
TI KA GO DI NĀ TI GA DA NO VAD NIE KI 2011
Valsts svēt ku svi nī ga jā pa sā ku mā, kas no ti -

ka kul tū ras na mā, ti ka go di nā ti Ga da no vad -
nie ki 2011. 

Liels pal dies ti ka teikts ļau dīm, ku ri, pil dot sa -
vu ik die nas pie nā ku mu, da rot sa vu dar bu, vien -
mēr ir ga ta vi iz da rīt vai rāk un la bāk, ne kā tiek
pra sīts, at sauk ties uz kai mi ņa un ra di nie ka pa lī -
gā sau cie nu, re dzēt ot ra bē du un mē ģi nāt to rem -
dēt, da rīt prie ku svēt kos mums vis iem. 

Esam lep ni, ka jo pro jām mū su no va dā ir
daudz kriet nu cil vē ku, kas ap strā dā sa vu tē vu
zem i, audzi na bēr nus, cī nās ar ik die nas rū pi līdz
asa rām un asi nīm un -  iz tur. Šo gad go da no sau -
kums „Ga da no vad nieks 2011” pie šķirts 11 mū -
su no va da cil vē kiem. Un va ka ra gai tā par kat ru
no vi ņiem bi ja savs stāsts.

Bal vas Ga da no vad nie kiem pa snie dza Krās la -
vas no va da do mes priekš sē dē tājs Gu nārs Upe -
nieks un do mes iz pil ddi rek tors Jā nis Gei ba. 

Vla dis lavs Ruk mans dzī vo Kal nie šu pa gas -
tā, un cil vē ki sa ka, ka vi ņam vien kār ši ir ļo ti
pras mī gas ro kas, ku ras māk itin vi su. Viņš ir dzi -
mis, vi su mū žu dzī vo un strā dā sa va pa gas tā, un
vis i sko las bēr ni vi ņu la bi pa zīst, jo il gus ga dus ar vi ņa va dī to
au to bu su tie brau ca uz Kal nie šu pa mat sko lu un uz Krās la vas
sko lām. Ve cā ki dro ši uz ti cē ja Vla dis la vam sa vas at va ses, jo
zi nā ja – au to buss  vien mēr būs la bā teh nis kā kār tī bā, ne ska to -
ties uz tā mo de li un ve cu mu. Arī ta gad pa gas tā bez au to bu sa
ne iz tikt – gan svēt ku rei zēs, gan sē ru brī žos. Un Vla dis lavs
Ruk mans ga tavs braukt dar bdie nās un svēt die nās, jo tas kā -
dam ir va ja dzīgs.

Mai ja Še me le Ro bež nie kos nu ir tas cil vēks, kas vi sās bez -
iz ejas si tu āci jās vien mēr at rod iz eju, uz vis iem jau tā ju miem
vi ņai ir at bil des. Bet arī tas vēl nav viss.  Ik die nā va dot tau tas
na mu un jau nat nes ini ci atī vu cen tru, Mai ja at rod lai ku, lai ra -
do ši dar bo tos ar ma ziem un pa vi sam pie au gu šiem ļau dīm. Vi -
ņai pie mīt ta lants at rast ino va tī vas me to des dar bā ar pa gas ta
jaun ie šiem.

Kurš ir bi jis go dos Aule jā, zi na, ka ne pa ēdis ne pa liks – gal -
dā tiek celts ti kai tas la bā kais, sā tī gā kais un vis gar dā kais. Mū -
su ku li nā rais man to jums va rē tu sa stā vēt ti kai no šeit
pa snieg ta jiem ēdie niem vien. Nu, kaut vai Aule jas kļoc kas –
Mar tiņš Rī tiņš teik tu – kas var būt la bāks par šo! Ar skau dī bu
jā at zīst, ka Aule jas pa mat sko lā tik gar di ēdie ni tiek pa snieg ti
kat ru die nu. Jo tie ši te jau ga diem  strā dā pa vā re San dra Vaiš -
le, ku ra māk vi su – i sa ga ta vot, i gal du skais ti sa klāt.   

