
RŪP NĪ CA TI KA AT KLĀ TA – 
RA ŽO ŠA NA UZ ŅEM AP GRIE ZIE NUS
Ok tob ra bei gās SI A „Lat gran”,

viens no va do ša jiem kok skai du
gra nu lu ra žo tā jiem Eiro pā, ofi ci āli 
at klā ja rūp nī cu Krās la vas no va dā,
bla kus dzelz ce ļa sta ci jai „Krās la -
va”. Lūg tos vie sus no Rī gas uz
jaun ās ra žot nes at ra ša nās vie tu at -
gā dā ja spe ci āls vil cie na sa stāvs.
Pēc ek skur si jas pa rūp nī cas te ri to -
ri ju un gai sa ba lo nu sa lū ta vis i
klāt eso šie ti ka aici nā ti uz svēt ku
pus die nām. Pa sā ku ma tur pi nā ju -
mā rūp nī cas saim nie ki pa tei cās sa -
dar bī bas par tne riem, bet bei gās
ap svei ku mus pie ņē ma ra žot nes
va dī tā ji. 

Rūp nī cas būv dar bi sā kās pa gā -
ju šā ga da augus ta mē ne sī, bet jau
šo va sar tes ta re žī mā ti ka uz sāk ta
ra žo ša na. Paš laik rūp nī cā strā dā
28 cil vē ki. Ra žo ša nas jau da – 150
tūkst. ton nu ga dā.

Kā pa stās tī ja SI A „Lat gran” val -
des lo cek lis Mār tiņš Zvej nieks,
rūp nī cas celt nie cī bas iz mak sas sa -
snie dza ap mē ram 14 milj. eiro.
Krās la vas rūp nī ca ir tre šā tā da ti pa
ra žot ne Lat vi jā, pirm ās di vas veik -
smī gi dar bo jas Jaun jel ga vā (no
2005.ga da) un Jē kab pi lī (no
2008.ga da). 

Kā iz ej vie lu gra nu lu ra žo ša nai
iz man to sku ju un la pu ko ku ma te -
ri ālus. 90% ga ta vās pro duk ci jas
tiek eks por tēts uz ko ģe ne rā ci jas
sta ci jām Zvied ri jā un Dā ni jā, kur
gra nu las tiek iz man to tas sil tu ma
un elek tro ener ģi jas ra žo ša nai. 

SI A „Lat gran” val des priekš sē -
dē tājs Jarls Rag nars Val dens pie -
vēr sa uz ma nī bu tam, ka paš laik
uz ņē mums vairs ne plā no pa pla ši -
nāt kok skai du gra nu lu ra žo ša nu
Lat vi jā. Fir mas īpaš nieks ar iro ni -

ju „pa tei cās” par sa dar bī bu Lat vi -
jas bi ro krā tiem, jo ne ti ka at bal stīts 
SI A „Lat gran” lū gums pie šķirt
līdz fi nan sē ju mu ES fon da pro jek -
ta īs te no ša nai.

Ņe mot vē rā to, ka uz ņē mums at -
ro das Krās la vas no va da te ri to ri jā
un lie lā kā da ļa tā dar bi nie ku ir
Krās la vas ie dzī vo tā ji, SI A „Lat -
gran” val des lo cek lis Mār tiņš
Zvej nieks ap so lī ja pie da lī ties no -
va da sa bied ris ka jā dzī vē, kā arī at -
bal stīt no va da do mi gan mo rā li,
gan ma te ri āli. 

Svi nī ga jā rūp nī cas at klā ša nas
pa sā ku mā Krās la vas no va da do -
mes priekš sē dē tājs Gu nārs Upe -
nieks svei ca uz ņē mu ma
īpaš nie kus un vi sus klāt eso šos un
at zī mē ja, ka ir gan da rīts ar to, ka
sa gai da vie sus vie nā no vis at tā lā -
ka jiem Lat vi jas no va diem, ku ram
at bil sto ši pa gā ju šā ga da sta tis ti kas
da tiem sa lī dzi nā ju mā ar ci tiem no -
va diem iz de vās pie sais tīt vis lie lā -
ko Eiro pas Sa vie nī bas fon du
fi nan sē ju mu. 

„Po zi tīvs ir tas fakts, ka mēs sa -
dar bo ja mies ar mūs die nī giem uz -
ņē mu miem. Ta gad mēs va ram

re dzēt šī ko pī gā dar ba re zul tā tu,”
uz svē ra Gu nārs Upe nieks.

Līdz ar ra žo ša nas lī ni jas at klā ša -
nu Krās la vā pār strā des ap jo mi uz -
ņē mu mā „Lat gran” pa lie li nā sies,
tā tad pie augs arī kok ma te ri ālu pa -
tē riņš. Rūp nī ca at ro das bla kus
dzelz ce ļa sta ci jai „Krās la va”, tā -
pēc uz ņē mums do mā par ie spē jām
nā kot nē im por tēt iz ej vie las no
Balt krie vi jas Re pub li kas. 

El vī ra Šku tā ne,
 au to res fo to

JAU NAT NES IDE JAS 
PIL SĒ TAS AT TĪS TĪ BAI

Kas ir rak stu rīgs jaun ie šu vie dok lim? Ino va tī va pie eja, jaun as ide jas,
ne pa ras ti ri si nā ju mi! Pie apaļ ā gal da Krās la vas no va da do mē ti kās paš -
val dī bas va dī ba un pil sē tas sko lu par la men tu pār stāv ji. Tik ša nos or ga ni -
zē ja Krās la vas no va da jaun ie šu ko or di na to re Ju li an na Mo ise jen ko va. 

Kat ra no sko lām sa ga ta vo ja kon krē tus priekš li ku mus par to, ko var
mai nīt Krās la vā. Sa vas vēl mes sko lē ni iz tei ca no va da do mes priekš sē dē -
tā jam Gu nā ram Upe nie kam un vi ņa viet nie kam Vik to ram Mo ise jam.
Dau dzas ide jas bi ja sais tī tas ar brī vā lai ka pa va dī ša nas ie spē jām. 

Vis i tik ša nās da līb nie ki uz ska ta, ka Krās la vas jaun ie šiem ir ne pie cie -
ša mas tel pas, kur vi ņi va rē tu pul cē ties brī va jā lai kā, rī kot da žā dus pa sā -
ku mus un vien kār ši kon tak tē ties. Jaun ie ši no rai dī ja priekš li ku mu
pie šķirt šīm va ja dzī bām tel pas kā dā no sko lām. 

Dis ko tē kas kul tū ras na mā, sli do ta vas un skeit bor da lau ku ma ie rī ko ša -
na, po pu lā ru ki no fil mu se an si, jaun ie šu rai dī ju mi Krās la vas tele vī zi jā –
šie pa sā ku mi, pēc sko lu par la men tu pār stāv ju do mām, ne pra sa ie vē ro ja -
mus fi nan šu ie gul dī ju mus. 

Jau nat ne iz tei ca priekš li ku mus, ku rus va rē tu ad re sēt vie tē jiem uz ņē -
mē jiem. Pie mē ram, vie na no tā dām in te re san tām ide jām - at vērt ka fej nī -
cu, kas pul cē tu spor ta līdz ju tē jus. Ņe mot vē rā to, ka Krās la vas no va dā ir
daudz jaun u ta lan tu, bū tu liet de rī gi iz vei dot ska ņu ie rak stu stu di ju. Biz -
nes me ņi va rē tu pa do māt arī par ne lie lu ki no zā li. 

Gu nārs Upe nieks uz svē ra, ka, ie spē jams, pil sē tas va dī ba ne vien mēr
pa rei zi sa prot jaun ie šu pro blē mas, tā pēc vi ņu ie ro si nā ju mi un pa lī dzī ba
ir ļo ti no zī mī gi. No va da va dī tājs pa stās tī ja par paš val dī bas ie ce rēm piln -
vei dot brī vā lai ka pa va dī ša nas ie spē jas: tiek plā nots pa pla ši nāt spor ta
sko las ēku un uz bū vēt at pū tas cen tru ar ba sei nu, kas do māts gan bēr -
niem, gan pie au gu ša jiem. Zie mā pil sē tas par kā, aiz sta di ona, ir pa re dzēts 
ie rī kot ho ke ja lau ku mu. 

