūdens pie gā di, tad
vi ņiem ir jā pie ņem ko pī -
gais lē mums un jā vēr šas ar
ie snie gu mu mū su uz ņē mu -
mā.

- Kā pēc mā jā Aron so na
ie lā 17 nav sēt nie ka?

- At bild SI A „Krās la vas
na mi” val des priekš sē dē -
tājs Va lē rijs Mas lovs:

Dzī vo ja mā mā ja Aron -
so na ie lā 17 ir ko ope ra tī vā
mā ja, un lī gu mu par šīs
dzī vo ja mās mā jas ap saim -
nie ko ša nu ar mū su uz ņē -
mu mu no slē dza
ko ope ra tī va val de. Eso šais 
lī gums ne pa redz sēt nie ka
pa kal po ju mu snieg ša nu,
un mak sa par šiem pa kal -
po ju miem ne tiek ie ka sē ta.
Ja ir ne pie cie ša mi lī gu ma
gro zī ju mi, tad ko ope ra tī va
piln va ro ta jam pār stā vim ir
jā vēr šas ar at bil sto šu ie -
snie gu mu, arī mā jas ie dzī -
vo tā ji var pie ņemt ko pī gu
lē mu mu par šo jau tā ju mu. 

El vī ra Šku tā ne, 
au to res fo to

Pro jek ta „Spor ta tre na žie ru un in ven tā ra ie gā de ak tī vai at pū tai spor ta zā lē”
ie tva ros, ko iz strā dā ja un re ali zē ja bied rī ba „Zel ta ta ka”, Kal nie šu pa mat sko las
spor ta zā le ir ap rī ko ta ar ba tu tu, tre na žie riem un ci tu spor ta in ven tā ru. Pro jek ta
iz mak sas sa stā da 5600 Ls. 

P/a „Lab ie kār to ša na K” dar bi -
nie ki veic se zo nā los kop ša nas dar -
bus un sa kār to ap stā dī ju mus
pil sē tas te ri to ri jā - vei do ko ku un
krū mu vai na gus, ap rok ko ku ap -
do bes, kas turp māk dos ie spē ju
no pļaut zā lā ju, ne bo jā jot ko ku
stum brus. 

18. sep tem brī Krās la vas no va da paš val dī bas ad mi nis trā ci jas pār stāv ji ti kās ar Aron so na ie las mikro ra jo na 
ie dzī vo tā jiem. Uz pil sēt nie ku jau tā ju miem at bil dē ja no va da do mes priekš sē dē tājs Gu nārs Upe nieks, p/a
„Lab ie kār to ša na K” di rek tors Ēvalds Cau ņa, paš val dī bas po li ci jas priekš nieks Pē te ris Ja ci na un So ci ālā die -
nes ta va dī tā ja Vi ja Bār tu le. 
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JAUN IE ŠU BIZ NE SA
 IDE JU ĪS TE NO ŠA NA

Pro jek tu kon kur sa „Jaun ie šu biz ne sa ide ju kon kurss ko mer cdar bī -
bas uz sāk ša nai Krās la vas no va dā” pir ma jā kār tā ti ka ie snieg ti čet ri
pro jek ti no In dras, Skais tas un Ro bež nie ku pa gas tiem un Krās la vas
pil sē tas. Krās la vas no va da do mes vēr tē ša nas ko mi si ja at bal stī ja trīs
pro jek tus, bet ti kai di vi no tiem ti ka īs te no ti. 

Ge or gijs Bir ke no In dras pa gas ta ar 2000 Ls paš val dī bas fi nan sē ju -
mu uz sā ka ko mer cdar bī bu, un vi ņa biz ne sa ide ja bi ja lauk saim nie cī -
bas teh ni kas ie gā de bio lo ģis kai kar tu pe ļu audzē ša nai. Viņš
no di bi nā ja zem nie ku saim nie cī bu „Maz put ni”, kas no dar bo jas ar bio -
lo ģis ko kar tu pe ļu audzē ša nu un pie dā vā kar tu pe ļu kom bai na pa kal -
po ju mus Krās la vas no va dā. Jaun ais zem nieks šo gad ie stā dī ja 0,8 ha
kar tu pe ļu, ko re ali zēs vie tē jā tir gū. 