Ju ris Ko kins vēl ir jauns, bet uz ņē mīgs, tē tis tri jiem jau -
kiem bēr niem, pa gas tā vi ņu pa zīst kā at sau cī gu, ļo ti saim nie -
cis ku, kā ne kā jau vai rā kus ga dus čak li no dar bo jas ar
lauk saim nie cī bu dzim ta jā pus ē. Kom bu ļos viņš tiek dē vēts
par „zel ta ro ku” īpaš nie ku. Un sa cī tais at bilst pa tie sī bai – vi ņa 
meis tar dar bi ro tā cie ma ta cen tru –ko ka šū po les, guļ bū ves
aka, pa zi ņo ju mu dē lis un kār tī gi so li. Bet tas, pro tams, ir vēl
ti kai sā kums.

Jums va ja dzīgs au to buss, lai do tos uz Dzies mu svēt kiem vai 
kā dā  ek skur si jā? Pa Lat vi ju vai kur tā lāk? Gri bat, lai jū su bēr -
nus ved mie rīgs, laipns, no svērts un ļo ti pro fe si onāls šo fe ris?
Lai au to buss bū tu tīrs, lai vis i pēc brau cie na tik tu no gā dā ti sa -
vās mā jās, ne ska to ties uz vē lo va ka ra vai nakts stun du? Vis i,
kas brau ku ši ar skais tām eg lī tēm ro tā to Jā ņa Glau dā na au to -
bu su, cen tī sies to da rīt vēl un dro ši ie teiks arī sa viem drau -
giem un pa zi ņām. 

Aina Sti ge vi ča augu si 5 bēr nu ģi me nē, ag rāk strā dā ju si par
pār de vē ju, ta gad pie vēr su sies lauk saim nie cī bai. Iz au dzi nā ju si 
di vus bēr nus. Kad mā sas ģi me nei bi ja ļo ti ne pie cie šams at -
balsts, bi ja pirm ā, kas snie dza pa lī dzī gu ro ku un pie ņē ma sa vā 
ģi me nē arī mā sas dē lu. Cik daudz bi ja vieg lu ma tais ga dos, to
zi na ti kai vi ņa pa ti. Nu bēr ni jau iz sko lo ti – mei ta strā dā par
fri zie ri, dēls Og res me ža teh ni ku mā ap gu vis nam da ra ama tu,
audžu dēls Mā ris pēc Mal na vas lauk saim nie cī bas teh ni ku ma
beig ša nas kļu vis par tāl brau cē ju šo fe ri. Pa tei cī bā par audzi nā -
ša nu bēr ni pa līdz mam mai saim nie cī bā. 

Pa sau le ir pā rāk apaļ a, lai klu sī tēm sē dē tu stū rī! Ir dots tik
daudz ie spē ju, un ik die nas pa sau le pa ver ce ļu, kā vis da žā dā -
ka jos vei dos pa pla ši nāt sa vu re dzes lo ku, piln vei dot zi nā ša -
nas, ie pa zīt in te re san tus un en tu zi as ma pil nus cil vē kus – tie ir
Lin das Bal ti ņas vār di, bet tos ļo ti la bi ir iz pra tu si Vik to ri ja
Ur ba no vi ča. Sa vā brī va jā lai kā vi ņa ļo ti daudz la sa un ir no -
piet ni aiz rā vu sies ar Skais tas pa gas ta vēs tu res iz pē ti. Tie ši

Vik to ri jai pie der ide ja or ga ni zēt pa sā ku mu „Skais tas pa gas -
tam 150” un Skais tas pa mat sko lā iz vei dot ba gā tī gu un sa tu rī -
gu iz stā di, kas bi ja vel tī ta šim no ti ku mam. Tās ie spai dā
dau dzi skais tie ši ta gad vi ņai uz tic sa vas vēs tu ris kās lie cī bas,
un līdz ar to pa pil di nās sko las mu ze ja fon di.  Vik to ri ja Ur ba -
no vi ča or ga ni zē pār gā jie nus pa vēs tu ris kām vie tām pa gas tā,
vāc tei kas un pa sa kas par Skais tu.