Uz jau tā ju mu par tel pām, kur va rē tu sa pul cē ties jaun ie ši no da žā dām
sko lām, do mes priekš sē dē tājs snie dza šā du at bil di: „Mēs mek lē sim pie -
mē ro tas tel pas, ta ču, lai sa ņem tu fi nan sē ju mu pa sā ku mu rī ko ša nai, pie -
dā vā ju jums rak stīt pro jek tus, ku rus iz ska tīs no va da de pu tā ti.
Paš val dī bai ir ie spē jas pie šķirt lī dzek ļus jau nat nes ide ju re ali zā ci jai.”

Kad jaun ie šu pro blē mas ti ka pār ru nā tas, iz rā dī jās, ka sko lē nu vi dū ir
ak tu āli arī ci ti jau tā ju mi – kad tiks no krā so tas aiz sarg bar je ras uz til ta pār i 
Dau ga vai, vai ir plā nots atjaunot as fal ta segumu daudz dzī vok ļu mā ju
pa gal mos, vai ie lu ap gais mo jums var būt no dro ši nāts vi su nak ti, kad tiks
at ri si nā ta si tu āci ja ar dar ba al gām ap lok snēs?

At va do ties Gu nārs Upe nieks pa tei cās jaun ie šiem par at sau cī bu un iz -
tei ca sa vu ie ro si nā ju mu: „Ta gad gai dī sim, kad jūs aici nā siet mūs uz tik -
ša nos.” 

El vī ra Šku tā ne, 
au to res fo to
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DA ŽOS 
TEI KU MOS

Krās la vas no va da cen trā -
la jā bib li otē kā

14.no vem brī plkst.17.00 tiks or ga ni -
zē ta tik ša nās ar mū su no vad nie ku
Os ka ru Pei pi ņu – dzied nie ku un hip -
nop si ho te ra pei tu. Pro jek ta „Lat vi -
jas dzied nie ku gads – 2012”
ne dē ļu ka len dā ra ar 27 dzied nie ku
pa do miem pre zen tā ci ja. Sa ru na ar
ide jas au to ru un vei do tā ju. Ie eja –
brī va.

In dras pa gas ta pār val de ti -
ka at zī ta par uz va rē -

tā ju Lat ga les re ģi onā kon kur sa
„Sa kop sim ce ļus Lat vi jā!” no mi -
nā ci jā „Par ie gul dī ju mu valsts au -
to ce ļu kop ša nā 2011". Ša jā
no mi nā ci jā ti ka iz vir zī ti tie valsts
au to ce ļiem pie gu lo šo zem ju īpaš -
nie ki, ku ri bez at lī dzī bas ko pu ši
Lat vi jas Valsts ce ļu re ģi onā lo no -
da ļu pār zi ņā eso ša valsts au to ce ļa
ze mes no da lī ju ma jos lu un sa ņē -
mu ši kon kur sa ko mi si jas aug stā ko 
vēr tē ju mu sa vā re ģi onā.

Krās la vas Ro mas ka to ļu
baz nī cā ir bei -

gu sies cen trā lā al tā ra aug šē jās da -
ļas glez no ju ma res tau rā ci ja.
Fres kas au tors ir itā ļu māk sli nieks
Fi li po Kas tal di. Fres kā at tē lo ti Sv.
Pē te ris un Sv.Pā vils, kom po zī ci ju
no slēdz jau uz vel ves glez nots ap -
jo mīgs kro nis, ko tur di vi eņ ģe ļi.

Pie fres kas res tau rā ci jas trīs ga -
dus ir strā dā ju ši Lat vi jas un Po li jas 
res tau ra to ri - Dmit rijs Laš čet ko un 
To mašs Dzi ura vecs ar pa lī giem,
res tau rā ci jas dar biem ne pie cie ša -
mo fi nan sē ju mu pie šķī ra Lat vi jas
un Po li jas pus es. Kā at zīst baz nī -
cas prā vests Edu ards Vo ro ņec kis,
ta gad fres ka iz ska tās kā grā fu Plā -
te ru lai kos. 

Kla jā nā cis fo to al bums
„Krās la va – Za ra si”.

Jaun ajā iz de vu mā tver ti fo to mir kļi 
no abu pie ro be žu pil sē tu dzī ves -
ga da lai ku mai ņa, vēs tu res el pa,
šo die nas man to jums, cil vē ki ik -
die nā un svēt kos. Pie al bu ma sa ga -
ta vo ša nas strā dā ja Inā ra Dzal be,
Ana tols Kauš ka lis un bied rī ba
„Fo to klubs “Zib snis””. Al bu mā
ska tā mo fo to grā fi ju au to ri ir: I. Al -
ža no va, I.An džā ne, J.Bēr ziņš -
Soms, A.Bu la tovs, G.Či ži ka,
K.Fe dir ka, I.Gei ba, A.Gon ča rovs,
V.Jo ņi na, A.Kauš ka lis, O.Ko vaļ -
ču ka, Ā.Le ono vi ča, A.Mac ke vičs,
V.Pa uliņš, I.So li ma. Skais tais ie -
spied darbs pa re dzēts pre zen tā ci jas 
va ja dzī bām.

Ak ci jā „Sko las die na”, kas
šī ga da ok tob rī vi sā

Lat vi jā no ti ka pirms sko las, spe ci -
ālās un vis pā rē jās iz glī tī bas ie stā -
dēs, paš val dī bas de pu tā ti ti ka
aici nā ti uz vai rā kām stun dām kļūt
par pe da go gu „ēnām” un vē rot pe -
da go gu ik die nas dar bu, no vēr tē jot
pe da go gu no zī mī go lo mu kva li ta -
tī vas iz glī tī bas no dro ši nā ša nā. PI I
„Pie ne nī te” par pe da go gu „ēnu”
uz lai ku kļu va Krās la vas no va da
do mes priekš sē dē tājs Gu nārs Upe -
nieks, Va ra vīk snes vi dus sko lā -
de pu tā ti Vik to ri ja Ven gre vi ča un
An dris Uz uls, Va len tī na Bār tu le
ap mek lē ja In dras vi dus sko lu, Ve ra 
Bī ri ņa - Ro bež nie ku pa mat sko lu,
Vik tors Mo isejs - Krās la vas pa -
mat sko lu, bet Ēvalds Cau ņa -
Valsts ģim nā zi ju.

15. no vem brī
 pskst.18.00

 Krās la vas mū zi kas sko las
 tel pās (Rē zek nes ie lā 4)

 no tiks mikro ra jo na
 ie dzī vo tā ju tik ša nās 

ar do mes amat per so nām. 

Pie ro be žā ar Balt krie -
vi ju - Pie dru jā, ar ku ru
sā kas Lat vi ja un mū su
Krās la vas no vads, līdz

ar ci tiem sva rī giem kul tūr vēs tu ris kiem un da -
bas ob jek tiem tur at ro das vie na no skais tā ka -
jām un ar hi tek to nis ki in te re san tā ka jām
baz nī cām - Pie dru jas Sv. Ni ko la ja pa reiz ti cī go
baz nī ca.  

Pēc vēs tu ris kām zi ņām, baz nī ca bū vē ta
1885. ga dā, kad ve cā ko ka baz nī ci ņa vairs ne -
spē ja ap kal pot vi sus pa reiz ti cī gos. Mū ra baz nī -
cas celt nie cī ba tur pi nā jās di vus ga dus. 1887.
ga dā ap kārt baz nī cai ti ka uz bū vēts žogs ar vār -
tiem.

Šo brīd baz nī ca at ro das avā ri jas stā vok lī. Pē -
dē jo rei zi ka pi tā lais re monts ti ka veikts
1924.-1929. ga dos. Baz nī cas cen trā la jā da ļā
jum ta ne so šās kon struk ci jas ir sa tru pē ju šas,
jum ta se gums sa rū sē jis. Gries tos un sie nās iz -
vei do ju šās plai sas, sū cas mit rums, krīt ap me -
tums. Lo gu rām ji ir sa pu vu ši. Arī ķie ģe ļu žogs
ir ļo ti no ve co jis. Ap zi no ties baz nī cas bē dī go
stā vok ļi, drau dzes lo cek li ko pā ar pries te ri ie -
sais tī jās Krās la vas no va da do mes un „KNHM” 
pro jek tu kon kur sā ar mēr ķi uz sākt baz nī cas
res tau rā ci ju un kā pir mo sva rī gā ko dar bu ie plā -
no ja uz sākt jum ta at jau no ša nu. Jo tie ši tā kri tis -
kais stā vok lis ne ga tī vi ie tek mē baz nī cas ko pē jo 
stā vok li, pa kā pe nis ki tiek bo jā tas arī ci tas kon -
struk ci jas un tel pas. Pro jek ta ie tva ros bi ja ie -

plā nots da ļē ji at jau not jum ta ne so šo kon struk -
ci ju, no mai nīt jum ta skār da se gu mu, sa kār tot
baz nī cas ap kār tni un pie vērst sa bied rī bas uz -
ma nī bu baz nī cas pro blē mām un va ja dzī bām. 