Oļegs Po no mar jovs ar 1070 Ls lie lu paš val dī bas at bal stu uz sā ka
saim nie cis ko dar bī bu Skais tas pa gas tā, un vi ņa biz ne sa ide ja bi ja zā -
ģe ru bri gā de. Oļegs kļu va par paš no dar bi nā to per so nu un ie gā dā jās
di vus mo tor zā ģus un krūm grie zi, lai snieg tu pa kal po ju mus me ža zā -
ģē ša nā ju ri dis kām un fi zis kām per so nām. Ta gad Oļegs re t i na 12 ha
lie lu me žu.

Šo brīd Krās la vas no va da do me iz vēr tē četr us kon kur sa ot ra jai kār -
tai ie snieg tos jaun ie šu biz ne sa ide ju pie tei ku mus.

Agi ta Krug lo va,
Krās la vas no va da do mes

uz ņē mēj dar bī bas at bal sta pro jek ta ko or di na to re 

Krās la vas no va da paš val dī bas sais to šie no tei ku mi Nr.2012/11
„Gro zī ju mi Krās la vas no va da paš val dī bas sais to ša jos no tei ku mos Nr. 2011/5

 „Par īpa šu miem, ku rus ne ņem vē rā no sa kot ģi me nes (per so nas) 
 at bil stī bu trū cī gas ģi me nes (per so nas) sta tu sam””

Iz do ti sa ska ņā ar li ku ma “Par paš val dī bām” 14.pan ta ot ro da ļu un Mi nis tru ka bi ne ta 30.03.2010. 
no tei ku mu Nr.299 “No tei ku mi par ģi me nes vai at se viš ķi dzī vo jo šas per so nas at zī ša nu par trū cī gu”

19.4.apakš pun ktu

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

Mi nis tru ka bi ne ta 30.03.2010. no -
tei ku mu Nr.299 „No tei ku mi par ģi -
me nes vai at se viš ķi dzī vo jo šas
per so nas at zī ša nu par trū cī gu” ar
gro zī ju miem, kas stā jās spē kā
01.06.2012. 10. punkts pa redz, ka
Trū cī gas ģi me nes (per so nas) sta tu su 
no sa ka uz lai ku no trim līdz se šiem
mē ne šiem, sa vu kārt 19.4.apakš -
punkts no sa ka, ka par īpa šu mu šo
no tei ku mu iz prat nē nav uz ska tāms
arī paš val dī bas sais to ša jos no tei ku -
mos no teik tais kus ta mais un ne kus -
ta mais īpa šums.

Lai pre ci zē tu trū cī gas ģi me nes
(per so nas) sta tu sa no teik ša nas ter -
mi ņu un no teik tu pa pil dus kus ta mo
un ne kus ta mo īpa šu mu, kas ne tiek
uz ska tīts par īpa šu mu iz vēr tē jot ģi -
me nes (per so nas) ie nā ku mus un ma -
te ri ālo stā vok li,  ne pie cie šams
iz da rīt gro zī ju mus Krās la vas no va -
da 2011. ga da 26. mai ja sais to ša jos

no tei ku mos Nr. 2011/5 „Par
īpa šu miem, ku rus ne ņem vē rā no sa -
kot ģi me nes (per so nas)  at bil stī bu
trū cī gas ģi me nes (per so nas) sta tu -
sam”.

