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JAUN IE ŠI VIE SO JĀS
 PIE UZ ŅĒ MĒ JIEM

21. sep tem brī Lat vi jas - Lie tu vas pār ro be žu pro jek ta „Lat vi jas un Lie -
tu vas pro fe si onā lās iz glī tī bas ie stā žu un uz ņē mu mu sa dar bī bas plat for -
mas at tīs tī ba” ie tva ros no ti ka Krās la vas uz ņē mē ju un PIKC Rī gas Valsts 
teh ni ku ma Krās la vas te ri to ri ālās struk tūr vie nī bas stu den tu un sko lo tā ju
sa dar bī bas die na.

50 teh ni ku ma jaun ie ši un vi ņu sko lo tā ji vie so jās Krās la vas no va da
uz ņē mu mos SI A „VAR PA” un SI A „Me ga mē be les”, ku ru dar bī bas sfē -
ra ir cie ši sais tī ta ar kok ap strā di un mē be ļu ra žo ša nu. „VAR PA” ir viens
no lie lā ka jiem kok ap strā des uz ņē mu miem Lat ga lē, kas no dar bi na vai -
rāk ne kā 150 cil vē kus. SI A „Me ga mē be les” ra žo tā pro duk ci ja ir pie pra -
sī ta Lat vi jā un ār ze mēs. 

Rī gas Valsts teh ni ku ma to po šie kok ap strā des spe ci ālis ti ar prie ku un
in te re si vie so jās pie uz ņē mē jiem, gūs tot vēr tī gu pie re dzes ap mai ņu.
Jaun ie ši ne vien re dzē ja mo der nās kok ap strā des teh no lo ģi jas dar bī bā,
bet klā tie nē ie pa zi nās ar uz ņē mu mu va dī bu. Uz ņē mu mu va dī tā ji lab prāt
da lī jās sa vā pie re dzē un at bil dē ja uz stu den tus in te re sē jo šiem jau tā ju -
miem. Ti ka no di bi nā ti kon tak ti, kas nā kot nē pa vērs pla šā kas ie spē jas
abām pus ēm, jo uz ņē mu mi vē las kva li fi cē tos spe ci ālis tus ie sais tīt kok -
ap strā des sek to rā, sa vu kārt jaun ie ši ir ie in te re sē ti prak ti zē ties un strā dāt
Krās la vas no va dā.

Krās la vas no va da do me un Rī gas Valsts teh ni ku ma Krās la vas te ri to ri -
ālās struk tūr vie nī bas audzēk ņi un sko lo tā ji pa tei cas uz ņē mē jiem par in -
te re san to ek skur si ju un vēr tī go pie re dzes ap mai ņu.

Brau cie nu fi nan sē ja Krās la vas no va da do me un Lat vi jas - Lie tu vas
pār ro be žu sa dar bī bas prog ram ma pro jek ta „Ed u ca te for bu si ness” ie tva -
ros. 

Ju li an na Mo ise jen ko va, 
jaun ie šu koordinatore

AG LO NAS IE LAS RE KON STRUK CI JA JAU NĀ KAM GAD

Tur pi not ie sāk to
dar bu pie in fra struk tū -
ras sa kār to ša nas no va -

da te ri to ri jā, 2013.ga da lai kā tiks
veik ti Ag lo nas ie las Krās la vā re kon -
struk ci jas dar bi.

Ag lo nas ie las re kon struk ci jas dar -
bi tiks veik ti ar Eiro pas Re ģi onā lās
at tīs tī bas fon da at bal stu 3.2.1.2. ak -
ti vi tā tē „Tran zī tie lu sa kār to ša na pil -
sē tu te ri to ri jās” pro jek ta „Ag lo nas
ie las re kon struk ci ja Krās la vā”  ie -
tva ros, kas ti ka ie sniegts Sa tik smes
mi nis tri jai 2012.ga da 16.jan vā rī.
Sa tik smes mi nis tri ja, vei cot pro jek ta 
ie snie gu ma vēr tē ša nu, to sā kot nē ji
no rai dī ja fi nan sē ju ma ne pie tie ka mī -
bas dēļ (kaut pēc sa ņem to pun ktu
skai ta Krās la vas no va da do mes pro -
jekts ti ka ie rin dots 9.vie tā). Ņe mot
vē rā, ka ko pā ak ti vi tā tes ie tva ros ti -
ka ie snieg ti 33 pro jek tu ie snie gu mi

no vi s as Lat vi jas, 2012.ga dā jū ni jā
šai ak ti vi tā tei ti ka ie da līts pa pil dus
fi nan sē jums, mi nis tri jai uz ņe mo ties
pa pil dus sais tī bas. Līdz ar to ga la lē -
mums par ie snieg tā pro jek ta ap stip -
ri nā ša nu bija sa ņemts ti kai
2012.ga da 27.jū li jā, bet Vie no ša nās
par pro jek ta īs te no ša nu un fi nan sē -
ju ma pie šķir ša nu ar Sa tik smes mi -
nis tri ju ti ka pa rak stī ta 2012.ga da
1.ok tob rī.

Pro jek tam pie šķir tas Eiro pas Re -
ģi onā lās at tīs tī bas fon da fi nan sē -
jums ir Ls 579 149.59, kas sa stā da
74.50% no ko pē jām pro jek ta at tie ci -
nā ma jām iz mak sām.

Pro jek ta „Ag lo nas ie las re kon -
struk ci ja Krās la vā” vis pār īgais mēr -
ķis ir sa tik smes dro šī bas un
kva li tā tes uz la bo ša na Ag lo nas ie lā
Krās la vā. Pro jek ta tie šais mēr ķis ir

veikt Ag lo nas ie las re kon struk ci jas
dar bus. 

Pro jek ta ie tva ros tiks veik ta ie las
se gu ma kon struk tī vās kār tas re kon -
struk ci ja (788 m) līdz pil sē tās ro be -
žai, gā jē ju ie tves un lie tus ūdens
ka na li zā ci jas sis tē mas iz bū ve, ap -
gais mo ju ma in fra struk tū ras re kon -
struk ci ja un sa tik smes or ga ni zā ci jas
lī dzek ļu uz stā dī ša na. Pa pil dus tam
tiks veik ta Ag lo nas un Iz val tas ie lu
krus to ju ma pa pla ši nā ša na un pār bū -
ve, kā arī Iz val tas ie las pie slē gu ma
re kon struk ci ja 70 m ga ru mā.

Re kon struk ci jas dar bu ir plā nots
uz sākt 2013.ga da ap rī lī.

IE GUL DĪ JUMS TA VĀ
 NĀ KOT NĒ!

An dris Ruk mans,
pro jek ta va dī tājs

LA BU DAR BU
TRA DĪ CI JAS

Par la bu dar bu tra dī ci jām kļu vis
Krās la vas no va da do mes un KNHL
prog ram mas kon kurss „Ie dzī vo tā ji
vei do sa vu vi di”. Tā ie tva ros ti ka
veik ti dau dzi sva rī gi dar bi gan Krās -
la vā, gan Krās la vas no va da pa gas -
tos. Dau dzi stū rī ši ti ka sa kār to ti un
pa da rī ti par ie mī ļo tām vie tām gan
paš iem kon kur sa da līb nie kiem, gan
ci tiem no va da ie dzī vo tā jiem. Tā dēļ
no sirds pa tei ca mies kon kur sa or ga -
ni zē tā jiem, at bal stī tā jiem, da līb nie -
kiem, brīv prā tī ga jiem un vis iem, kas 
kaut kā dā vei dā bi ja ie sais tī ti šo dar -
bu re ali zē ša nā. 

Šo gad Krās la vas Svē tā kņa za
Alek san dra Ņev ska pa reiz ti cī go
baz nī ca kon kur sā „Ie dzī vo tā ji vei do 
sa vu vi di 2012” tur pi nā ja te ri to ri jas
lab ie kār to ša nas dar bus. Pro jek ta
„Par prie ku ma za jiem un lie la jiem”
ie tva ros, pirm kārt, ti ka no mai nīts
logs no baz nī cas pa gal ma pus es. Lo -
ga slik tais stā vok lis trau cē ja ēkas
sil tum izo lā ci ju un ne ļā va tem pe ra -
tū rai ap ku res se zo nas lai kā baz nī cas
tel pās cel ties va ja dzī ga jā lī me nī.
Pro jek ta ie tva ros bi ja plā nots no -
mai nīt vie nu lo gu, bet, vei cot ap ska -
tes un plā no ša nas dar bus, ti ka
no skaid rots, ka ne pie cie šams vēl
vie na lo ga, kas arī iz rā dī jies sa tru nē -

jis un stip ri no ve co jis, mai ņa. Tas ti -
ka no mai nīts par baz nī cas lī dzek -
ļiem. Lo gu mai ņu vei ca SI A
„Glas kek Lat ga le”.

Otr kārt, kā arī bi ja plā nots pro jek -
tā, ti ka at jau nots un pa pil di nāts ro ta -
ļu lau kums - ie rī ko ti 3 so li, uz stā dī ta
at kri tu mu kas te, smil šu kas te, at jau -
no tas šū po les. Ro ta ļu lau ku ma ap rī -
ko ju mu iz ga ta vo ja SI A „TI VA”, par 
ko pē jo sum mu 423 Ls. Pa sū tī to uz -
stā dī ja baz nī cas ap mek lē tā ji un pro -
jek ta dar ba gru pa, ku ra vei ca arī
baz nī cas ap kār tnes sa kār to ša nu -
pu ķu stā dī ša nu, do bes sa kār to ša nu,
ce ļa iz lī dzi nā ša nu, pā rē jā ro ta ļu lau -
ku ma ap rī ko ju ma krā so ša nu. 