Pa tei co ties pro jek ta at bal stī tā jiem, ku ri pa -
tie šām ir sa pro to ši pret cil vē ku ga rī ga jām va ja -
dzī bām un ne vie nu rei zi vien snie gu ši at bal stu
Krās la vas no va da baz nī cām, ti ka uz sākts arī
mū su baz nī cas jum ta re monts. Va sa rā ti ka ie -
gā dāts kok ma te ri āls ne so šo kon struk ci ju re -
mont am, ie gā dāts jauns skārds, kas at bilst
jum ta res tau rā ci jas no sa cī ju miem. Ar Pie dru jas 
pa gas ta pa do mes pa lī dzī bu ti ka lab ie kār to ta
baz nī cas ap kār tne. Cī tī gi strā dā ja gan drau dzes
lo cek ļi, gan vien kār ši in te re sen ti, gan pries te ris 
ar sa vu ģi me ni – kas ar pa do mu, kas ar ro kām,
kas ar lūg ša nām. Ru dens sā ku mā lie lā kie dar bi
ti ka pa beig ti, šo brīd pro jek ta re ali zā ci ja tu vo -
jas no bei gu mam, kaut arī baz nī cas res tau rā ci -
jas dar bi at ro das ti kai sā kot nē jā sta di jā, tos
bū tu ne pie cie šams tur pi nāt. Tā dēļ aici nām at -
bal stī tā jus un sa bied rī bu ko pu mā uz turp mā ko
sa dar bī bu un sa prat ni par to, ka, ja ga rī gās lie -
tas mums vis iem būs pie nā cī gā cie ņā, tad arī ci -
tās jo mās mums veik sies kriet ni la bāk.    

No sirds pa tei ca mies Krās la vas no va da do -
mei un „KNHM” spon so riem, Pie dru jas pa gas -
ta pa do mei un vis iem, kas sa dzir dē ja mū su
lū gu mus un snie dza baz nī cai re ālu at bal stu.
Pro tams, ce ram uz turp mā ko sa dar bī bu, jo ne -
at ri si nā tu pro blē mu jo pro jām pa liek daudz. No

sa vas pus es arī mēs snieg sim at bal stu mū su no -
va dam un cil vē kiem ar sa vām lūg ša nām gan
par mū su val sti, gan par ģi me nēm un bēr niem,
gan par kat ru cil vē ku  - vi ņa dvē se les mie ru,
ve se lī bu, un ci tām ik die nas va ja dzī bām.

Pro jek ta dar ba gru pa 
„Pa lī dzē sim baz nī cai!”

UZ SĀK TA PIE DRU JAS SV. NI KO LA JA 
PA REIZ TI CĪ GO BAZ NĪ CAS RES TAU RĀ CI JA

Ok tob ra bei gās Vi teb skā no ti ka 
starp tau tis kais fo rums „Ino vā ci ju
biz ness - nā kot nes in ves tī ci jas”.
Lat vi jas de le gā ci jas sa stā vā ša jā
pa sā ku mā pie da lī jās uz ņē mē ji no
da žā dām pil sē tām, paš val dī bu un
sa bied ris ko or ga ni zā ci ju pār stāv -
ji. Lat ga les plā no ša nas re ģi ona
de le gā ci jas priekš ga lā bi ja Gu -
nārs Upe nieks. 

Fo ru ma gai tā ti ka ap spries ti da -
žā di jau tā ju mi par uz ņē mēj dar bī -
bas jo mas at tīs tī bu un kon krē tas
tē mas, kas ir sais tī tas ar Lat ga les
re ģi onu un Krās la vas no va du. 

Kā zi nāms, Krās la vas no va da
do me jau ot ro ga du strā dā pie pro -
jek ta, kas pa redz lo ģis ti kas cen tra
iz vei do ša nu Pie dru jas pa gas tā,
ne tā lu no Lat vi jas valsts ro be žas
ar Balt krie vi ju. 

Kā pa skaid ro ja Gu nārs Upe -
nieks, paš laik abas pus es – gan
Balt krie vi jas pie ro be žas paš val -
dī bas, gan Lat ga les re ģi ona pār -
stāv ji vē las, lai centrs at ras tos
vi ņu te ri to ri jā. 

„Ne ska to ties uz to, ka Balt krie -
vi jas Re pub li kas Ģe ne rāl kon su -
lāts Dau gav pi lī at bal sta cen tra
ra dī ša nas ide ju Krās la vas no va dā, 
ga lī go lē mu mu pie ņems Balt krie -
vi jas paš val dī bas,” uz svē ra no va -
da do mes priekš sē dē tājs. „Līdz ar
to mums jā da ra viss ie spē ja mais,
lai vei ci nā tu kai mi ņu valsts pār -
stāv ju in te re si. Mēs plā no jam iz -
strā dāt pro jek tu ar mēr ķi ie gūt
Eiro pas Sa vie nī bas fi nan sē ju mu,
ku rā ie kļau sim arī da žas po zī ci -
jas, kas ir īpa ši iz de vī gas balt krie -
vu pus ei. Pie mē ram, ce ļu

re monts, sa tik smes dro šī bas
uz la bo ša na krus to ju mos, au to -
stāv vie tu būv nie cī ba. Tur klāt mēs 
pie dā vā sim par tne riem no Balt -
krie vi jas in ter ak tī vu iz stā di, kur
vi ņiem būs ie spē ja rek la mēt sa vas 
pre ces Eiro pas Sa vie nī bas mē ro -
gā.”

Fo ru ma lai kā ti ka ap spriests
jau tā jums par „brī vo” 50 kilo met -
ru zo nu, kas vēl jo pro jām nav līdz 
ga lam at ri si nāts. Paš laik ir no -
slēg ta vie no ša nās par ko pī go tik -
ša nos, kas no ro si nā sies Vi teb skā.
Ir plā nots ap spriest vi sus prak tis -
kos as pek tus, no sa cī ju mus un
kon krē tus pa sā ku mus, kas jā ņem
vē rā paš val dī bām, ku ras ie tilpst
at vieg lo tās ro be žas šķēr so ša nas
zo nā. 

El vī ra Šku tā ne

INOVĀCIJU BIZNESS - NĀKOTNES INVESTĪCIJAS PRO JEK TĀ AP GŪ TĀS

 PRAS MES PA LĪ DZĒS 

SA GLA BĀT LAT GA LEI

 TRA DI CI ONĀ LĀS 

AMA TU PRAS MES

Ir veik smī gi no slē dzies Lat ga les
kul tū ras pro gram mas fi nan sē tais pro -
jekts „Ra do šās dar bnī cas bēr niem”,
ku ru ga da lai kā īs te no ja In dras pa gas -
ta, In dras kul tū ras na ma un In dras
māk slas un mū zi kas sko las dar bi nie -
ki.

Pro jek ta „Ra do šās dar bnī cas bēr -
niem” īs te no ša nas re zul tā tā ti ka sa rī -
ko tas četr as ra do šās dar bnī cas
bēr niem pirms Zie mas svēt kiem, Liel -
die nām, Lī go un Mi ķe ļiem.

Zie mas svēt ku ra do ša jās dar bnī cās
sko lē ni ap gu va audu ma eņ ģe ļu un
vir te ņu da ri nā ša nu no da žā diem da -
bas ma te ri āliem.  

Liel die nu ra do ša jās dar bnī cās bēr ni 
ap gu va Liel die nu olu vei do ša nas un
ro tā ša nas pras mes.

Lī go ra do ša jās dar bnī cās bēr ni ap -
gu va sveč tu ru vei do ša nu un mezg lo -
ša nas pras mes, ti ka vei do tas pī nes
sveč tu ru ie kār ša nai.

Mi ķeļ die nas ra do ša jās dar bnī cās ti -
ka ap gū tas sa lmu pu zu ru vei do ša nas
pras mes.

Pro jek ta īs te no ša nā iz ga ta vo tie ro -
tā ju mi ti ka ra do ši iz man to ti tel pu no -
for mē ša nā: Zie mas svēt ku eņ ģe ļi un
vir te nes ti ka iz man to ti In dras kul tū ras 
na ma tel pu ro tā ša nai Zie mas svēt kos;
Liel die nu olas ro tā In dras sa ie ta na ma 
tel pas; sveč tu ri un pu zu ri ro tā auša nas 
dar bnī cas tel pas.