Pa gā ju šā gad sim ta bei gās uz Iz val tas sko lu at nā ca strā dāt
jaun a, skais ta, ener ģis ka, jaut ra un ak tī va ma te mā ti kas sko lo -
tā ja Li gi ta Pel ni ka. Esot de jo tā ja jau no pirm ās kla ses. Un ar
Dau gav pils in sti tū ta de ju an sam bļa „Lai ma” stin gro sko lu. Tā 
nu, rei zē ar reiz rē ķi nu, Iz val tas bēr ni mā cī jās arī de jas so ļus.
Bēr ni kļu va lie lā ki, un laiks bi ja sākt de jot jaun ie šu de ju ko -
lek tī vā. Uz tau tas na mu de jot nā ca i pra tē ji, i ne pra tē ji. Le ca
pol ku, grie za val ša tū res. De ju ko lek tīvs „Iz val ta” prie cē ja sa -
vē jos un pie da lī jās da žā dos sa dan čos ga dus des mit. Tad no lē -
ma mai nīt ko lek tī va no sau ku mu – cau ri Iz val tai tek Rud ņas
upe - bū sim de ju ko pa „Rud ņa”. Sa stāvs mai nās, nāk jaun i de -
jo tā ji, bet ko lek tīvs pa stāv jau 25 ga dus. Vi sus šos ga dus uz
mē ģi nā ju miem vi ņa brauc no Krās la vas ar au to bu su. Teikt, ka 
Iz val tas de jo tā ji vi ņu mīl un pa gas tā ār kār tī gi vēr tē, bū tu ne -
pa teikt ne ko. Li gi ta Pel ni ka ir ne ti kai de ju ko lek tī va „Rud ņa” 
va dī tā ja, bet arī lie lis ka Krās la vas pa mat sko las ma te mā ti kas
sko lo tā ja.

Ko lek tī vā par Bo ri su Ri mu sa ka – ja va jag, strā dās no rī ta
līdz va ka ram, ne kad ne kur nēs. Ir ko mu ni kabls un at sau cīgs.
Ar vi ņu pa tī ka mi strā dāt ko pā. Pat stin grais un pra sī gais
priekš nieks teic, ka vi ņa lab sir dī bu bie ži iz man to, lai lūg tu iz -
da rīt, ko ci ti ne pa vei ca. Dau dzi pil sē tas ie dzī vo tā ji Bo ri su la bi 
pa zīst, jo ir lū gu ši pa lī dzēt un to viņš arī ir da rī jis. Bo riss ir
labs ģi me nes tē tis, vien mēr mie rīgs un smai došs.

Re gī na Ko ro vac ka dzi mu si un vi su dzī vi dzī vo ju si In dras
pa gas tā. Pēc Lauk saim nie cī bas Aka dē mi jas beig ša nas strā dā -
ja par zoo teh ni ķi, pēc tam par ēd nī cas va dī tā ju In dras vi dus -
sko lā.  Kā jau lauk saim nie cī bas spe ci ālis te, iz vei do ja arī sa vu  
zem nie ku saim nie cī bu, ku ru ta gad ap saim nie ko dē la ģi me ne.
Jau esot pen si jā, vi ņa sā ka ap mek lēt auša nas dar bnī cu „In -
dra”. Ta gad auša nas dar bnī cā Re gī nas kun dze auž uni kā los
Lat ga les ska lu de ķus, ar ku riem prie cē ne ti kai vie tē jos ie dzī -
vo tā jus, jo sla va par In drā aus ta jām se gām jau aiz gā ju si tā lu
pār i pa gas ta ro be žām. Vi ņa jo pro jām ir ak tī va pa gas ta sa bied -
ris ka jā dzī vē, dzied baz nī cas ko rī, audzē skais tas pu ķes. Ta ču
– Re gī nas Ko ro vac kas sta bi lā kais balsts šai pa sau lē ir vi ņas
ģi me ne. 