Tā dā vei dā ti ka sa sniegts pro jek ta
mēr ķis, kas bi ja vērsts uz to, lai lab -
ie kār to tu baz nī cas te ri to ri ju, pa da rot 
to drau dzī gā ku un pie vil cī gā ku gan
bēr niem, gan pie au gu šiem.

Pro jek ta re ali zē ša nā ie sais tī jās
gan pro jek ta gru pa, gan ci ti drau -
dzes lo cek ļi, gan baz nī cas at bal stī tā -
ji – kas ar pa do mu, kas ar dar biem,
kas ar lūg ša nām. Ru dens sā ku mā
lie lā kie dar bi ti ka pa beig ti un šo brīd
tiek bau dī ti pro jek ta aug li, par ko
vēl reiz pa tei ca mies Krās la vas no va -
da do mei un īpa ši at tīs tī bas no da ļas
spe ci ālis tiem, kas ko or di nē ja šo
prog ram mu un snie dza at bal stu pro -
jek tu re ali zē tā jiem. 

Pro jek ta dar ba gru pa

KRĀSLAVAS SKOLNIECES PREZENTĒ
 PIEROBEŽAS PROJEKTUS  

Šo gad Eiro pas 40 val stīs tiek svi nē ta Eiro pas te ri to ri -
ālās sa dar bī bas die na par go du 20 ga du dar bam pie ro be -
žas at tīs tī bai. Eiro re ģi ona „Eze ru ze me” Lat vi jas bi rojs
šo gad strā dā 5 ro be žu kon tek stā Lat vi jā, Lie tu vā, Balt -
krie vi jā, Igau ni jā un Krie vi jā. 

Pa tei co ties Lat vi jas-Lie tu vas prog ram mas pro jek ta
„YOUTH FOR NA TU RE” ie tva ros rī ko ta jām Da bas
die nām 2012.ga da jū li jā, pār ro be žu ak ti vi tā tēs ir ak tī vi
ie sais tī ju šās arī Krās la vas ģim nā zi jas 11.d kla ses skol -
nie ce Lau ra Le ne un Va ra vīk snes vi dus sko las skol nie -
ces Kat rī na Vol ko vi ča un Ma ri na Pu ri ņa. Vi ņas iz rā dī ja
lie lu ie in te re sē tī bu da bas vēr tī bu iz zi nā ša nā un no dar bī -
bās ar zir giem, kā arī pie da lī jās pa stai gu marš ru tu mar -
ķē ša nā da bas par kā „Dau ga vas lo ki” un aiz sar gā ja mo
aina vu ap vi dū „Augš dau ga va”. Š.g. 21.sep tem brī Za ra -
sos, Lie tu vā par go du Eiro pas te ri to ri ālās sa dar bī bas
die nai no ti ka Lat vi jas, Lie tu vas, Balt krie vi jas pār ro be žu 
sa dar bī bas prog ram mas pa sā kums, kur ti ka iz vie tots
Eiro re ģi ons „Eze ru ze me” stends, iz pla tī ti in for ma tī vie
buk le ti par Krās la vu, Glu bo ko je un ci tiem Eiro re ģi ona
no va diem. 22.sep tem brī Baus kā Lat vi jas-Lie tu vas pār -
ro be žu prog ram mas pa sā ku mā ti ka pre zen tēts pro jekts
„CU RED BY ANI MALS”. Abos pa sā ku mos ap mek lē -

tā jus ie prie ci nā ja vin gro ša nas uz zir giem de mon strē ju -
mi, ko lie lis ki ir ap gu vu šas mū su Krās la vas jaun ie tes. 

Il ze Sta bul nie ce,
Eiro re ģi ona „Eze ru ze me” Lat vi jas bi ro ja va dī tā ja

IN DRA – RO ŽU CIEMS
In dras - ro žu cie ma ide jas at bal stī tā ji jau vai rā kus ga dus ir pie vēr su -

šies ro žu tē mai. Ro žu audzē ša nas tra dī ci ja ir vēs tu ris ki iz vei do ju sies In -
drā, un jau pa gā ju šā gad sim ta 30. ga dos In dra ti ka dē vē tā par „Ro žu
sta ci ju”. In drā ir iz vei do ju sies cil vē ku gru pa, kam pa tīk šī ide ja un kam
tā šķiet ak tu āla arī šo dien. Sā kot nē ji, pirms da žiem ga diem, In dras rok -
darb nie ces sā ka da ri nāt da žā dus rok dar bus ar ro žu te ma ti ku. Maz liet vē -
lāk ra dās vē lē ša nās stā dīt ro zes sa vos daiļ dār zos. Ro žu stā dī ša na
ie in te re sē ja dau dzus cie ma ta ie dzī vo tā jus, un pa gā ju šā ga da ru dens ska -
tei ti ka pie teik ti vai rā ki daiļ dār zi, ku ros sā ka audzēt ro zes. Kad, pa tei co -
ties Krās la vas no va da do mes ini ci atī vai, bi ja pie dā vā ta ie spē ja
pie da lī ties pro jek tā un pre ten dēt uz fi nan sē ju ma sa ņem ša nu, ti ka no -
lemts tur pi nāt ro žu tē mu un vei dot ro žu dzim tas augu dār zu In drā. Pa tei -
co ties fi nan sē ju mam 380.00 Ls ap mē rā, kas ti ka sa ņemts pro jek ta
ie tva ros, In dras pa ma nā mā ka jā vie tā, cie ma ta sā ku mā, bi ja iz vei do ta
lie la do be, ku rā ti ka ie stā dī tas 110 ro žu krū mi. Ro žu stā di ti ka ie gā dā ti
Lat vi jas stād au dzē ta vā, tie ir ļo ti kva li ta tī vi un adop tē ti Lat vi jas lai ka
ap stāk ļiem. Trans por ta iz de vu mus ro žu stā du trans por tē ša nai se dza In -
dras pa gas ta pār val de. Bla kus ro žu dār zam ar In dras pa gas ta pār val des
ini ci atī vu ti ka iz vei do ta at pū tas vie ta, ap kārt dī ķim ti ka ie rī ko ti so li ņi,
sa stā dī ti mūž za ļie augi, ti ka ie stā dī tas klin šro zes. Pro jek ta re ali zā ci jā ie -
sais tī jās dau dzi In dras cie ma ta ie dzī vo tā ji, ku riem ide ja par ro žu dār za
iz vei di In drā ir in te re san ta. Nā ka mā ga da pa va sa rī tiks tur pi nā ta In dras
ro žu dār za at tīs tī ša na un ir plā not tur pi nāt stā dīt da žā dus ro žu dzim tas
augus, iz vē lo ties tā dus, no ku riem ar lai ku būs ie spē jams vā rīt da žā dus
ie vā rī ju mus In dras tra di ci onā la jiem ie vā rī ju ma svēt kiem.

Iz sa kām lie lu pa tei cī bu par ie spē ju re ali zēt šo skais to pro jek tu Krās la -
vas no va da do mei, Krās la vas no va da do mes at tīs tī bas no da ļai, In dras pa -
gas ta pār val dei un In dras pa gas ta ie dzī vo ta jiem, kas at bal stī ja šo ide ju.

Ēri ka Za rov ska,
 pro jek ta ko or di na to re 
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Uz sāk ta da bas ob jek ta lab ie kār to ša na
 pie Aule jas eze ra

2012.ga da sep tem bra vi dū Krās la vas no va da Aule jas pa gas tā uz sāk ta da -
bas ob jek ta lab ie kār to ša na pie Aule jas eze ra. Lab ie kār to ša nas dar bi tiek
veik ti ar Eiro pas Sa vie nī bas Eiro pas Lauk saim nie cī bas fon da lau ku at tīs tī -
bai (EL FLA) at bal stu pa sā ku mam „Lau ku eko no mi kas da žā do ša na un dzī -
ves kva li tā tes vei ci nā ša na vie tē jo at tīs tī bas stra tē ģi ju īs te no ša nas te ri to ri jā”. 

Pro jek ta „Da bas ob jek ta lab ie kār to ša na Aule jas eze ra kras tā” mēr ķis ir sa -
bied ris ko ak ti vi tā šu da žā do ša na vie tē jiem ie dzī vo tā jiem Aule jas pa gas ta
Aule jas cie mā. Pro jek ta ie tva ros pa re dzē ta te ri to ri jas lab ie kār to ša na pie
Aule jas eze ra 3900 m2 pla tī bā - lau ku ma at brī vo ša na no krū miem, ko ku cel -
miem, virs mas pla nē ša na, dre nē jo šā smilts slā ņa uz bēr ša na un plud ma les
ap rī ko ša na, uz stā dot 3 ko ka so lus, ko ka pār ģēr bša nās ka bī nes, ko ka WC un
ie gā dā jo ties plas ti kā ta lai vu. Tā pat Aule jas eze rā tiks uz stā dī ta rūp nie cis ki
ra žo ta pon to nu ti pa lai pa ar lai vu pie stāt ni.