No dar bī bu lai kā sko lē ni ie pa zi nās
ar lat vis ka jām rak stu zī mēm un tra di -
ci onā la jiem ro tā ju miem, piln vei do ja
un ap gu va jaun as pras mes dar bā ar
dzi jām, audu mu, mā lu, da bas ma te ri -
āliem. Pro jek tā ap gū tās zi nā ša nas pa -
pil di nā ja sko lē nu pras mes un ie ma ņas 
par tra di ci onā la jiem lat vie šu rak stiem 
un gads kār tām rak stu rī giem ro tā ju -
miem. Pro jek tā ap gū tās pras mes pa lī -
dzēs sa gla bāt Lat ga lei tra di ci onā lās
ama tu pras mes. Ņe mot vē rā in te re si
par pro jek tu, pa pil dus pro jek tā plā no -
ta jām ak ti vi tā tēm tā īs te no tā ji ko pā ar
bēr niem, ku ri ap mek lē ja dar bnī cu rī -
ko tās no dar bī bas, no vem bra vi dū pie -
da lī sies In dras kul tū ras na ma rī ko ta jā
pa sā ku mā un mā cīs vis iem in te re sen -
tiem ap gū tās ro tā ju mu da ri nā ša nas
pras mes.

Iz val tā ti ka uz bū vē ta lai pi ņa 
pār i Rud ņas upei, tā ce ļot iz -
val tie šu dzī ves kva li tā ti un ap -
mie ri not so ci ālās va ja dzī bas.

Pro jek ta re zul tāts ir ilg lai -
cīgs - tas ir ie gul dī jums cil vē -
ku lab klā jī bā. Lai pi ņa ir dro ša
un pie vil cī ga.

Vi s as ak ti vi tā tes ti ka veik tas 
bied rī bas bied ru brīv prā tī gā
dar ba re zul tā tā. Strā dā jot pie
lai pas būv nie cī bas, iz vei do jās
do mu bied ru gru pa. Tas ro si na
do māt, ka būs jaun i pro jek ti,
jaun i dar bi, jaun i iz ai ci nā ju mi
un cil vē ki, ku ri dar bo sies kā da 
la ba mēr ķa la bā.

Šis pro jekts de va arī po zi tī -
vu ie gul dī ju mu iz val tie šu sa -
lie dē ša nā. Tas pie rā da, ka

ie dzī vo tā ji pa ši var pa lī dzēt
sev un līdz cil vē kiem.

Pro jekts „Lai pi ņa iz val tie -
šiem” re ali zēts pro jek tu kon -
kur sa ie tva ros, ku ru at bal sta
VAS „Hi po tē ku un ze mes
ban ka” klien tu klubs „Mēs pa -
ši”.

Kon kur sa mēr ķis - vei ci nāt
ie dzī vo tā ju ini ci atī vas, dzī ves
un vi des kva li tā tes uz la bo ša -
nu, sek mē jot sa bied ris kā la bu -
ma vai ro ša nu kop ie nas
te ri to ri jā. 

Pro jek ta pie tei cējs un iz pil -
dī tājs ir bied rī ba „AT TĪS TĪ -
BAI”.

In ga Lei ku ma,
bied rī bas „AT TĪS TĪ BAI”

val des priekš sē dē tā ja

JAUN A LAI PI ŅA
 PĀR I RUD ŅAS UPEI

Pie sa ki sa vu 
pro jek tu kon kur sā!

Vi des aiz sar dzī bas un re ģi onā lās at -
tīs tī bas mi nis tri ja aici na ie dzī vo tā jus
pie teik ties at bal sta sa ņem ša nai at jau -
no ja mo ener go re sur su iz man to ša nai
mā jok ļos. Pie teik ša nās kon kur sā - līdz
šī ga da 30.no vem brim.

Kli ma ta pār mai ņu fi nan šu in stru -
men ta at bal stu ie spē jams sa ņemt, pie -
sa kot pro jek tus kon kur sa
„At jau no ja mo ener go re sur su iz man to -
ša na māj saim nie cī bu sek to rā” ot ra jā
kār tā. Ko pē jais ot rās kār tas pie eja mais
fi nan sē jums ir 6 975 559,16 la ti. No
šiem lī dzek ļiem vie nam pro jek tam
mak si mā li pie eja mā sum ma būs līdz
50% no ko pē jām pro jek ta iz mak sām,
bet ne vai rāk kā 7000 la ti.

Kon kur sa mēr ķis ir at bal stīt ma zu
jau du ie kār tu ie gā di un uz stā dī ša nu
dzī vo ja ma jās mā jās, kas ļauj iz man tot
sil tum ener ģi ju un elek tro ener ģi ju no
at jau no ja ma jiem re sur siem, pie mē -
ram, sau les ba te ri jas, vē ja ģe ne ra to rus, 
bio ma sas ap ku res kat lus, sil tum sūk ņus 
un ci tus. Pie teik ties at bal stam var dzī -
vo ja mās mā jas īpaš nieks vai daudz dzī -
vok ļu na ma dzī vok ļu īpaš nie ku
vei do ta bied rī ba.

Pla šā ka in for mā ci ja par šo kon kur -
su, pie teik ša nos un sa zi ņas ie spē jām
pie eja ma VA RAM mā jas la pas sa da ļā
„Kli ma ta pār mai ņu fi nan šu in stru -
ments” - http://va ram.gov.lv/lat/ak tu -
al/ak tu ali/?doc=13925.
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Lai mī gas, smai do šas, sir snī gas, ar mir dzo šām acīm, dzī -
ves prie cī gas, op ti mis tis kas, ar hu mo ra iz jū tu, ar la bu no ska -
ņu un pras mi arī ci tiem uz la bot ga ra stā vok li – tā das ir dā mas 
no de ju ko pas „Mež ro zī te”.

 Šī ga da bei gās ko lek tīvs svi nēs 5 ga du ju bi le ju. No
2006.ga da līdz šai die nai re per tu āra klāsts pa pla ši nā jās, ta -
gad ta jā ir 35 de -
jas– fran ču, an gļu,
īru, sko tu, lat vie šu, 
lat ga lie šu, eb re ju
un dau dzas ci tas.
Krās la vā de ju ko -
lek tīvs „Mež ro zī -
te” ir ļo ti ie cie nīts un po pu lārs, tas pie da lās da žā dos
pa sā ku mos. Ska tī tā ji vien mēr ar sil tu miem ap lau siem uz -
ņem de jo tā jas pil sē tas svēt kos, pen si onā ru bal lēs, da žā du
uz ņē mu mu bi ju šo dar bi nie ku at pū tas va ka ros. De ju ko pai
no tiek kon cer ti ne ti kai In drā, Skais tā, Šķel to vā, Kal nie šos,
ar sa viem priekš ne su miem tā prie cē ja ska tī tā jus Vār ka vā,
Dau gav pi lī, Ag lo nā un Špo ģos. Tur klāt „Mež ro zī te” kat ru
ga du pie da lās Lat ga les no va da se ni oru fes ti vā lā.

Dro ši vien vis iem ir zi nāms, ka dau dzas ide jas, ku ru mēr -
ķis ir da žā dot Krās la vas se ni oru dzī vi, pie der pen si onā ru
bied rī bas priekš sē dē tā jam Ed mun dam Ge ki šam. Tie ši vi -
ņam ra dās do ma par to, ka va rē tu iz vei dot ko lek tī vu, ku rā
de jo tu ti kai sie vie tes. Pa ma to jums ir sa pro tams. Vī rie šu ša jā 

ve cu ma gru pā jau nav tik daudz, un at rast tos, kas ir ak tī vi,
grib de jot un pie da lī ties sa bied ris ka jā dzī vē, ir diez gan grū -
ti. De ju sko lo tā ja Alo īda An džā ne at bal stī ja Ed mun da Ge -
ki ša ide ju. Tā ra dās de ju ko pa „Mež ro zī te”. 5 ga du ga ru mā
tās va dī tā ja ir Alo īda An džā ne. 
„Mēs vien mēr at bal stām un ar lie lu cie ņu iz tu ra mies pret

mū su va dī tā ju,”
uz sver ko lek tī va
da līb nie ces. „Vi -
ņa ie mā cī ja mūs
būt ele gan tām,
la bi iz ska tī ties un 
veik smī gi uz stā -

ties pub li kas priekš ā.” 
Re per tu āra iz vē le, or ga ni za to ris kie jau tā ju mi, ik ne dē ļas

mē ģi nā ju mi, se mi nā ri un vēl daudz ci tu lie tu ie tilpst ko lek tī -
va va dī tā jas pie nā ku mos. Alo īda An džā ne iz vē las arī ska tu -
ves tēr pu fa so nus. Dā mas no „Mež ro zī tes” ir ap bu ro šas
de be su zi lās krā sas klei tās, ele gan ci vi ņām pie šķir tēr pi bor -
do sar ka nā krā sā, bet pī lā džu ogu krā sas klei tās vi ņas ir
vien kār ši ne at vai rā mas. Da ži kos tī mi ti ka šū ti, pa tei co ties
spon so ru pa lī dzī bai, ci ti – par pro jek ta lī dzek ļiem, to uz rak -
stī ja ko lek tī va da līb nie ce Va len tī na Ko ki na.