2. Īss pro jek ta sa tu ra iz klāsts.
Sais to šie no tei ku mi pa redz, ka iz -

vēr tē jot ģi me nes (per so nas) ie nā ku -
mus un ma te ri ālo stā vok li tās
at zī ša nai par trū cī gu vai maz nod ro -
ši nā tu, pa pil dus MK no teik ta jam,
par kus ta mo īpa šu mu Krās la vas no -
va dā ne tiek uz ska tīts vie na ga rā ža,
viens au to mo bi lis, kas ģi me nes
(per so nas) īpa šu mā ( īpaš nieks vai
tu rē tājs) ir il gāk par 24 mē ne šiem,
viens mo to cikls, mo to rol lers vai
mo pēds, kas ir ģi me nes (per so nas)
īpa šu mā,  vie na airu lai va, kas ir ģi -
me nes (per so nas) īpa šu mā un viens
ve lo si pēds kat ram ģi me nes lo cek -
lim, viens trak tors un tam uz ka ra -
mais/pie ka bi nā mais in ven tārs,
māj lo pi (gū to la bu mu iz vēr tē jot).

 Ja vis maz viens no ie snie dzē ja
piln ga dī ga jiem ģi me nes lo cek ļiem
ir darb spē jas ve cu mā, iz ņe mot ne -
strā dā jo šas per so nas ar in va li di tā ti,
trū cī gas ģi me nes (per so nas) sta tu su
no sa ka uz trim mē ne šiem, pā rē jos
ga dī ju mos uz se šiem mē ne šiem.

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

Nav pa re dza ma.
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.

Nav at tie ci nāms.
5. In for mā ci ja par ad mi nis tra -

tī va jām pro ce dū rām.
Līdz ši nē jā 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 iz strā dē nav

veik tas kon sul tā ci jas ar pri vāt per so -
nām, jo sais to šo no tei ku mu pro jekts
ir sais tīts ar paš val dī bas bu dže ta plā -
no ša nu.

1. Iz da rīt Krās la vas no va da paš -
val dī bas sais to ša jos no tei ku mos
Nr. 2011/5 „Par īpa šu miem, ku rus
ne ņem vē rā no sa kot ģi me nes (per -
so nas) at bil stī bu trū cī gas ģi me nes
(per so nas) sta tu sam” (turp māk –
No tei ku mi) šā dus gro zī ju mus:

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

„2.4. šāds ne kus ta mais un kus ta -
mais īpa šums:

2.4.1. vie na ga rā ža;
2.4.2. viens au to mo bi lis, kas ģi -

me nes (per so nas) īpa šu mā (īpaš -
nieks vai tu rē tājs) ir il gāk par 24

 mē ne šiem;
2.4.3. viens mo to cikls, mo to rol -

lers vai mo pēds, kas ir ģi me nes
(per so nas) īpa šu mā; 

2.4.4. vie na airu lai va, kas ir ģi -
me nes (per so nas) īpa šu mā;

2.4.5. viens ve lo si pēds kat ram ģi -
me nes lo cek lim;

2.4.6. viens trak tors un tam uz ka -
ra mais/pie ka bi nā mais in ven tārs,
kas ir ģi me nes (per so nas) 

 īpa šu mā;
2.4.7. māj lo pi, kas ir ģi me nes

(per so nas) īpa šu mā.”

1.2. pa pil di nāt No tei ku mus ar
3.pun ktu šā dā re dak ci jā:

 „3. Ja vis maz viens no ie snie dzē ja 
piln ga dī ga jiem ģi me nes lo cek ļiem ir 
darb spē jas ve cu mā, iz ņe mot ne strā -
dā jo šas per so nas ar in va li di tā ti, trū -
cī gas ģi me nes (per so nas) sta tu su
no sa ka uz trim mē ne šiem, pā rē jos
ga dī ju mos uz se šiem mē ne šiem.”