Lab ie kār to ša nas dar bus veic SI A „Lī gai ši”, pa re dza mais lab ie kār to ša nas
dar bu pa beig ša nas laiks – 2012.ga da 20.no vem bris. 

Ko pē jās pro jek ta iz mak sas - 4800,00 Ls, Eiro pas Lauk saim nie cī bas fon da 
lau ku at tīs tī bai pa re dza mais fi nan sē jums 3570,49 Ls (90% no at tie ci nā ma -
jām iz mak sām).

Aivars Um braš ko

Tu vo jas no slē gu mam pro jekts
 Ro bež nie ku pa gas ta cen tra

 te ri to ri jas sa kār to ša nai

Ro bež nie ku pa gas ta pār val de sa dar bī bā ar Krās la vas no va da do mi šo gad
īs te no ja pro jek tu „Jaun a da bas un kul tū ras ob jek ta iz vei do ša na Krās la vas
no va da Ro bež nie ku pa gas tā” , kas ti ka at bal stīts EL FLA Lau ku at tīs tī bas
prog ram mas pa sā ku ma „Lau ku eko no mi kas da žā do ša na un dzī ves kva li tā tes 
vei ci nā ša na vie tē jo at tīs tī bas stra tē ģi ju īs te no ša nas te ri to ri jā ” ie tva ros. Pro -
jek ta re ali zā ci ja jau tu vo jas no bei gu mam.

Pro jek ta mēr ķis - lab ie kār tot Ro bež nie ku pa gas ta cen tru gan drīz 0,4 ha
pla tī bā, kas ir gan pa gas ta vi zīt kar te, gan arī da bas ob jekts, kur vis jaun ākie
pa gas ta ie dzī vo tā ji, jaun ie ši un mū su pa gas ta go dā ja mā ve cu ma ļau dis va rēs
pa va dīt sa vu brī vo lai ku ār pus tel pām, or ga ni zēt kul tū ras pa sā ku mus un ak ti -
vi tā tes. Arī tū ris tiem, kas ap mek lēs Ro bež nie ku pa gas tu, būs ie spē ja pie da lī -
ties ak ti vi tā tēs. Uz zi ņo ju ma dē ļa tiks iz vie to ti pa sā ku mu plā ni, no rā des,
zī mes kal pos tū ris tu in for mē ša nai. Ie gā dā tais ap ska ņo ša nas ap rī ko jums ļaus
or ga ni zēt sa bied ris ko ak ti vi tā šu da žā do ša nai vie tē jiem ie dzī vo tā jiem da bā
un no dro ši nāt kva li ta tī vu ap ska ņo ša nu. Lab ie kār to ša nas dar bus veic z/s
„Alas”. Vēl jā veic krā so ša nas dar bi un da ži ne lie li dar bi ap kār tnes sa kop ša -
nā, ko ka vē ru dens lie tai nais laiks.

Jau šo brīd sa kār to ta jā ob jek tā lab prāt ie grie žas gan Ro bež nie ku sko las
bēr ni un sko las in ter nā ta audzēk ņi, gan pa gas ta ie dzī vo tā ji un ek skur san ti,
ku ri ap mek lē pa gas ta ap ska tes ob jek tus, gan arī ga rām brau cē ji, lai ap ska tī tu
un no vēr tē tu pa veik to. 

Ēri ka Gab ru sā ne

„Kom bu ļu pus sa li ņa- sev un ci tiem”

Kom bu ļu pro jek ta „Kom bu ļu pus sa li ņa - sev un ci tiem”, kas ti ka at bal stīts 
EL FLA Lau ku at tīs tī bas prog ram mas pa sā ku ma „Lau ku eko no mi kas da žā -
do ša na un dzī ves kva li tā tes vei ci nā ša na vie tē jo at tīs tī bas stra tē ģi ju īs te no ša -
nas te ri to ri jā ” ie tva ros, re ali zā ci ja jau tu vo jas no bei gu mam.

Pro jek ta mēr ķis - lab ie kār tot Kom bu ļu pus sa li ņas te ri to ri ju un ie gā dā ties
ap rī ko ju mu sa bied ris ko ak ti vi tā šu da žā do ša nai vie tē jiem ie dzī vo tā jiem - ir
sa sniegts. Lab ie kār to ša nas dar bus veic SI A „ Lī gai ši ”. Vēl jā veic te ri to ri jas
sa kop ša na un da ži sī kie dar bi ņi, ko ka vē ru dens lie tai nais laiks.

Jau šo brīd Kom bu ļu pus sa li ņā lab prāt ie grie žas pa gas ta ie dzī vo tā ji un ga -
rām brau cē ji, lai ap ska tī tu un no vēr tē tu pa veik to. 

Tatjana Ļak sa

 „IE DZĪ VO TĀ JI VEI DO SA VU VI DI 2012”

Peldvieta Kombuļu pussaliņā 
2012. ga da pa va sa rī ie dzī vo tā ju gru pa „Mēs Kom bu -

ļiem” pie tei cās Krās la vas no va da do mes iz slu di nā ta jam
pro jek tu kon kur sam „Ie dzī vo tā ji vei do sa vu vi di 2012”.
Pro jek tu vēr tē ša nas ko mi si ja no lē ma pro jek tu at bal stīt
un pie šķirt ne pie cie ša mo fi nan sē ju mu. Pro jek ta ie tva ros 
plā no jām ie rī kot pel dvie tu Kom bu ļu pus sa li ņā un uz stā -
dīt ģēr btu vi. Pa tei co ties pie šķir ta jam Krās la vas no va da
do mes fi nan sē ju mam – 390Ls , pro jek tā pa re dzē tais re -
ali zēts.

Esam ļo ti prie cī gi, ka jau šo va sar pa gas ta ie dzī vo tā ji 
iz man to ja plud ma li. Pel dē tā jus pa ras ti plud ma lē sa gai da 
jauks gul bju pār is.

Pro jek tu kon kur sā „Ie dzī vo tā ji vei do sa vu vi di ” pie -
da lā mies jau tre šo rei zi. Katrs nā ka mais pro jekts ir tur pi -
nā jums ie sāk ta jam. 

Ļo ti ce ram, ka arī turp māk būs pro jek ti pa gas ta te ri to -
ri jas lab ie kār to ša nai. Kom bu ļu eze ra pus sa las te ri to ri ja
at ļauj re ali zēt vēl dau dzas ide jas, ku ras mēs ce ram
īstenot nā kot nē.

Pa tei co ties Krās la vas no va da do mes at bal stam pro jek -
tu kon kur sa „Ie dzī vo tā ji vei do sa vu vi di” ie tva ros, Ģi -
me nes at bal sta centrs „At vēr tī ba” sa dar bī bā ar Lat ga les
mā cī bu cen tra stu den tiem re ali zē ja pro jek tu „Gai te ņu
kos mē tis kais re monts Ģi me nes at bal sta cen tra „At vēr tī -
ba” un Krās la vas BSRC „Mūs mā jas” krī zes cen tra
klien tu un dar bi nie ku va ja dzī bām”. 

Pro jek ta īs te no ša nas gai tu sek mē ja Lat ga les mā cī bu
centrs. Ar šo ie stā di bēr nu cen tram un bied rī bai „At vēr -
tī ba” ir ilg sto ša un veik smī ga sa dar bī ba. Ap da res dar bu
stu den tiem bi ja ie spē ja prak sē no stip ri nāt ie gū tās zi nā -
ša nas. Sa vu kārt mū su ie stā dēm tas bi ja liels at balsts re -
mont dar bu veik ša nā. Re zul tā tā pro jek tu iz de vās
veik smī gi īs te not, ne ska to ties uz ap jo mī giem dar biem.
Ti ka veikts kos mē tis kais re monts di vos gai te ņos. Gai te -
ņi ir kļu vu ši mā jī gi un ēr ti gan klien tiem, gan ap mek lē tā -
jiem, gan  cen tra un bied rī bas dar bi nie kiem. 
Kop lie to ša nas gai te ņa no for mē jums ir at bil stošs or ga ni -
zā ci ju pa mat fun kci ju pra sī bām. De ko ra tī va jās ni šās ir

iz vie to ti bēr nu rok dar bi, kas lie ci na par to, ka ša jā ēkā
dzī vo un ra do ši dar bo jas bēr ni.

Jev gē nijs Su ha rev skis,
 pro jek ta va dī tājs

Gai te ņu kos mē tis kais re monts

Tiek re ali zēts pro jekts –„ Jaun ie šu mā ja”

 Krās la vas BSRC „Mūs mā jas” tiek re ali zēts pro jekts –„ Jaun ie šu mā ja”. Tā mēr ķis ir ģi me nei pie tu vi nā tas
vi des iz vei do ša na ār pus ģi me nes ap rū pes bēr niem, lai sa ga ta vo tu vi ņus pat stā vī gas dzī ves uz sāk ša nai. Lai
mak si mā li ie sais tī tu jaun ie šus jaun o tel pu ie kār to ša nā,  ar Krās la vas no va da do mes at bal stu  bēr nu cen tra jaun -
ie ši un audzi nā tā ji ir ie sais tī ju šies in te re san tā un ra do šā pro jek tā „„Jaun ie šu mā jas” ie mīt nie ku dzī ves kva li tā -
tes piln vei do ša na” pro jek tu kon kur sa „Ie dzī vo tā ji vei do sa vu vi di 2012” ie tva ros.    