An to ņi na Bah ma te ir vie nī gā sko lo tā ja no va dā, ku ra ie gu -
vu si aug stā ko - 5.pe da go ga pro fe si onā lās dar bī bas kva li tā tes
pa kā pi. Vi ņas pe da go ģis kais stāžs ir 36 ga di. Sko lo tā ja Bah -
ma te ir au to re 2 mā cī bu grā ma tām un 3 dar ba bur tnī cām ma te -
mā ti kā, pēc ku rām mā cās sko lē ni vi sā Lat vi jā. Tie, kas
mā cī ju šies ma te mā ti ku pie vi ņas, jū tas dro ši jeb ku ros ek sā -
me nos. Lai arī ma te mā ti ķe līdz ma tu ga liem, bet no va dā no -
teik ti at ra dī sies cil vē ki, kas at ce ras vi ņas spē lē tās lo mas
kul tū ras na ma dra ma tis kā ko lek tī va iz rā dēs. Tā ne bi ja paš dar -
bī ba. Tā bi ja pro fe si onā la spē le. Jo An to ņi na Bah ma te ir pro -
fe si onā le it vi sā, ko da ra.

Sa ga ta vo ja In ga Ka vin ska

Pa tei cī bas po li cis tiem
5.de cem brī Valsts po li ci ja svin sa vu 93.ga da die nu.

Par augs tu pro fe si ona li tā ti, god prā tī gu die nes ta pie nā -
ku mu pil dī ša nu un sa ka rā ar Valsts po li ci jas 93.ga da -
die nu no va da do me iz tei ca pa tei cī bas Krās la vas
ie cir kņa amat per so nām, kas die nes ta pie nā ku mus pil da 
no va da te ri to ri jā: Krās la vas ie cir kņa Kār tī bas po li ci jas
no da ļas vec. in spek to ram, kap tei nim Ainā ram Tra ču -
mam; 

Krās la vas ie cir kņa Kār tī bas po li ci jas no da ļas in -
spek to riem kap tei nim Il mā ram Ko no šo no kam un virs -
leit nan tam Le onar dam Du de vi čam; 

ma jo ram Igo ram Pa nfi lo, Lat ga les re ģi ona pār val des 
Kār tī bas po li ci jas bi ro ja Pat ru ļpo li ci jas no da ļas Sa tik -
smes uz rau dzī bas ro tas vec. in spek to ram,  

kap tei nim Il go nim Krī vi ņam, Lat ga les re ģi ona pār -
val des Kār tī bas po li ci jas bi ro ja Pat ru ļpo li ci jas no da ļas
Sa tik smes uz rau dzī bas ro tas in spek to ram, 

Krās la vas ie cir kņa Kri mi nāl po li ci jas no da ļas vec.
in spek to riem kap tei nim Ar tim Ga le jam un ma jo ram
Oļe gam Ko lod ņic kim, 

virs leit nan tam Ni ko la jam Fiļ čen ko vam, Krās la vas
ie cir kņa Kri mi nāl po li ci jas no da ļas in spek to ram, 

leit nan tam Ar tū ram Plin tam, Krās la vas ie cir kņa Kri -
mi nāl po li ci jas no da ļas vec. in spek to ram. 

No va da do mes priekš sē dē tājs Gu nārs Upe nieks pa -
tei cī bas pa snie dza 2.de cem brī, Lat vi jas Valsts po li ci -
jas 93.ga da die nai vel tī ta jā svi nī ga jā pa sā ku mā
Dau gav pi lī, Lat vie šu kul tū ras cen trā.

Sa ga ta vo ja In ga Ka vin ska

At jau no ja mo ener go re sur su
 iz man to ša na sil tum nī ce fek ta
 gā zu emi si ju sa ma zi nā ša nai

2011.ga da sep tem brī Krās la vas no va da
do me no slē dza vie no ša nos ar Vi des aiz sar -
dzī bas un re ģi onā lās at tīs tī bas mi nis tri ju un
SI A „Vi des in ves tī ci ju fon du” par pro jek ta

„Sau les ko lek to ru sis tē mu ie rī ko ša na Krās la vas no va da 
paš val dī bai pie de ro ša jās ēkās” KPFI-12/148 īs te no ša -
nu.

Pro jek ta ie tva ros līdz 2012.ga da jū ni jam Sku ķu ap rū -
pes cen trā ir plā nots ie rī kot sau les ko lek to rus, tā dā vei -
dā sa ma zi not og lek ļa di ok sī da emi si jas, iz man to jot
at jau no ja mos ener go re sur sus.