Ta gad de ju ko pā ir 14 da līb nie ces, ko lek tī va ko dols sa -
gla bā jās līdz šim lai kam. Ne ska to ties uz to, ka „Mež ro zī tei”
vien mēr ir ļo ti pa tī ka mi sa ņemt aici nā ju mus pie da lī ties kon -
cer tos, kas no tiek ci tos pa gas tos vai pil sē tās, da līb nie ces at -
zīst, ka mā jās de jot ir daudz vieg lāk. Sa vas sie nas un
ska tu ve pa līdz, pēc vai rā kiem mē ģi nā ju miem ir la bi zi nā -
mas vi s as po zī ci jas. 

„Krās la vā ir ļo ti ta lan tī gas sie vie tes,” ir pār lie ci nā ta ko -
lek tī va da līb nie ce Zen ta Mel de re. „Mū su de ju ko lek tī vā ie -
sā cē jas ap gūst da žas de jas jau pēc 3-4 mē ģi nā ju miem.
Tur klāt mēs ne ti kai de jo jam. Mums ir arī sa vas dzie dā tā jas,
mū zi ķes un pat dzej nie ces. Ga li na Bu kov ska dze jo, vi ņa
bie ži vel ta dze jo ļus mū su ko lek tī va da līb nie cēm. Par spī ti
sa vam ve cu mam, mēs la bi pro tam pa rā dīt se vi! Pub li ka ar
ska ļiem ap lau siem un sa jūs mas sau cie niem uz ņem mū su
„ča-ča-ča” un „ro ken ro lu”.

Ko lek tī va da līb nie cēm ir div kāršs prieks, kad uz kon cer -
tiem at nāk vi ņu tu vi nie ki. „Mež ro zī tes” dā mām ne trūkst uz -
ma nī bas un kom pli men tu no vī ru, bēr nu un maz bēr nu pus es.
Ra di nie ki dā vi na zie dus, fo to gra fē un vien mēr at bal sta. 

Kat rai sie vie tei šis ko lek tīvs nav ti kai de jas. Tā ir arī sa -
skar sme, fi zis kā slo dze, ie spē ja aiz mirst par ik die nas pro -
blē mām un ne do māt par vien tu lī bu. 

Vis jaun āka jai ko lek tī va da līb nie cei ir 64 ga di, ve cā ka jai – 
77 ga di. Kad sā kās sa ru na par ve cu mu, dā mas kļu va do mī -
gas. Nē, vi ņas ne do mā ja par aiz gā ju šo lai ku un sa viem ga -
diem. Sie vie tes šau bās, vai Krās la vā būs lī dzīgs ko lek tīvs
pēc 15-20 ga diem? 

Pa tie šām, vai mēs, jaun a pa au dze un vi dē ja ve cu ma cil vē -
ki, va rē sim at rau ties no da to riem un tele vi zo ru ek rā niem,
aiz mirst par krī zi un vien kār ši mī lēt dzī vi, kā to da rī ja tie,
kas pie dzī vo ju ši ka ra šaus mas un re pre si ju ga dus, iz ju tu ši
ba du un na ba dzī bu. 

Vi ņas dzī vo ja daudz grū tā kos eko no mis kos lai kos, ta ču
ne ska to ties uz to – mī lē ja, audzi nā ja bēr nus, gā ja cie mos,
dzie dā ja dzies mas. Vi ņas vien kār ši mā cē ja būt lai mī gas. 

Alo īda An džā ne la bi zi na, ko no vē lēt sa vām de jo tā jām–
ve se lī bu vi ņām pa šām un vi ņu bēr niem, sir snī gas at tie cī bas
ģi me nē, op ti mis mu un po zi tī vu at tiek smi pret dzī vi. Un,
pro tams, bie žāk smai dīt!

Tas arī ir pats gal ve nais mū su dzī vē. Vis am pā rē jam nav
tik lie las no zī mes.

El vī ra Šku tā ne, 
au to res fo to

„DE JO JAM GRA CI OZI!..
SMAI DĀM!..”

Ko lek tī va da līb nie ces – par Alo īdu An džā ni:
„Glez nai nā, sa lām

ba gā tā Ež eze ra kras -
tos iz stai gā ju si mā tes
un tē va gud rī bas, ņē -
mu si par la bu pirm ās
veik smes un vil ša nās, 
sko lo da mās Ezer nie -
ku vi dus sko lā, vē lāk
Rī gā, Alo īda gu vu si
ne no gur sto ši rai to de -
jas so li, dro ši vien ņē -
mu si no dzim tās
pus es eze ra dzid ra -
jiem ūde ņiem un lie -
ga jiem viļ ņiem. Uz
dzī vi vi ņa ap me tas
rīt aus mas pil sē tā,
glez nai nos Dau ga vas
kras tos – Krās la vā. 

No 1967. ga da Alo -
īdas va dī to ko lek tī vu
so li skan de ju kur pju
un zā ba ku iz sis tais
ritms Dau ga vas un Skon to sta di onos, Rum bu lā, Ķei zar me -
žā, Spil vē, Rī gā, uz kul tū ras na mu ska tu vēm un brīv da bas
es trā dēm Lat ga lē un cit viet Lat vi jā. 

Da lī ba Sko lu jau nat nes un Vis pā rē jos dzies mu un de ju
svēt kos, fes ti vā los ir kā ik die na un bal va par pa veik to, par
to, ko Alo īda da ra ar prie ku un at bil dī bas sa jū tu. Vi ņa de jo,
vi ņa mā ca de jot.

Alo īda ir čak la mā mi ņa un ne no gur sto ša gai dī to pan kū ku
ce pē ja sa viem 3 maz bēr niem, kas arī de jo.

Vi ņas ik die nas vārds ir darbs, ko sauc – de ja. Pal dies Tev,
Alo īda!”

Kul tū ras na ma ska tu ve, tre niņ tēr pi, mie rī gi sa ru nā jas ve cā ka ga du gā ju ma sie vie tes. Pēc mir kļa skan
mū zi ka un sā kas pār vēr tī bas – cē la stā ja, gra ci ozas kus tī bas, acīs - dzī ves prie ka dzirk stis. 

„Do mā jam ti kai par de ju!.. Smai dām!.. Sa ru nas pār trau cam!.. Ele gan ti pa do dam ro ku!.. De jo jam gra -
ci ozi!..”

Vi ņas de jo val si. Vi s as pā rē jās do mas pēk šņi kaut kur pa zūd, at kār to jas  ti kai vie na: „Cik vi ņas ir
skais tas!”

Ana li zē jot eso šo si tu āci ju li nu audzē -
ša nas un pār strā des no za rē, var se ci nāt,
ka at tīs tī bas lī me nis ir ļo ti zems, sē ju mu
pla tī bas ir nie cī gas.

Rē zek nes li nu fab ri kai (SI A „Bal tiks
EAST”) ga dā ir ne pie cie šams 1500 t li nu 
šķied ras, tas no zī mē, ka ne pie cie ša mais
li nu stieb ri ņu dau dzums ir 4500 t. Lai
no dro ši nā tu uz ņē mu mu ar va ja dzī ga jām
iz ej vie lām, esam spies ti tās ie pirkt Eiro -
pā un Balt krie vi jā. Ir ne pie cie šams at tīs -
tīt li nu no za ri te pat Lat vi jā. Lai va rē tu to
iz da rīt, Rē zek nes li nu fab ri ka, Krās la vas
li nu fab ri ka, Prei ļu li nu fab ri ka un Lat ga -
les lauk saim nie cī bas zi nāt nes centrs no -
di bi nā ja bied rī bu „Li nu un ka ņep ju
pār strā des klas te ris”. Jau šo gad ti ka uz -
sākts pi lot pro jekts li nu audzē ša nā, lai
pār lie ci nā tos par eko no mis ko iz de vī gu -
mu. 118 ha ti ka ap sē ti ar gar šķied ras li -
niem un 7,5 ha - ar ka ņe pēm. Li nu
sē ju mi bi ja Prei ļu, Krās la vas un Rē zek -
nes no va dā. Gal ve nā pro blē ma lin ko pī bā 
līdz šim ir bi ju si no vāk ša na. Šo gad si tu -
āci ja mai nī ju sies.     