Bez in ter je ra priekš me tiem, kas ra dī ti pa šu ro kām, tel pai ir ne pa beigts skats, nav in di vi du āla sti la, mā jī gu ma 
un ra do šas at mo sfē ras, kas lab vē lī gi ie tek mē tu tās ie mīt nie kus. Tā pēc jaun ie šiem ti ka do ta ie spē ja ak tī vi ie -
sais tī ties sa vas per so nī gās dzī ves vi des ie kār to ša nā. Jaun ie ši žur nā los un in ter ne tā pē tī ja tel pu no for mē ju mus,
aiz ka ru di zai nu, pa ši iz vē lē jās sa vas is ta bi ņas krā su, pir ka audu mu un šu va aiz ka rus, da ri nā ja da žā dus sie nu
de ko rus. Šo brīd „Jaun ie šu mā jas” ie mīt nie ki tur pi na vei dot da žā das kom po zī ci jas, de ko rē in ter je ra priekš me -
tus –pu ķu po dus, vā zes, lam pu aba žū rus. Tas būs sva rīgs jaun ie šu ie gul dī jums sa vas mā jas lab ie kār to ša nā, kas 
ra dīs vi ņos pie de rī bas iz jū tu. 

                                               In ga Ra tin ska, „Jaun ie šu mā jas” audzi nā tā ja

MĒS PA ŠI

Jauns bēr nu ro ta ļu lau kums

Pa tei co ties VAS „Hi po tē ku un ze mes ban kas” pro jek ta
Klien tu klu ba „Mēs pa ši” pro jek tu kon kur sam un SI A
„Krās la vas na mi” at bal stam, ti ka īs te nots ie dzī vo tā ju ini -
ci atī vas gru pas pro jekts „Nāc lau kā ro ta ļā ties!” Aron so na
ie las 14 un 16 daudz dzī vok ļu mā ju pa gal mā.

Šī pro jek ta mēr ķis ir uz la bot bēr nu un jaun ie šu brī vā lai -
ka pa va dī ša nas ie spē jas un vei ci nāt dro šu, ak tī vu, in te re -
san tu at pū tu. Re zul tā tā pro jek tu iz de vās veik smī gi īs te not, 
de mon tē jot ve cās pa dom ju lai ka šū po les un to vie tā uz stā -
dot jaun u, skais tu un mo der nu vin gro ša nas kom plek su un
slid kal ni ņu. Jaun o ro ta ļu lau ku mu veik smī gi ir no vēr tē ju -
ši gal ve nie mā ju ie dzī vo tā ji – bēr ni, ku riem līdz ās prie cā jas arī ve cā ki ar skais tu un sa kop tu vi di ra do šai bēr na at -
tīs tī bai. Nāc lau kā ro ta ļā ties! Spē lē ties, iz zi nāt da bu, ap kār tni, pē tīt, līk smot un bau dīt sa vu bēr nī bu!

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

 Ar Hi po tē ku un Ze mes ban kas klien tu klu ba „ Mēs
pa ši” at bal stu Krās la vas BSRC „Mūs mā jas” audzi nā -
tā ji un jaun ie ši re ali zē ja pro jek tu, ku ra mēr ķis bi ja sa -
ga ta vot vi di dārz ko pī bas pras mju ap gū ša nai.
Pie re dze rā da, ka bēr niem daž reiz trūkst iz prat nes par 
dau dzām prak tis kām sa dzī ves lie tām-nau das plā no -
ša nu, ēdie na ga ta vo ša nu un ci tām sva rī gām lie tām.
Lai piln vei do tu jaun ie šu sa ga ta vo ša nu pat stā vī gai
dzī vei, vei ci nā tu paš pa ļā vī bu, dros mi un uz ņē mī bu,
ne pie cie šams bēr niem at tīs tīt arī dar ba pras mes un iz -
prat ni par pa šu ie gul dī tā dar ba vēr tī bu. 

Pro jek ta gai tā ti ka ie gā dā ta un uz stā dī ta iz tu rī ga tē -
rau da ma te ri āla un po li kar bo nā ta sil tum nī ca. Ti ka sa -
ga ta vo ta aug sne, at ves ta aug lī gā ze me un mēs lo jums, 
ie rī ko tas ap ma les, ie gā dā ti to mā tu un gur ķu stā di,
garš au gu un sa lā tu sēk las. Jaun ie ši ko pā ar audzi nā tā -
jiem stā dī ja, ra vē ja un lais tī ja. Augus tā ti ka ie vāk ta
pirm ā ra ža. Prak tis ki dar bo jo ties, jaun ie ši ie gu va zi -
nā ša nas par maz dār zi ņa un sil tum nī cas ie rī ko ša nu,
sil tum nī cas uz tu rē ša nu, dār ze ņu audzē ša nu. Vēl ti kai
at li cis aug sni sa ga ta vot zie mai. Pro jek ta gai tā jaun ie -
šiem bi ja ie spē ja pār lie ci nā ties, cik rū pī gi jā kopj

dārzs, cik daudz zi nā ša nu, lai ka un dar ba ne pie cie -
šams, lai iz au dzē tu pa tie šām la bu ra žu. Lat vie šu tau -
tas tei ciens „Ko sē si-to pļau si!” pa tie šām ir vie tā.
Nā ka ma jā ga dā no teik ti pa ši mā cī si mies audzēt stā -
dus un mē ģi nā sim iz au dzēt arī kaut ko ek so tis ku, pie -
mē ram, ar bū zu vai me lo ni. 

Di āna Dzal be, pro jek ta va dī tā ja  

Ko sē si - to pļau si!

ZI NĀ MI JAUN IE ŠU BIZ NE SA IDE JU
 KON KUR SA 2.KĀR TAS RE ZUL TĀ TI

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” 2.kār tas pie tei ku mu ie snieg ša na no ti ka
no šī ga da 2.jū li ja līdz 31.augus tam, un tā mēr ķis bi ja mo ti vēt jaun ie šus
sa va biz ne sa vei do ša nai, ino va tī va pro duk ta/pa kal po ju ma ra dī ša nai, vei -
ci not jaun u ko mer san tu vai saim nie cis kās dar bī bas vei cē ju vei do ša nos
no va dā. 

Vēr tē ša nas ko mi si ja sa ņē ma četr us kon kur sa pie tei ku mus no Skais tas
un Aule jas pa gas tiem un no Krās la vas pil sē tas.

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

Kris ta pa Va na ga biz ne sa plā nu „Ko ka iz strā dā ju mu ra žot nes iz vei de
Aule jas pa gas tā” (Aule jas pa gasts);

San dras Ne me ņo no kas biz ne sa plā nu „Ap svei ku mu un ie lū gu mu vei -
do ša na, iz man to jot per ga ma no un skrap bu kin ga me to des” (Krās la va);

Ag ne ses Pa v lo vas biz ne sa plā nu „Bi šu un me dus mu ze ja iz vei de Krās -
la vas no va da Skais tas pa gas tā” (Skais tas pa gasts);

Di ānas Ste pi ņas biz ne sa plā nu „Por tāls ar ak tu āla jiem no ti ku miem un
pa sā ku miem” (Aule jas pa gasts).

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

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

uz ņē mēj dar bī bas at bal sta pro jek ta ko or di na to re
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Uz jau tā ju miem at bild pro jek ta va -
dī tājs Ilg vars An džāns.

- Tu vo jas no slē gu mam Lat vi jas –
Lie tu vas pār ro be žu sa dar bī bas pro -
gram mas pro jekts „Ino va tī vi e-pa kal -
po ju mi ūdens ap gā des va dī bai”

(LLI II-127 E-Wa ter)”. Vai pro jek ta no slē gu ma kon fe -
ren cē ti ka ap ko pots pa da rī tais?

- Jā, šī ga da 5.ok tob rī no ti ka pro jek ta no slē gu ma kon fe -
ren ce „Sa bied rī bas ap zi ņas at tīs tī ba vi des jo mā”, ku rā ti ka
pār ru nā ti pro jek ta re zul tā ti. Pa tī ka mi, ka uz kon fe ren ci ie -
ra dās gan pār stāv ji no par tne ru or ga ni zā ci jām – Ute nas,
Prei ļu un Lī vā nu paš val dī bām, Lat vi jas Ūdens un gā zes lie -
to tā ju aso ci āci jas, gan no Lat vi jas- Lie tu vas pro gram mas
sek re ta ri āta, gan ko lē ģi no Dau gav pils, Lu dzas, Aiz krauk -
les un Rī gas. Kon fe ren cē pie da lī jās arī „Be lam” un „Smart
Me ter” uz ņē mu mu pār stāv ji, kas in for mē ja klāt eso šos par
iz pil dī tiem dar biem, pro blē mām un ri si nā ju miem. 

- Kāds la bums ie dzī vo tā jiem būs pēc pro jek ta pa beig -
ša nas? 

- Vis i ie priekš mi nē tie pa sā ku mi ti ka veik ti, lai sa ma zi nā -
tu ūdens zu du mus, uz la bo tu ūdens pa kal po ju ma kva li tā ti
un ga la re zul tā tā sa ma zi nā tu ūdens paš iz mak su. 