2. Līdz ši nē jo 3.pun ktu uz ska tīt
par 4.pun ktu. 

3. No tei ku mi stā jas spē kā li ku mā
„Par paš val dī bām” no teik ta jā kār tī -
bā. 

Krās la vas no va da paš val dī bas sais to šo no tei ku mu Nr.2012/11 “Gro zī ju mi Krās la vas 
no va da paš val dī bas sais to ša jos no tei ku mos Nr. 2011/5 „Par īpa šu miem, ku rus ne ņem

vē rā no sa kot ģi me nes (per so nas) at bil stī bu trū cī gas ģi me nes (per so nas) sta tu sam” 
 pa skaid ro ju ma raksts

VĒS TU RES LAP PU SĒS
 IE LŪ KO JO TIES

2012.ga da 16.sep tem bris Krās -
la vas Ro mas ka to ļu baz nī cas dzī vē 
un Krās la vas vēs tu rē ie zī mē jās ar
vēs tu ris ku no ti ku mu- baz nī cas
krip tā bla kus sa vam tē vam, Kom -
bu ļu mui žas īpaš nie kam grā fam
Mic hal Hie ro nim Jo ac him hr. Bro -
el-Pla ter (1834.29.09. –
1924.24.06.), ti ka gul dī ti Pla te ru
dzim tas Krās la vas za ra pē dē ja pār -
stāv ja Le on hr. Bro el-Pla ter pīš ļi.

Le on hr. Bro el-Pla ter dzi mis
1897.ga da 8. feb ru ārī Krās la vā.
1916.-1917.ga dā die nē ja Krie vi jas 
ar mi jā, vē lāk bi ja Po li jas Ar mi jas
13. ulā nu pul ka po ru čiks.

1929. ga da 21.jū li jā Viļ ņā Le on
hr. Bro el-Pla ter ti ka or di nēts par
pries te ri, pa bei dza Ro mas Gre go -
ri āņu uni ver si tā ti, ie gūs tot fi lo zo -
fi jas un te olo ģi jas dok to ra grā du.

No 1934.ga da līdz 1939.ga dam
Le on hr. Bro el-Pla ter bi ja Po ļu Ar mi jas Ka de tu Kor pu sa ka pe lāns Ļvo -
vā, ma jo ra pa kā pē sa gai dī ja ot rā pa sau les ka ra sā ku mu. No 1939. ga da
bei gām līdz 1943. ga dam Le on hr. Bro el-Pla ter bi ja ka pe lāns po ļu li do tā -
ju mi si jā An gli jā, 1943. ga dā Po li jas Sar ka nā Krus ta pār stā vis Spā ni jā,
1944.ga dā Po li jas ar mi jas go da ka no ni ķis (pa dom nieks) Fran ci jā apakš -
pulk ve ža pa kā pē, 1944. ga dā ie celts par Po li jas Bru ņo to spē ku mi li tā rā
bīs ka pa pār stā vi, bet 1945.-1947. ga dā bi ja Po li jas Valsts Pre zi den ta ka -
pe lāns Lon do nā.

No 1947.ga da Le on hr. Bro el-Pla ter bi ja Po li jas Ka to ļu Mi si jas rek tors 
Jaun zē lan dē, vē lāk Ho lan dē.                 

Le on hr. Bro el-Pla ter bi ja vai rā ku vēs tu ris ku un te olo ģis ku dar bu au -
tors. 1933. ga dā Viļ ņā ti ka iz do ta grā ma ta „Kon stan tīns Lie lais un Ka to ļu 
baz nī ca- vēs tu res stu di jas”, 1939. ga dā Ļvo vā - grā ma ta „Le on hr. Pla ter
1863. ga da sa cel ša nās Po ļu In flan ti jā va ro nis”, Lon do nā iz do tā grā ma ta
„Ka to li cisms- dzī ves nor ma”, 1979. ga dā „Kas ta gad?”.

Pē dē jos dzī ves ga dus Le on hr. Bro el Pla ter pa va dī ja Ho lan dē, kur dzī -
vo ja klos te rī. Le ons hr. Bro el-Pla ter sa vu dzī ves ce ļu pa bei dza 1980.ga -
da 10. feb ru ārī Ho lan dē un ti ka ap gla bāts klos te ra kap sē tā Si pel val dā.
2012.ga da 1.sep tem brī vi ņa mir stī gās at lie kas ti ka kre mē tas un 2012.ga -
da 16.sep tem brī no vie to tas Krās la vas Ro mas ka to ļu baz nī cas krip tā bla -
kus tē vam.