Īs te no jot pi lot pro jek tu, ti ka ie gā dā ta
li nu no vāk ša nas teh ni ka: li nu plū cējs, 2
at po ga ļo tā ji, ap vēr sējs un 2 pre ses no
Ho lan des, kas ļā va sa mē rā īsā lai kā no -
vākt ra žu un uz la bot stieb ri ņu kva li tā ti.

Ra žas no vāk ša na ti ka uz sāk ta 15.jū li jā
pēc jaun as teh no lo ģi jas, vā cot li nus ag -
ra jā dzel ten ga ta vī bā. 

Ne ska to ties uz ne pa stā vī giem kli ma -
tis ka jiem ap stāk ļiem , šo brīd vis a ra ža ir
no vāk ta un no gā dā ta li nu pirm ap strā des
uz ņē mu mos. Rē zek nes li nu fab ri kai ir
cie ša sa dar bī ba ar Beļ ģi jas un Ho lan des
uz ņē mu miem, kas no dar bo jas ar li nu
sēkl ko pī bu, kā arī ir ie spē jas ie gā dā ties
li nu no vāk ša nas teh ni ku par pie ņe ma -
mām ce nām.

Ana li zē jot šī ga da pi lot pro jek ta re zul -
tā tus, se ci nām, ka ie gūt 4 li nu stieb ri ņu
ton nas no1 ha ir re āli, pār strā dā jot ie gū tā
pēc jaun as teh no lo ģi jas šķied ra, ne da lot
to īsa jā un ga ra jā, ir kva li ta tī va. Ar ie gū -
ta jiem re zul tā tiem esam ap mie ri nā ti.

Aici nām Lat ga les zem nie kus ie kļau -
ties ko pē ja pro jek tā un ie rī kot sē ju mus
sa vās saim nie cī bās 

(kaut arī ne lie lās pla tī bās).
Esam ga ta vi iz no māt vai arī no pirkt

ze mes ga ba lus, kas bū tu pie mē ro ti li nu
audzē ša nai.

Mēs jūs uz klau sī sim un esam ga ta vi
slēgt lī gu mus par ab pu sē ji pie ņe ma mām
ce nām par la bas kva li tā tes iz au dzē tiem
li niem.

Sī kā ka in for mā ci ja pa tāl ru ni
64607292, 28301283, e-pasts:
zinalin@inbox vai tālr. 26555314.

  

 IN FOR MĀ CI JA
 ZEM NIE KIEM

IR VEIK TI ĒKU ENER GO EFEK TI VI TĀ TES
 PA AUG STI NĀ ŠA NAS DAR BI 

Pro jek ta
„Kom plek si ri -
si nā ju mi sil -
tum nī ce fek ta
gā zu emi si ju sa -
ma zi nā ša nai

Krās la vas no va da paš val dī bas
ēkās” KPFI-7/51 ie tva ros ob -
jek tos „Krās la vas Va ra vīk -
snes vi dus sko la”, „Krās la vas
pa mat sko la” un „Ro bež nie ku
pa mat sko la” ir veik ti dar bi,
kas turp māk vei ci nās šo ēku
ener go efek ti vi tā tes uz la bo ša -
nu.

2011.ga da lai kā ti ka veikts
pa sā ku mu kom plekss sko lu
ener go efek ti vi tā tes pa aug sti -
nā ša nai, tā dā vei dā sa ma zi not
og lek ļa di ok sī da emi si ju dau -
dzu mu un sil tum ener ģi jas pa -
tē ri ņu.

Dar bus Krās la vas pa mat -
sko lā vei ca PS „UNI BŪ VE”,
un to ko pē jās iz mak sas ir Ls
398 470.00, Krās la vas Va ra -
vīk snes vi dus sko las ener go -
efek ti vi tā tes pa aug sti nā ša nas
iz mak sas sa stā dī ja Ls

247 502.95, šos dar bus vei ca
SI A „BORG”, Ro bež nie ku
pa mat sko lā dar bus vei ca lī -
gum sa bied rī ba „ROLS un
NO RDSER VISS”, iz mak sas
sa stā dī ja Ls 120 290.07.

Dar bu bū vuz rau dzī bu vei ca
SI A „Ju rē vičs un par tne ri”,
bet au to ruz rau dzī bu – Ine ta
Bu ka.

Pro jek ta ie tva ros ti ka veik ta
ēku fa sā žu, co ko la, jum ta pār -
se gu ma sil ti nā ša na, kā arī lo gu 
no mai ņa. 

Ie gu vu mi pēc pro jek ta re ali -
zā ci jas:

pa sā ku mu īs te no ša na ļaus
sa ma zi nāt sil tu ma pa tē ri ņu
ēkā;

tiks sa ma zi nāts ener ģi jas
pa tē riņš uz 1 m2;

tiks pa ga ri nāts ēkas kon -
struk ci ju kal po ša nas laiks;

tiks ie ro be žo ta at mo sfē ras
pie sār ņo ša na ar sil tum nī cas
efek tu iz rai so šām gā zēm;

tiks op ti mi zē ti Krās la vas
no va da paš val dī bas lī dzek ļi.

Kli ma ta pār mai ņu fi nan šu
in stru ments (KPFI) ir Lat vi jas
Re pub li kas valsts bu dže ta
pro gram ma. 

KPFI mēr ķis ir vei ci nāt glo -
bā lo kli ma ta pār mai ņu no vēr -
ša nu, pie lā go ša nos kli ma ta
pār mai ņu ra dī ta jām se kām un
sek mēt sil tum nī ce fek ta gā zu
emi si jas sa ma zi nā ša nu (pie -
mē ram, īs te no jot pa sā ku mus
ēku ener go efek ti vi tā tes uz la -
bo ša nai gan sa bied ris ka jā, gan 
pri vā ta jā sek to rā, teh no lo ģi ju,
ku rās iz man to at jau no ja mos
ener go re sur sus at tīs tī ša nu un
ie vie ša nu, kā arī īs te no jot in -
teg rē tus ri si nā ju mus sil tum nī -
ce fek ta gā zu emi si jas
sa ma zi nā ša nai). 

KPFI fi nan sē no val stij pie -
de ro šo no teik tā dau dzu ma
vie nī bu (NDV) pār do ša nas,
ko veic starp tau tis kās emi si ju
tirdz nie cī bas ie tva ros at bil sto -
ši Ki oto pro to ko la no sa cī ju -
miem.

An dris Ruk mans,
pro jek ta va dī tājs

mailto:zinalin@inbox.vai
mailto:zinalin@inbox.lv
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LAT VI JAS LA BĀ KO VIS PĀR IZ GLĪ TO JO ŠO SKO LU „TOP 100”
Kat ru ga du „Ne at ka rī gā” vei do Lat vi jas la -

bā ko vis pār iz glī to jo šo sko lu „Top 100”, ņe mot 
vē rā cen tra li zē to ek sā me nu re zul tā tus. To mēr
jā uz sver, ka ek sā me nu re zul tā ti ir ti kai viens
no vai rāk ne kā 20 kri tē ri jiem, kas rak stu ro sko -
lu iz glī tī bas kva li tā ti un, vei do jot to pu, ņemts
vē rā ie gū to A, B un C lī me ņu skaits at tie cī bā
pret fak tis ki kār to to ek sā me nu skai tu kon krē ta -
jā sko lā.

Ana li zē jot vi dē jos re zul tā tus at se viš ķos cen -
tra li zē to ek sā me nu priekš me tos, sa lī dzi not ar
pa gā ju šo ga du, pie au gu šas abi tu rien tu krie vu
va lo das zi nā ša nas. Ja pērn fran ču va lo das ek -
sā mens kār tots ar la bā kiem re zul tā tiem, tad šo -
gad to no mai nī ju si krie vu va lo da - vi dē jais
uz de vu mu iz pil des pro cents ir 70,5.

Vis slik tā kie re zul tā ti tā pat kā 2010. un 2009. 
ga dā ir ma te mā ti kā. Šo gad vi dē ji ek sā me nā iz -
pil dī ti ti kai 35,6% uz de vu mu. Zems iz pil des
pro cents kon sta tēts vēs tu rē un fi zi kā - at tie cī gi
43,8% un 46,5%.