Krās la vā veik tās pie gā des un iz pil dī tie dar bi bi ja pa re -
dzē ti šā dā ap jo mā: 1450 ūdens pa tē ri ņa mē rī tā ji, 13380 da -
tu pār rai des ie kār tas, da tu ser ve ris un pro gram ma tū ra.
Prei ļos – 1007 ūdens pa tē ri ņa mē rī tā ji, 1527 da tu pār rai des
ie kār tas, re zer ves da tu uz gla bā ša nas ie kār ta un pro gram -
ma tū ra. Lī vā nos – 1082 ūdens pa tē ri ņa mē rī tā ji, 1775 da tu
pār rai des ie kār tas, re zer ves da tu uz gla bā ša nas ie kār ta un
pro gram ma tū ra. Ute nā – 42 ūdens mē rī tā ji ko pā ar pār rai -
des apa ra tū ru. 

Šī pro jek ta re zul tā tā dzī vok ļos ir uz stā dī ti – ūdens skai tī -
tā ji ar da tu no la sī tā ju un pār rai des mo du li, daudz dzī vok ļu
mā jās uz stā dīts kon cen tra tors, kas sa vāc in for mā ci ju par
pa tē rē to ūdens dau dzu mu dzī vok ļos un pār sū ta sa vāk to in -
for mā ci ju ūdens pie gā dā tā jam uz da tu ser ve ri. Pēc šīs in -
for mā ci jas ap ko po ša nas ūdens pie gā dā tājs va rēs sa ga ta vot
rē ķi nu ap mak sai par pa tē rē to ūde ni.

Ie dzī vo tā jiem pa pil dus tiks no dro ši nā ta ēr tī ba, ka va rēs
ne veikt pie rak stus un at skai tes par pa tē rē to ūde ni, bet veikt
ti kai ap mak su, sa ska ņā ar sa ņem to rē ķi nu.

- Vai ie dzī vo tā jiem būs ie spē ja paš iem se kot līdz i
ūdens skai tī tā ja rā dī ju miem un sa lī dzi nāt tos ar sa ņem -
to rē ķi nu?

- Jā, pro tams, arī turp māk va rēs se kot gan ūdens skai tī tā -
ju ci par nī cas rā dī ju miem, gan arī tiks no dro ši nā ta kat ram
klien tam elek tro nis ka pie eja ap ska tīt da tus par sa viem skai -
tī tā jiem, re dzēt sa vu ūdens pa tē ri ņa pār ska tu.

- Ie dzī vo tā ji uz trau cas, vai šie rai dī tā ji ne ie tek mē cil -
vē ku ve se lī bu?

- Elek tro nis kās no la sī ša nas sis tē ma ir ie vies ta dau dzās
pa sau les val stīs un ir pār bau dī ta. Rai dī ša na no tiek mo bi lā
tele fo na dar bī bas tīk lā un, no rai dot sig nā lu, at kal at slē dzas

gai dī ša nas re žī mā. Ko pā rai dī ša na no tiek 1 se kun di pus -
stun dā.

- Vai ie dzī vo tā jiem būs jā mak sā par e-sis tē mas eks -
plu atā ci ju?

- Uz šo jau tā ju mu var at bil dēt kat ras paš val dī bas do me,
kā no lems. Krās la vā iz de vu mus, kas sais tī ti gan ar ūdens
skai tī tā jiem, gan ar elek tro nis kās no la sī ša nas sis tē mu, segs
pa kal po ju ma snie dzējs, pro ti – „Krās la vas ūdens”. 

- Ar kā dām pro blē mām sa skā rā ties, re ali zē jot pro -
jek tu?

- Lie lā kā pro blē ma, kā re zul tā tā nā cās pro jek tu pa ga ri nāt
par 6 mē ne šiem, ir sais tī ta ar ie pir ku ma or ga ni zē ša nu. Ir
lie las ie spē jas ie sniegt sū dzī bas par ie pir ku mu un „no raut”
lī gu ma slēg ša nu. Arī mū su ga dī ju mā nā cās pir mo ie pir ku -
mu no slēgt bez re zul tā ta un ti kai ot ra jā ie pir ku mā va rē jām
no slēgt lī gu mu. Lie tu vas pus ei pro blē mas, kas sais tī tas ar
nor ma tī va jiem ak tiem, bi ja vēl lie lā kas. Ti ka or ga ni zē ti trīs
ie pir ku mi, kas no slē dzās bez re zul tā ta, tā dēļ lai ka trū ku ma
dēļ šo elek tro nis kās no la sī ša nas sis tē mu Lie tu vas pus e pa -
gai dām ie vie sa ti kai vie nai mā jai. Pro tams, vi sās paš val dī -
bās kā vie na lie la pro blē ma bi ja ap stāk lis, ka dau dzi
ie dzī vo tā ji ir prom būt nē ār ze mēs un ci tur, tā dēļ bi ja ap grū -
ti nā ta ie kļū ša na dzī vok ļos sis tē mas uz stā dī ša nai.

- Kas ko pīgs un kas at šķi rīgs šīs elek tro nis kās sis tē -
mas lie to ša nā Lat vi jā un Lie tu vā?

- At šķi rīgs ir ti kai ap stāk lis, ka elek tro nis kās no la sī ša nas
sis tē ma šī pro jek ta ie tva ros Lie tu vā ap kal pos ti kai vie nu
daudz dzī vok ļu mā ju, Lat vi jā – vai rāk ne kā simts mā jas,
simts uz ņē mu mus un ie stā des. Ko pī ga ir elek tro nis kās sis -
tē mas no la sī ša na, da tor pro gram ma tū ra, da tu centrs. Ko pī gi 
no ti ku ši gan pie re dzes ap mai ņas brau cie ni Lat vi jā un Lie -
tu vā, gan ap mā cī bas. Pro tams, sa rež ģī ti no tiek arī pro gram -
ma tū ras sa lā go ša na, jo at šķi rī gas ir ūdens saim nie cī bu
Lat vi jā un Lie tu vā dar bu va lo das.

- Vai ša jā 24 mē ne šu ga ran ti jas pe ri odā fir mas, kas
uz stā dī ja sis tē mu, no dro ši nās pil nī gu sis tē mas pie slī pē -
ša nos?

- Pro tams, jo e-sis tē ma ir kā dzīvs or ga n isms, pa stā vī gi
no tiek si tu āci jas iz mai ņas, ar tām ir jā strā dā kat ru die nu.
Gan Ute nas paš val dī bai, gan Lī vā niem un Prei ļiem šīs sis -
tē mas ie vie ša na no ti ka ti kai ne lie lā pil sē tas da ļā, arī Krās la -
vā ie ro be žo tā pro jek ta bu dže ta dēļ e-sis tē ma pa gai dām
ne būs vēl ie vies ta vi sās daudz dzī vok ļu mā jās, ie stā dēs un
uz ņē mu mos. Pie sais tot gan ES, gan paš val dī bas lī dzek ļus,
tu vā ka jā nā kot nē bū tu ne pie cie šams šo e-no la sī ša nas sis tē -
mu ie viest gan vi sās daudz dzī vok ļu mā jās, gan uz ņē mu -
mos, gan arī in di vi du ālo dzī vo ja mo mā ju sek to rā. Kaut gan
jau eso ša jā brī dī ūdens pa kal po ju mu snie dzējs SI A „Krās -
la vas ūdens” par sa viem lī dzek ļiem da ļē ji tur pi na ie viest
e-sis tē mu tur, kur tās vēl nav.

- Vai sa dar bī ba ar pro jek ta par tne riem bi ja pie tie ka -
mi la ba?

- Pro tams, žēl, ka Ute nas paš val dī ba pēc elek tro nis kās
no la sī ša nas sis tē mas ie vie ša nas pa gai dām va rē ja pie slēgt
ti kai vie nu mā ju, pā rē jās pro jek ta ak ti vi tā tes ir iz pil dī tas

pil nā ap mē rā, vai rā kas no ku rām ti ka re ali zē tas uz sa va rē -
ķi na, pat ne tē rē jot pro jek ta lī dzek ļus. Arī Lat vi jas Ūdens
un gā zes lie to tā ju aso ci āci ja ak tī vi ie sais tī jās pro jek ta ak ti -
vi tā šu īs te no ša nā. Ar Lī vā nu un Prei ļu paš val dī bām īs te -
nots jau ne pir mais Eiro pas pro jekts, tā kā ce ram uz
veik smī gu turp mā ko pro jek tu re ali zē ša nu.

Uz zi ņai – vis pār īga in for mā ci ja par pro jek tu LLI II-127 
E-Wa ter

Pro jek ta par tne ri:
va do šais par tne ris  Krās la vas no va da do me + „Krās la vas

ūdens”, 
Lat vi jas Ūdens un Gā zes Lie to tā ju aso ci āci ja,
par tne ri – Ute nas ra jo na ad mi nis trā ci ja + „Ute nos

vandenys”,
Prei ļu no va da paš val dī ba + „Prei ļu Saim nieks”, Lī vā nu

no va da paš val dī ba + „Lī vā nu DKS”.
Pro jek ta mēr ķis
Uz la bot ko pī gu da bas re sur su pār val dī bu un uz rau dzī bu,

ra dot plat for mu efek tī vai ūdens iz man to ša nai, iz man to jot
in for mā ci jas  teh no lo ģi ju un jaun u elek tro nis ko pa kal po ju -
mu pie dā vā ju mu pa tē rē tā jiem.