                        Val de mārs Ge kišs,
              Krās la vas Vēs tu res un māk slas mu ze ja di rek tors, 

au to ra fo to

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 pa sā kums, 
ku rā ap sveik sim jaun os 

no va da pen si onā rus. 
Lū dzam pa ņemt līdz i gro zi ņu. 

29.sep tem brī 
no plkst. 9.00 

Mi ķeļ die nas 
ga da tir gus

 Krās la vā,  Os tas ie la.

SLUDINĀJUMI

òPār do d 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. 3800
LVL. T. 26239027, 26373403.
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.
òPārdod Opel Vectra (1,6i,

1995.g.) ar TA. T.29195745.
òPārdod 3-istabu dzīvokli

(2.stāvs, ZG, bez parādiem).
T.29661782.

Nu pat  Krās la vā  at klā ja Li gi tas
Cau nes dar bu iz stā di „Ce ļā un mā -
jās”. 

Di vās kul tū ras na ma zā lēs iz stā -
dī ti zī mē ju mi, eļ ļas glez nas un ak -
va re ļi. 

Māk sli nie ce dzi mu si Vie sī tē,
mā cī ju sies Māk slas aka dē mi jā, ir
dau dzu  sa bied ris ko tel pu in ter je ru
au to re, strā dā ju si lie tiš ķa jā gra fi kā,
ilus trē ju si un no for mē ju si vai rā kas
grā ma tas. 

Iz stā dēs pie da lās kopš 1980. ga -
da ar eļ ļas un ak va reļ teh ni kas dar -
biem un ir  sa rī ko ju si vai rāk kā 40
per so nāl iz stā des Lat vi jā un ār ze -
mēs. Dar bi ir dau dzās pri vāt ko lek -
ci jās gan pie mums Lat vi jā, gan
ci tur (Nī der lan dē, Aus tri jā, Ka nā -
dā, Vā ci jā, Itā li jā, Dā ni jā u.c.)

Li gi ta Cau ne ir Vie sī tes Ev. Lu -
te ris kās baz nī cas al tār glez nas au to -
re (1994. ga dā glez no tā un ie svē tī tā 
al tār glez na „Ti cī ba, ce rī ba, mī les tī -
ba”).

„Ma ni glez no ju mi pa tie sī bā ir
ma na at zī ša nās mī les tī bā – pret
māk slu un Lat vi jas da bu. Var būt
tās ir da bas vī zi jas, var būt tie ir cil -
vē ka dvē se les uz plaik snī ju mi krā -
sās. Lat vi jas va sa ra ar pu ķu
pļa vām, pe lē kām de be sīm un sma -
giem mā ko ņiem, sau les lēk tu un
rie tu, mig las pie lie tu pļa vu,-  vai to
vi su  var ne mī lēt? Vai to var ne -
glez not?” – sa ka Li gi ta Cau ne.

Kul tū ras na mā iz stā dī ta jās glez -
nās at tē lo ta gan Lat vi jas da ba, gan
ce ļo ju mos re dzē tais – Ve nē ci jas
ka nā li un  til ti ņi, lep nie ber be ru stā -
vi  Ma ro kas sau les no brū ni nā ta jā
aina vā, In di jas oke āna pie kras -
te...un lai vas, vi sur lai vas  – gon do -
las, bu ru lai vas, zve jas liel lai vas.

Iz stā des dar bos re dza ma arī
Krās la va un tās ap kār tne, jo

māk sli nie ce jau dau dzus ga dus pie -
da lās ple nē rā „Krās la vas pa le te”. 

Li gi tas Cau nes glez nu un zī mē ju -
mu iz stā de „Ce ļā un mā jās” kul tū -
ras na mā  ap ska tā ma līdz de cem bra
sā ku mam.

 Inga Kavinska,
autores foto

Li gi ta Cau ne -
„Glez nie cī ba ir mans diev kal po jums”