In te re san ti, ka, sa lī dzi not 9. un 12. kla ses
valsts va lo das ek sā me nu re zul tā tus, tie kra si at -
šķi ras - pa mat sko las ab sol ven ti ek sā me nu iz -
pil dī ju ši par 64,9%, bet vi dus sko lē ni -ti kai par
49,6%. Slik tā kas zi nā ša nas 12. kla šu sko lē ni
šo gad uz rā dī ju ši arī vā cu va lo das ek sā me nā; ja
pirms ga da uz de vu mu iz pil des pro cents sa snie -
dza 60 un vai rāk pro cen tu, tad šo gad tie ir vairs 
ti kai 56%.

Lai ie gū tu ģim nā zi jas sta tu su, sko lām jā at -
bilst no teik tiem kri tē ri jiem - sko lē nu skai tam
10.-12. kla sē re pub li kas pil sē tā jā būt ne ma zā -
kam kā 180, ie priek šē jos di vos mā cī bu ga dos
ne ma zāk kā 60 pro cen tiem sko lē nu mā cī bu sa -
snie gu mu no vēr tē ju mam cen tra li zē ta jos ek sā -
me nos jā at bilst A, B, vai C lī me nim, kā arī
iz glī tī bas ie stā dei jā pie da lās pe da go gu tā lāk iz -
glī tī bas un me to dis kā dar ba piln vei des or ga ni -
zē ša nā. Sko las ar ģim nā zi jas sta tu su sa bied rī bā 
no vēr tē tas īpa ši at zi nī gi, ta ču sko lu tops at klāj,
ka šāds pie ņē mums var būt mal dīgs - ne vie na
vien ģim nā zi ja pa li ku si ār pus simt nie ka.

Arī la bā ko sko lu augš ga lā mi jas gan Rī gas,
gan Lat vi jas no va du vi dus sko las un ģim nā zi -
jas. Pie mē ram, no to pa pirm ā des mit nie ka ti kai
pus e ir ģim nā zi jas, bet no „Top 100” - 37.

Lat vi jas la bā ko vis pār iz glī to jo šo sko lu
„Top 100” (pēc cen tra li zē to ek sā me nu re -
zul tā tiem)

 
1. 99,5% Rī gas Valsts 1. ģim nā zi ja

2. 95,5% Vi ļa kas Valsts ģim nā zi ja
3. 94,9% Rī gas Valsts 3. ģim nā zi ja
4. 94,7% Dau gav pils Krie vu vi dus sko la-li cejs
5. 93,1% Āgens kal na Valsts ģim nā zi ja
6.93,1% Rī gas 49. vi dus sko la
7. 92,9% Rī gas 64. vi dus sko la
8. 92,1% Rī gas Cen tra hu ma ni tā rā vi dus sko la
9. 91,6% Ma do nas Valsts ģim nā zi ja
10. 90,3% Rī gas Tei kas vi dus sko la
11. 89,2% Rī gas Fran ču li cejs
12. 88,9% Dau gav pils Valsts ģim nā zi ja
13. 88,8% Rē zek nes 1. vi dus sko la
14. 88,7% Drau dzī gā aici nā ju ma Cē su Valsts

ģim nā zi ja
15. 88,5% Emī la Dār zi ņa mū zi kas vi dus sko la
16. 88,1% Cē su Valsts ģim nā zi ja
17. 88% Dau gav pils 3. vi dus sko la
18. 87,8% Rī gas 40. vi dus sko la
19. 87,5% Val mie ras Valsts ģim nā zi ja
20. 87,2% Rī gas pil sē tas 2. ģim nā zi ja
21. 86,8% Gul be nes no va da Valsts ģim nā zi ja
22. 86,7% Si gul das Valsts ģim nā zi ja
23. 86% Iļ ģu cie ma vi dus sko la
24. 85,8% Rī gas 25. vi dus sko la
25. 84,9% Špo ģu vi dus sko la
26. 84,2% Jel ga vas Valsts ģim nā zi ja
27. 83,9% Baus kas 1. vi dus sko la
28. 83,9% Rī gas an gļu ģim nā zi ja
29. 83,7% Prei ļu Valsts ģim nā zi ja
30. 83,6% Rī gas Zo li tū des ģim nā zi ja
31. 83,5% Olai nes 1. vi dus sko la
32. 83,3% Š. Dub no va Rī gas Eb re ju vi dus sko la
33. 83,1% Rī gas 34. vi dus sko la
34. 83,1% Rī gas Kla sis kā ģim nā zi ja
35. 82,5% Rī gas Han zas vi dus sko la
36. 81,8% Tu ku ma Rai ņa ģim nā zi ja
37. 81,6% Gul bī ša vi dus sko la
38. 81,5% Jē kab pils Valsts ģim nā zi ja
39. 81,1% Sa las vi dus sko la
40. 80,9% Ag lo nas vi dus sko la
41. 80,6% Ja ņa Ro zen tā la Rī gas māk slas vi -

dus sko la
42. 80,3% Zie meļ val stu ģim nā zi ja
43. 80,2% Pils run dā les vi dus sko la
44. 80,2% Rī gas Do ma ko ra sko la
45. 80,1% Ilūk stes 1. vi dus sko la
46. 79,9% Rē zek nes Valsts ģim nā zi ja
47. 79,7% Rī gas 10. vi dus sko la
48. 79,6% Jel ga vas Spī do las ģim nā zi ja
49. 79,5% Og res Valsts ģim nā zi ja
50. 79,3% J. Pil sud ska Dau gav pils Valsts po ļu

ģim nā zi ja
51. 79,3% An dre ja Upī ša Skrī ve ru vi dus sko la
52. 79,2% Ezer nie ku vi dus sko la

53. 79,2% Tal su Valsts ģim nā zi ja
54. 78,9% Lim ba žu 3. vi dus sko la
55. 78,8% Jel ga vas 5. vi dus sko la
56. 78,4% Og res 1. vi dus sko la
57. 78,3% Mār upes vi dus sko la
58. 78,3% Ern sta Gli ka Alūk snes Valsts ģim -

nā zi ja
59. 78,2% Jūr ma las Valsts ģim nā zi ja
60. 78,2% Rī gas 84. vi dus sko la
61. 78,1% Na tā li jas Drau dzi ņas ģim nā zi ja
62. 77,9% Kār sa vas vi dus sko la
63. 77,5% Ēr gļu vi dus sko la
64. 76,7% Rē zek nes 5. vi dus sko la
65. 76,7% Rē zek nes Valsts po ļu ģim nā zi ja
66. 76,6% Dau gav pils 9. vi dus sko la
67. 76,6% Rī gas Valsts vā cu ģim nā zi ja
68. 76,5% Rī gas lie tu vie šu vi dus sko la
69. 76,3% Bal ti na vas vi dus sko la
70. 75,8% Lim ba žu 1. vi dus sko la
71. 75,8% Ces vai nes vi dus sko la
72. 75,7% Naut rē nu vi dus sko la
73. 75,7% Vents pils 1. ģim nā zi ja
74. 75,4% Rī gas 93. vi dus sko la
75. 75,4% Rī gas Jug las vi dus sko la
76. 74,5% Bal vu Valsts ģim nā zi ja
77. 74,1% Krās la vas Valsts ģim nā zi ja
78. 74% Aiz krauk les no va da ģim nā zi ja
79. 73,9% Jum pra vas vi dus sko la
80. 73,9% Lie pā jas 15. vi dus sko la
81. 73,9% Va rak ļā nu vi dus sko la
82. 73,7% Ba bī tes vi dus sko la
83. 73,5% Rī gas 69. vi dus sko la
84. 73,5% Val kas ģim nā zi ja
85. 73,3% Sal dus 2. vi dus sko la
86. 73,2% Do be les Valsts ģim nā zi ja
87. 73,2% Rī gas Kul tū ru vi dus sko la
88. 73,0% Beb re nes vi dus sko la
89. 72,9% Auces vi dus sko la
90. 72,6% Rī gas 96. vi dus sko la
91. 72,6% Ugā les vi dus sko la
92. 72,5% Al frē da Kal ni ņa Cē su mū zi kas vi -

dus sko la
93. 72,4% Drau dzī gā aici nā ju ma Lie pā jas pil -

sē tas 5. vi dus sko la
94. 71,9% Lie pā jas Valsts 1. ģim nā zi ja
95. 71,2% Olai nes 2. vi dus sko la
96. 71,2% Prie ku les vi dus sko la
97. 71,1% Dru vas vi dus sko la
98. 70,9% Ķe ka vas vi dus sko la
99. 70,6% Līv bēr zes vi dus sko la
100. 70,6% Vents pils 4. vi dus sko la
70,6% Rī gas 94. vi dus sko la
70,6% Rī gas igau ņu vi dus sko la

www.nra.lv

20. no vem brī pkst.15.00 Krās la -
vas kul tū ras na mā no tiks Lat vi jas
Re pub li kas pro kla mē ša nas die nai
vel tīts se ni oru pa sā kums. Va ka ra
gai tā tiks go di nā ti no va da jaunie
pensionāri. Tiks svi nē ta de ju ko pas 
„Mež ro zī te” 5 gadu ju bi le ja. Lū -
dzam pa ņemt līdz i gro zi ņu.