Pro jek ta gal ve nās ak ti vi tā tes:
dar ba gru pas, pie re dzes ap mai ņas brau cie ni un ap mā cī -

bas ūdens saim nie cī bas ap saim nie ko ša nā ie sais tī ta jiem dar -
bi nie kiem;

iz strā dāts „Pē tī jums un pa ma to jums na tu rā lo re sur su pa -
tē ri ņa uz skai tes un kon tro les sis tē mas iz vei dei”;

uz stā dī tas ūdens pa tē ri ņa skai tī tā ju un mē rī ju mu no la sī -
ša nas ie kār tas, kā arī at bil sto ša pro gram ma tū ra Krās la vā,
Ute nā, Prei ļos, Lī vā nos;

iz strā dā tas in struk ci jas jaun o ie kār tu lie to ša nas no tei ku -
miem; veik ta ūdens lie to tā ju ap tau ja;

or ga ni zē ta pro jek ta no slē gu ma kon fe ren ce „Sa bied rī bas
ap zi ņas at tīs tī ba vi des jo mā”;

iz do ti pro jek ta buk le ti utt..
Pro jek ta īs te no ša nas laiks:
2010.ga da ok tob ris – 2012.ga da ok tob ris.

Pie rak stī ja In ga Ka vin ska

PRO JEKTS „INO VA TĪ VI E-PA KAL PO JU MI ŪDENS AP GĀ DES VA DĪ BAI” 
TU VO JAS NO SLĒ GU MAM

AD MI NIS TRA TĪ VĀ
 KO MI SI JA ZI ŅO

2012.ga da 2.ok tob rī 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 11 ad mi nis tra tī vo
pār kā pu mu pro to ko li:

- T.I., dzim.1962.g., ti ka uz likts nau -
das sods 150,00 Ls ap mē rā par bēr na
ap rū pes pie nā ku mu ne pil dī ša nu (at kār -
to ti ga da lai kā pēc ad mi nis tra tī vā so da
uz lik ša nas);

- S.J., dzim.1991.g., ti ka uz likts nau -
das sods 50,00 Ls ap mē rā par ka na bi sa
(ma ri hu ānas) audzē ša nu sil tum nī cā;

- M.L., dzim.1931.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;

- J.R., dzim.1993.g., ti ka uz likts nau -
das sods 25,00 Ls ap mē rā par ne piln ga -
dī gu per so nu ie sais tī ša nu al ko ho lis ko
dzē rie nu lie to ša nā;

- O.V., dzim.1987.g., ti ka uz likts
nau das sods 25,00 Ls ap mē rā par ne -
piln ga dī gas per so nas ie sais tī ša nu al ko -
ho lis ko dzē rie nu lie to ša nā un 10,00 Ls
par sa bied ris kās kār tī bas ne ie vē ro ša nu
Krās la vas no va dā;

- M.K., dzim.1995.g., ti ka uz likts
nau das sods 10,00 Ls ap mē rā par al ko -
ho lis ko dzē rie nu lie to ša nu sa bied ris kā
vie tā;

- S.A., dzim. 1965.g., ti ka iz teikts
brī di nā jums par dzīv nie ku (su ņa) tu rē -
ša nas pra sī bu pār kāp ša nu;

- R.V., dzim. 1966.g. un  A.P., dzim.
1963.g., ti ka iz teikts brī di nā jums par
bēr nu ap rū pes pie nā ku mu ne pil dī ša nu;

- AS „MK”   ti ka iz teikts brī di nā jums
par sa bied ris kās kār tī bas ne ie vē ro ša nu
Krās la vas no va dā.

SKO LAS DIE NA

Lat vi jas Iz glī tī bas un zi nāt nes dar bi nie ku (LIZ DA) Krās la vas un Dag -
das no va du arod bied rī ba aici nā ja paš val dī bu de pu tā tus pie da lī ties ak ci jā
„Sko las die na”, ku ra ri si nā jās no 24.09.12. līdz 05.10.2012.

Ak ci jas mēr ķis- vei dot lie lā ku lē mēj va ras un sa bied rī bas iz prat ni par
pe da go gu dar ba pie nā ku miem, ro si nāt kva li ta tī vas dis ku si jas par pe da go -
gu dar ba vi des ie tek mi uz iz glī tī bas kva li tā ti un aici nāt de pu tā tus ne pie -
ļaut pe da go gu dar ba ap stāk ļu pa slik ti nā ša nos. 

Krās la vas no va dā ak ci ju ak tī vi at bal stī ja un ta jā pie da lī jās no va da paš -
val dī bas de pu tā ti, ku ri iz tei ca in te re si par paš val dī bas iz glī tī bas ie stā dēm,
de pu tā tiem  bi ja ie spē ja vē rot pe da go gu ik die nas dar bu, tik ties ar sko lo tā -
jiem un sko lē niem, ie pa zī ties ar pe da go gu dar ba vi des ap stāk ļiem, iz zi nāt
dar ba vi des uz la bo ša nas ie spē jas, ta jā skai tā  par ie spē jām līdz dar bo ties
pro jek tos.

Pirm sko las iz glī tī bas ie stā des ak ci jas lai kā aici nā ja paš val dī bas de pu tā -
tus, ku ri līdz dar bo jās gru pu dar bā, pie da lī jās pe da go gu un ad mi nis trā ci -
jas ko pī gās de ba tēs, uz ņē mās ko pī gi ri si nāt ie stā des ak tu ālos  jau tā ju mus. 

Ak ci jā ie sais tī tie pe da go gi at zi nī gi no vēr tē ja šo pa sā ku mu, šā das ak ci -
jas ļauj ie ska tī ties ci ta dar bi nie ka dar ba ni an sēs, ap zi nāt pe da go gu dar ba
spe ci fi ku, dod ie spē ju re dzēt pe da go gu dar ba ik die nu un vi ņu ie gul dī to
dar bu, ie spē ju ri si nāt ak tu ālus jau tā ju mus. 

Re gī na Sa ko vi ča, LIZ DA Krās la vas un Dag das no va du 
arod bied rī bas priekš sē dē tā ja

„PAT RI A” RU DENS EKS PE DĪ CI JA

  Šo gad Ze mes sar dzes 54.In že nier teh nis kā ba tal jo na Ne sprā gu šās
iz nī ci nā ša nas ro tas 3.va da ka ra vī ri bi ju ši iz sau ku mos Krās la vas
pus ē 3 rei zes, ko pu mā iz nī ci nā ti 12 sprā dzien bīs ta mie priekš me ti - 7 
ar ti lē ri jas lā di ņi un 5 mīn me tē ju mī nas.

Kon krē ta jā iz sau ku mā, me ža ma sī vā ne tā lu no A6 šo se jas, pār is
kilo met ru no Krās la vas slim nī cas at ras ti 10 da žā da vei da sprā dzien -
bīs ta mie priekš me ti - 3 gab. 45 mm, 2 gab. 75 mm, 1 gab. 76 mm ar -
ti lē ri jas lā di ņi, 1 gab. 120 mm, 1 gab. 82 mm, 2 gab. 81mm
mīn me tē ju mī nas.

Šo ka ra lai ku mu nī ci ju me žā kon sta tē ja Krās la vas pil sē tas ie dzī -
vo tā ji, kas par to pa zi ņo ja Dag das no vad pēt nie cī bas bied rī bas „Pat -
ri a” priekš sē dē tā jam Aiva ram Ar ni cā nam, kam jau bi ja gū ta
pie re dze šā dā si tu āci jā, kad pa gā ju ša jā ga dā viņš or ga ni zē ja lī dzī gu
iz pē tes eks pe dī ci ju Krās la vas pie vār tē, ku ras re zul tā tā ar Valsts ze -
mes sar dzes sa pie ru pa lī dzī bu ti ka iz nī ci nā ti des mit vā cu ar ti lē ri jas
šā vi ņi.

Arī šo reiz, bied rī bai „Pat ri a” pār lie ci no ties par mu nī ci jas esa mī -
bu, at bil sto ši pa stā vo šai kār tī bai ti ka no ro be žo ta bīs ta mā vie ta un iz -
sauk ta Valsts po li ci ja, ku ras dar bi nie ki in for mē ja Ze mes sar dzes
sa pie rus.

Vie nī bas dar bu ka vē ja ne lab vē lī gie lai ka ap stāk ļi, bet uz de vums
ti ka iz pil dīts sek mī gi.

Sprā dzien bīs ta mie priekš me ti iz nī ci nā ti tur pat uz vie tas me ža kar -
je rā, ne tā lu no Krās la vas. Tas jau ir ot rais Valsts ze mes sar dzes Rē -
zek nes sa pie ru un Dag das no vad pēt nie cī bas bied rī bas „Pat ri a” Otrā
pasaules ka ra lai ka mu nī ci jas nei tra li zē ša nas pa sā kums, un, pa tei co -
ties sa dar bī bai, kop skai tā jau ti ka iz nī ci nā ti 20 da žā da vei da šā vi ņi.

Dag das no vad pēt nie cī bas bied rī ba „Pat ri a”
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Ik die nas rū pes, darbs, sa dzī ve ir
tas, kas aiz ņem lie lu da ļu mū su dzī -
ves. Die nas, kas lī dzī gas ci ta ci tai,
ar lai ku ap nīk, un tad sirds pra sa
pār mai ņas. Lai aiz mir stu par pe lē -
ko ik die nu, at pūs tos un uz krā tu
jaun as po zi tī vas emo ci jas, cil vē ki
iz do mā ja svēt kus. Un, pro tams, dā -
va nas. 

Va ra vīk snes vi dus sko las sko lo -
tā ji no lē ma sa gā dāt ko lē ģiem svēt -
kos ne pa ras tu, in tri ģē jo šu dā va nu,
pie dzī vo ju mu, kas pa liks at mi ņā uz 
il gā ku lai ku, - fo to se si ju pie pro fe -
si onā la fo to grā fa un sko lo tā ju fo to -
por tre tu iz stā di, ko pre zen tēja
Sko lo tā ju die nā. Bet pirms tam bi ja
in te re sants sa ga ta vo ša nas darbs - ar 
pe da go giem strā dā ja fo to māk sli -
nieks Ana tols Kauš ka lis. 

„Nav sva rī gi, kā das pro fe si jas
pār stā vis ir cil vēks,” pa stās tī ja
Ana tols, „ir sva rī gi at rast si že tu un
uz tā pa ma ta iz vei dot kon krē tu tē lu. 
Nav ne fo to gē nis ku cil vē ku, ir ļau -
dis ar ār ējo skais tu mu, bet ci ti - ar
iek šē jo. 

Sko lo tā jiem bi ja grū ti dar bo ties
mo de ļu lo mā, vi ņi ir pā rāk re zer vē -
ti, un tas ne ļauj būt at klā tiem. Fo to -
gra fē ša nas lai kā es vis iem tei cu:
„Esiet jūs pa ši!” Ta ču tas iz rā dī jās
pats sa rež ģī tā kais. Pe da go gi bai dās 
iz ska tī ties smiek lī gi, bai dās at brī -
vo ties. Dar bā ar vi ņiem es ne iz -
man to ju vie nu no
vis ie dar bī gā ka jām me to dēm - pro -
vo kā ci ju, es cen tos būt ļo ti de li kāts
un to le rants. Ne ska to ties uz to, uz -
ska tu, ka mū su ak ci ja iz de vās.” 

Līdz pē dē jam brī dim mo de ļi ne -
zi nā ja, kā du fo to grā fi ju meis tars iz -
vē lē sies iz stā dei. Kad fo to por tre tu
iz stā de ti ka at klā ta, klāt eso šie sko -
lo tā ji ar in te re si ap lū ko ja ko lē ģu
fo to grā fi jas, da lī jās ie spai dos, ap -
sprie da un ko men tē ja. 

Jev gē ņi ja Biz ņa: „Bi ja ļo ti in te -
re san ti vē rot, kā strā dā fo to grāfs.
Es pat ne va rē ju ie do mā ties, kā ne -
pa zīs ta mā cil vē kā var sa re dzēt vi ņa 
iek šē jo bū tī bu. Ana tols pie dā vā ja
par kaut ko pa do māt - la bu vai slik -
tu - un ie mū ži nā ja šos mo men tus.
Man tas ne šķi ta sa rež ģīts pro cess,
bi ja ļo ti in te re san ti.” 

Ēriks Zai kov skis: „Pirm kārt, pal -
dies fo to grā fam! Pus ot ras stun das
lai kā mēs va rē jām jus ties it kā ci ta
cil vē ka ādā, re lak sē ties, at brī vo ties, 

fan ta zēt. Pro tams, ne vi sus ko lē ģus
es re dzu tā dus, kā dus tos pa rā dī ja
fo to grāfs, bet dau dzi por tre ti man
šķiet ļo ti veik smī gi - pie mē ram,
ma nas sie vas fo to grā fi ja. 

Vai ir sa rež ģī ti būt par mo de li?
Pro tams, jo fo to grāfs lūdza ie do -
mā ties, ka es va du stun du, it kā es
ru nā ju ar bēr niem, bet es ne pro tu to 
da rīt, ne re dzot sa vu sko lē nu acis.
Dro ši vien, lai to iz da rī tu, ir jā būt
par la bu ak tie ri. 

Dai na Stru pi ša: „Man tas bi ja
kaut kas jauns un in te re sants. Man
ļo ti pa ti ka. Tā bi ja at pū ta dvē se lei
un ga ram.” 

Lie lu uz trau ku mu nā cās pie dzī -
vot vie nai no ide jas au to riem - An -
že lai Sem jo no vai. Mie rī gi
no pūs ties vi ņa va rē ja ti kai Sko lo tā -
ju die nas priekš va ka rā, kad ie rau -
dzī ja ko lē ģu por tre tus. 

- Ie spai di bi ja šo kē jo ši, pro tams,
po zi tī va jā no zī mē,” uz svē ra An že -
la. „Pār lie ci nā jos, ka būt par mo de -
li ir ļo ti grū ti. Gri bas būt da bis kai
un arī ņemt vērā pro fe si onā lā fo to -
grā fa ieteikumus, mē ģi not iz pil dīt
to, ko viņš pra sa. Iz rā dī jās, ka ap -
vie not šīs di vas lie tas nav viegli.
Pro tams, tas ir Ana to la no pelns un
viņa no pietnā darba rezultāts, jo
kat ram no 38 mo de ļiem viņš vel tī ja 
vai rāk ne kā di vas stun das. Pal dies
vi ņam par to, ka at bal stī ja mū su
ide ju! 

Es mu gan da rī ta par to, ka de vām
ie spē ju mū su dā mām at ce rē ties, ka
vi ņas ir  skais tas sie vie tes. Mēs gri -
bē jām at zī mēt šo Sko lo tā ju die nu
kaut kā ne pa ras ti, sa gā dā jot kā du
īpa šu pār stei gu mu. Un tas mums
iz de vās!

El vī ra Šku tā ne

Esiet jūs pa ši!

MĒS SPĒ SIM SA PRAS TIES!
Ja Tu gri bi lie tot lat vie šu va lo du brī vi, sa -

zi nā ties lat vie šu va lo dā ar da žā da ve cu ma
cil vē kiem, esi at klāts, ko mu ni kabls – ie sais -
ties pro jek tā, ie sais ti sa vus drau gus, pa zi ņas

mū su pro jek tā, ku ru at bal sta Sa bied rī bas in teg rā ci jas fonds.
Pro jek ta da līb nie kiem tiek do ta ie spē ja vie so ties lat vie šu ģi me nē,

ku rā ir at bil sto ša ve cu ma bērns (6Ls/ dien nak tī 6 ne dē ļu no ga les, ap -
mek lēt pa sā ku mus a(80 Ls).

Par pro jek ta ie spē jam var uz zi nāt, rak stot pro jek ta va dī tā jai Lud mi -
lai Bu ha lo vai:  ludmila-kraslava@.inbox.lv, tālr. 22308790, vai An -
dre jam Ja ku bov skim jakubovskis69@inbox.lv, tālr. 29503665

Pro jek ta mēr ķis: Krās la vas, Dag das, Ag lo nas no va dos dzī vo jo šo
tau tī bu sav star pē jās sa prat nes un sa dar bī bas vei ci nā ša na, sa vas dzim -
tās pus es iz zi nā ša na, sa bied rī bas sa lie dē ša na, pat ri otis ka un ti ku mis -
ka audzi nā ša na.

Sa dar bī bas lī gums Nr. 2012.LV/VG/04/03.
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).

Ma zā olim pi āde PI I „Pie ne nī te”

Par bēr nu fi zis kās at tīs tī bas ne pie cie ša mī bu, sā kot no ag rās bēr nī bas,
rak stīts daudz. Uz jau tā ju mu par kus tī bu no zī mi bēr na dzī vē gan pe da go -
gi, gan ve cā ki at bild vien no zī mī gi: kus tī bām ir liela no zī me ne ti kai fi zis -
ka jā, bet arī in te lek tu āla jā un emo ci onā la jā bēr na at tīs tī bā.

Tā pēc sa vā ie stā dē īpa šu uz ma nī bu mēs vel tām spor tam un ve se lī bas
no stip ri nā ša nai, or ga ni zē jot da žā dus spor ta pa sā ku mus: ve se lī bas die -
nas, spor ta svēt kus, sa cen sī bas, olim pi ādes u.c.

Tra di ci onā li Olim pi ādes ga dā bēr nu dār zā or ga ni zē jam Ma zās olim pis -
kās spē les.

Šo gad ta jās pie da lī jās četr as ko man das no ve cā kās un sa ga ta vo ša nas
gru pas: „Ežu ki”, „Bi tī tes”, „Mar grie ti ņas”, „Zva ni ņi”.

Pa sā ku ma saim nieks Grie ķu dievs Zevs ie pa zīs ti nā ja bēr nus ar sa viem
drau giem – jū ras die vu Po sei do nu, at lē tu die vu Her me ju, aug lī bas die -
vie ti De met ru.

Zevs pa vē lē ja ie nest olim pis ko ka ro gu un ugu ni.
De met ra ie pa zīs ti nā ja bēr nus ar olim pis ko ta lis ma nu – Za ķi, kas uz dā -

vi nā ja ro taļ lie tu kat ras ko man das kap tei nim. Her mejs pie dā vā ja ko man -
dām at bil dēt uz jau tā ju miem par olim pi ādes spor ta vei diem, un Zevs
pa slu di nā ja Ma zās olim pis kās spē les par at klā tām.