Lū gums jaun ajiem pen si onā riem 
pie teik ties pa tāl ru ni 65622191
līdz 15.no vem brim (ie skai tot).

Bied rī ba „Sta riņš” sveic
 no vem brī dzi mu šos:

ju bi le jā - Sta ņis la vu Sa vi ču,
Ines i Borku-Rže čic ku;

dzim ša nas die nā - Ja nī nu Rut -
kov sku, Jū li ju Le be do ku, Ge or gi ju 
Sot ņi ko vu, Vla dis la vu Grun dā nu,
Sta ņis la vu Rav di vi, Sņe ža nu Va si -
ļe no ku.

Būs brī nu mi, ja vien tiem 
no ti cē sim!

Būs lai me tad, ja pra tī sim to dot!
Būs sa ska ņa, ja vien to ra dīt

 spē sim!
Vien do dot ci tiem, va ram lai mi gūt!

Me ža in ven ta ri zā ci ja, cir smu
sti go ša na, das to ša na, pa lī dzē sim
pār dot jū su īpa šu mu, cir smu par 
mak si mā li augs tu ce nu (snie -
dzam starp nie cī bas pa kal po ju -
mus, pār stā vē sim Jū su in te re ses
da rī ju mos ar me žu). www.tra de -
ri se.net, tālr. 25429181,
25881773.

PO ĻIEM GAR ŠO JA 
KRĀS LA VAS MAI ZE,

 ALUS UN 
LIN SĒK LU EĻ ĻA

Unie jo va – ūdens, da bas un vēs tu res pil sē ta – at ro -
das pa šā Po li jas sir dī, Lo dzas vo je vo dis tē.  

Pil sē tas gal ve nā vēr tī ba – kar stie avo ti, kur ūdens no 
2km dzi ļu ma virs ze mē no nāk 70 grā du tem pe ra tū rā.  

Ar Unie jo vas pil sē tu un pa gas tu esam pa zīs ta mi jau
vai rā kus ga dus, ta ču cie šā ki sa ka ri starp paš val dī bām
no di bi nā jās ti kai pē dē jā lai kā. 

Vis i bi jām lie ci nie ki lie lis ka jam Unie jo vas jaun ie šu
pū tē ju or ķes tra snie gu mam šo va sar pil sē tas svēt kos,
un rei zē ar mū zi ķiem Krās la vā vie so jās arī Unie jo vas
pil sē tas un pa gas ta mērs Ju zefs Kač ma reks (Jo zef
Kac zma rek).

Tie ko ties ar do mes priekš sē dē tā ju Gu nā ru Upe nie -
ku,  abi  va dī tā ji vie no jās par ne pie cie ša mī bu di bi nāt
cie šā kus un no tu rī gā kus kon tak tus starp paš val dī bām
un uz ņē mē jiem.

Tam par ie mes lu bi ja arī no va da do mes de le gā ci jas
vie so ša nās Unie jo vas pil sē tā  š.g. 4. un 5.no vem brī.

De le gā ci ja, ku ras sa stā vā bi ja arī vai rā ki do mes de -
pu tā ti , ap mek lē ja  pil sē tas mē ri ju, kur ti ka pa rak stī ta
vie no ša nās starp Krās la vu  un Unie jo vu par sa dar bī bas 
at tīs tī bu kul tū ras, spor ta, tū ris ma un vi des aiz sar dzī bas 
jo mās,  par kon tak tu vei do ša nu un pie re dzes ap mai ņu
starp uz ņē mē jiem, ne val stis ka jām or ga ni zā ci jām, sko -
lu jau nat ni.

Vie no ša nos pa rak stī ja Krās la vas no va da do mes
priekš sē dē tājs Gu nārs Upe nieks un Unie jo vas paš val -
dī bas va dī tājs  Ju zefs Kač ma reks.  

Pirm ie so ļi  tu vi nā ša nās pro ce sā ti ka sper ti jau ne ka -
vē jo ties, pa snie dzot dā va nās  un ko pī gi de gus tē jot
Krās la vā cep to mai zi, Krās la vas dzī vo alu un Fran ča

Zal bo vi ča zem nie ku saim nie cī bā  spies to lin sēk lu eļ ļu. 

Šie pro duk ti  ti ka at zī ti par lie lis kiem un po ļi iz rā dī ja 
in te re si par tā lā ku sa dar bī bu ar to ra žo tā jiem.

Krās la vas de le gā ci jai ti ka do ta ie spē ja ap mek lēt vai -
rā kas pašvaldības iestādes, tūrisma objektus, zem nie -
ku saim nie cī bas un sa vām acīm ska tīt, kā uz sa mē rā
ne lie la ze mes ple ķī ša at tīs tīt sa vu biz ne su – tu rēt  fer -
mu  ar 4 tūkst. pī ļu, audzēt sī po lus, kopt  aug ļu dār zu
8ha pla tī bā. 

Unie jo vas  paš val dī bas va dī ba ie in te re sē jās par mū -
su ap ku res sis tē mu,  par jaun o kok šķel das ra žot ni, par
sa dar bī bas ie spē jām ar Balt krie vi ju.

Re zul tā tā ti ka no ru nāts, ka Unie jo vas de le gā ci ja de -
cem bra sā ku mā ap mek lēs mū su no va du. 

In ga Ka vin ska, autores foto
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Iespiests SIA «Latgales druka»

VALSTS 
SVĒT KU

 PA SĀ KU MI 
KRĀS LA VĀ

14.no vem brī
17.30 – te ma tisks pa sā kums

„Ska ni, ma na tē vu ze me” mū zi kas
sko lā.

17.no vem brī
18.00 – Ga da no vad nie ku go di -

nā ša na, svēt ku kon certs kul tū ras
na mā.

18.no vem brī
17.00 – Ie vas Aku ra te res kon -

certs kul tū ras na mā.

20.no vem brī
15.00 – Se ni oru bal le, de ju ko -

pas „Mež ro zī te” 5 ga du ju bi le jas
kon certs.

Sirds ve se lī bas ka bi nets aici na
pil sē tas un ra jo na  ie dzī vo tā jus bez
mak sas  un bez ār sta no sū tī ju ma
pār bau dīt ho les te rī na un cu ku ra lī -
me ni asi nīs,  iz mē rīt asins spie die -
nu,  kā arī no teikt sirds sli mī bu
ris ka fak to rus. Pie teik ša nās pa tāl -
ru ni 65681659.

Re ģis trā ci jas laiks: pirm dien,  ce -
tur tdien - 09.00-10.30;  otr dien,

treš dien - 11.00-12.30.

Š.g. 28. un 29.novembrī
 Svetlana Bogdanova

 (SIA „Veselības centrs”), 
PĒDU CENTRA

 tehniskais ortopēds 
un pēdu datordiagnostikas

 speciālists pieņems
 Mobilā mamogrāfa kabinetā 

pie Krāslavas slimnīcas
 uzņemšanas nodaļas 

Rīgas ielā 159, Krāslavā.
Konsultācija +
podometrijas
 izmeklējums: 

pieaugušajiem – 20 Ls, 
bērniem – 15Ls,

 ģimenei – 2 pers. – 30 Ls, 
3 pers. – 40 Ls, 
4 pers. – 50 Ls.

Pieraksts pa tālr. 67847200

ASIN SDO NO RU CENTRS 
aici na 2011.ga da 16.no vem brī

no plkst. 9.00. līdz 12.00.
Krās la vas po li klī ni kas tel pās

uz do no ru die nu.

Do no ram tiek pie šķir ta pus die nu
nau da – Ls 3,00. Ob li gā ti jā ņem
līdz i pa se. Do nors var būt ve cu mā
no 18 līdz 65 ga diem, ar sva ru virs
50 kg.

Pirms asins no do ša nas ne drīkst
lie tot al ko ho lu!