Pēc ko man du svei cie niem se ko ja spor ta vei du sa cen sī bas (tāl lēk ša na,
svar cel ša na, mi ni-bas ket bols, rāp ša nās pa vir vi) un ko man du sta fe tes.

Sa cen sī bu bei gās Za ķis ko pā ar die viem ap bal vo ja da līb nie kus un 
Zevs pa slu di nā ja Ma zās olim pis kās spē les par slēg tām.

  L.Krum pā ne, va dī tā jas viet nie ce iz glī tī bas jo mā 
 S.Ba ta rā gas fo to

Tik ša nās ar strau siem

Šī ga da 26. sep tem brī PI I „Pie ne nī te” ve cā kās gru pas „Zva ni ņi” Egi tas 
Krug lo vas mam ma or ga ni zē ja ek skur si ju uz Ro bež nie ku put nu mi ni
zoo dār zu un In dras par ku.

Ro bež nie kos mūs sa gai dī ja zoo dār za saim nieks Vies turs Gab ru sāns,
kas ie pa zīs ti nā ja bēr nus ar ie mīt nie kiem un vi ņu dzī ves ap stāk ļiem.

Bēr niem bi ja ie spē ja ne ti kai ap ska tīt put nus un dzīv nie kus, bet arī pa -
ba rot vi ņus. Cik iz brī nī ju šies bi ja bēr ni, kad ie rau dzī ja strau su olas. Tik
lie las olas vi ņi ne kad ne bi ja re dzē ju ši.

Pēc zoo dār za ap mek lē ju ma mēs de vā mies uz In dras pa gas tu, kur de -
gus tē jām gar šī gu ābo lu ie vā rī ju mu un pi par mēt ru tē ju, stai gā jām pa par -
ku un vē ro jām vil cie nus no gai sa til ta. Liels pal dies Egi tas mam mai par
brī niš ķī gu ek skur si ju!

In na Vai vo di ša un In ga Bar šev ska, pirms sko las sko lo tā jas 

Aicinām apmeklēt latviešu valodas kursus
Va lo da ir tilts, kas vie no cil vē kus. Mūs die nās ir ne pie cie šams zi nāt ne

ti kai sa vu dzim to va lo du, bet arī valsts va lo du un kā du sveš va lo du, tas ir
ak tu āls jau tā jums gan jaun iem, gan ve ciem, gan tiem, kas vei do sa vu
kar je ru, gan māj saim nie cēm.

Krās la vas no va da do me, pil sē tas sa bied ris kās or ga ni zā ci jas, no va da
uz ņē mu mi ir ie in te re sē ti, lai vis i krās la vie ši la bi pār val dī tu lat vie šu va lo -
du.  

Pil sē tā jau bi ja or ga ni zē ti bez mak sas kur si me di ķiem, šu vē jām, sēt nie -
kiem, past nie kiem.

Aici nām at tīs tīt un pa pla ši nāt sa vas lat vie šu va lo das zi nā ša nas un
pras mes arī ci tu ie dzī vo tā ju ka te go ri ju pār stāv jus: strād nie kus, bez darb -
nie kus, pen si onā rus, in va lī dus, ve cā kus, kas vē las pa lī dzēt sa viem bēr -
niem lat vie šu va lo das ap gu ves pro ce sā. 

Or ga ni za to ris kā sa pul ce no tiks 25.ok tob rī plkst.12.00 (ne strā dā jo -
šiem) un plkst.17.30 (strā dā jo šiem) Krās la vas no va da So ci ālā die nes ta
tel pās (Gr. Plā te ru ie lā 6), 2. stā vā.

UZRĀDIET KUPONU -
 SAŅEMIET ATLAIDI!

Skaistuma sa lons
 „Oksana”

Baznīcas ielā 19-33, Krāslavā.

Mikrostrāvas sejai – 
12 Ls – 6 Ls;

Limfodrenāžas zābaki – 
9 Ls – 5 Ls;

Attīrošas sējas maskas - 
16 Ls – 12 Ls.

Kupons ir derīgs 
no 22.10.12. līdz 22.11.12.

Т. 28665920.

%

Krās la vas Spor ta sko la
 ie lūdz uz 60 ga du

 ju bi le jas svi nī bām 
vi sus bi ju šos 

dar binie kus un ab sol ven tus.
Svi nīgs pasā kums no tiks 
24.no vem brī, plkst.17.00

 Krā slavas KN 
Līdz i jā ņem gro ziņš. 

Ie priek šē jā pie teik ša nās un
 uzz i ņas pa t.65622722,

26178147.

VISU SVĒTO SVĒTKU KĀRTĪBA 

1. no vem bris (ce tur tdie na)
VIS I SVĒ TIE (lie lie svēt ki)
9:15 – Sv. Mi se (po li ski)
11:30 – Sv. Mi se (lat vis ki)
Ves pe res un pro ce si ja par mi ru ša jiem
18:00 – Sv. Mi se (lat vis ki)
2. no vem bris (piekt die na)
VI SU TI CĪ GO MI RU ŠO PIE MI ŅAS

DIE NA
9:15 – Sv. Mi se (lat vis ki)
11:30 – Sv. Mi se (po li ski)
Pro ce si ja par mi ru ša jiem
18:00 – Sv. Mi se (po li ski)
3. no vem bris (sest die na)
15:00 – Sv. Mi se (Krās la vas Ve ca jos ka -

to ļu ka pos)
10. no vem bris (sest die na)
13:00 – Sv. Mi se (Krās la vas Me ža ka pos)

In va lī du bied rī ba
 „Sta riņš” sveic 
dzim ša nas die nā 

Li li ozu Stav ro, Ana to li ju
Le be do ku, Žan nu Ga li le je vu,
Ma ri ju Pa ni ko vu.

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!

SI A „Lat mežs”
Pērk vis a vei da īpa šu -

mus, cir smas, var būt ar
ap grū ti nā ju miem (ķī la,
man to jums utt.). Ātr a iz -
ska tī ša na, la bas ce nas,
tū lī tē ja sa mak sa.

Ie spē jams avanss.
T. 22028592,
29777641.

SLUDINĀJUMI

òPār dod iekš dur vis (55
Ls), ār dur vis – (99 Ls).
T.26847347.

òIz īrē vai pār dod ga rā -
žu Pļa vu ie lā. Т.
28729743.

òDzied nieks Vla di mirs
Dov ga ļovs (ap liec.4307,
lic. Nr.16) iz ār stē daudz
da žā du sli mī bu. Pie ņem
Krās la vā. Т. 65624394,
28736836.

òPārdod ledusskapi
„Atlant” labā stāvoklī. Т.
28697555.

òPārdod 1-istabu
dzīvokli, 40 m2, 2. stāvs.
Т. 65622514, 20265911.Se zo nas sā kums ar jaun u re kor du

Šā vē jiem, kā jau ie rasts, se zo na kat ru ga du sā kas tre ša jās sep tem bra brīv die -
nās, kad Do be lē no tiek Il go ņa Frei ma ņa pie mi ņas sa cen sī bas. Šo gad ta jās pie da -
lī jās arī kai miņ val stu - Balt krie vi jas, Lie tu vas un Igau ni jas - spor tis ti. Sa cen sī bas
no ri tē ja di vos vin gri nā ju mos MŠ-60 (60 šā vie ni no stā vok ļa gu ļus) un PŠ-40 (40
šā vie ni ar pnei ma tis ko šau te ni). Vin gri nā ju mā MŠ-60 krās la vie tes Ka rī na Kri lo -
va, Di āna Bu lav ska un Alek san dra Kur ba no va ie rin do jās at tie cī gi 6.,8. un 9. vie tā 
(18. da līb nie ču kon ku ren cē). 

Vin gri nā ju mā PŠ-40 25 šā vē ju kon ku ren cē Ka rī na Kri lo va, iz pil dot spor ta
meis ta ra nor ma tī vu, ar re zul tā tu 392 pun kti ie gu va 1.vie tu un kau su. Tas ir jauns
Krās la vas no va da re kords, ku ru Ka rī na ga da lai kā la bo ja ot ro rei zi (Lat vi jas re -
kords ša jā vin gri nā ju mā ir 395 p.). Va sa rā Lat vi jas olim pi ādē Ka rī nai bi ja iz de -
vies pir mo rei zi iz pil dīt spor ta meis ta ra nor ma tī vu, bet ta gad, iz pil dot to at kār to ti,
vi ņai šis ti tuls tiks pie šķirts uz mū žu. 

 Ser gejs Šveds,
 Krās la vas Spor ta sko las tre ne ris

27.ok tob rī plkst.16:00 Krās la vas kul tū ras na mā  - Mār ti ņa Frei ma ņa dzies mu kon -
certs „Tu esi mans draugs”. Pie da lās gru pas „PeR” un „Put nu bal le”. Bi ļe šu ce na 3-5 Ls, ie -
priek špār do ša na KN II stā vā 12:30-17:30, pirm ās 100 bi ļe tes -3.00 Ls, kon cer ta die nā -
dār gāk!

mailto:ludmila-kraslava@.inbox.lv
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