Pro jek tā re zul tā tā tiks sa ma zi nāts elek tro ener ģi jas un 
ku ri nā mā pa tē riņš, sa ma zi nā sies ēkas uz tu rē ša nas iz de -
vu mi, tiks no dro ši nāts pie pra sī jums pēc sil tā ūdens no
at jau no ja miem re sur siem, tiks sa ma zi nāts og lek ļa di ok -
sī da emi si ju dau dzums. 

Pro jek tā ie tva ros sil tā ūdens sa ga ta vo ša nai ir pa re -
dzēts iz man tot va ku uma cau ru ļu ti pa sau les ko lek to rus. 
Ta jos ūdens tem pe ra tū ra var tikt sa ga ta vo ta līdz 60 – 80 
grā diem, to iz man to ša na ir ļo ti efek tī va tie ši auk stā kli -
ma ta re ģi onos. Šī ti pa ko lek to riem rak stu rīgs ļo ti augsts 
liet de rī bas ko efi cients sa lī dzi nā ju mā ar plāk šņu ti pa
ko lek to riem, līdz ar to ar ma zā ku ko lek to ru lau ku mu
būs ie spē jams ie gūt adek vā tu sil tum jau du.

Pro jek tā pa re dzē to re zul tā tu sa snieg ša nai ir ap rē ķi -
nā ta arī sau les ko lek to ru jau da, kas sa stā da 25.47 kW.
Tas no dro ši nās šā dus re zul tā tus un ie tau pī ju mus –
24.30 MWh, 9.647 tCO2/ga dā, kgCO2/Ls 0.601.

Pro jek tam pie šķir tais Kli ma ta pār mai ņu fi nan šu in -
stru men ta fi nan sē jums ir Ls 16 050.00. 

An dris Ruk mans

Ban kas „Ci ta de le”
 spe ci ālis ti  pie ņems

 a/s „Lat vi jas Krāj ban ka” klien tus
 15.de cem brī no 10.00 līdz 15.00,

 Krās la vā. 
Par pie ņem ša nas vie tas  ad re si 

var uz zi nāt, 
zva not pa tālr. 67010005.
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1.de cem brī ti ka uz sāk ta Lat vi jas Re pub -
li kas val dī bas un Balt krie vi jas Re pub li kas
val dī bas vie no ša nās par pie ro be žas te ri to ri -
ju ie dzī vo tā ju sav star pē jo brau cie nu vien -
kār šo ša nu pie mē ro ša na. 

Mi nē tās vie no ša nās mēr ķis  ir ra dīt ne -
pie cie ša mos no sa cī ju mus ēr tā kai Lat vi jas
un Balt krie vi jas pie ro be žas ie dzī vo tā ju ce -
ļo ša nai, vei ci nāt per so nī gos kon tak tus, sek -
mēt sav star pē jo so ci ālo un kul tū ras
ap mai ņu, kā arī re ģi onā lo sa dar bī bu.

Sa ska ņā ar vie no ša nos pie ro be žas ie dzī -
vo tā ji turp māk ro be žu va rēs šķēr sot ar de rī -
gu ce ļo ša nas do ku men tu un vie tē jās
pie ro be žas sa tik smes at ļau ju.

Mi nē to at ļau ju iz snieg ša nu pie ro be žas te -
ri to ri ju ie dzī vo tā jiem ir pa re dzēts uz sākt

2012.ga da 1.feb ru ārī. At ļau jas iz sniegs Lat -
vi jas kon su lāts Vi teb skā un Balt krie vi jas
ģe ne rāl kon su lāts Dau gav pi lī, pa ma to jo ties
uz pie ro be žas te ri to ri ju ie dzī vo tā ju sa rak -
stiem, ku rus sa stā dīs pie ro be žas te ri to ri jas
vie tē jās paš val dī bas. Mak sa par at ļau jām ir
no teik ta 20 eiro ap mē rā. 

Lai ap lie ci nā tu šī pro jek ta no zī mī gu mu
Lat vi jas un Balt krie vi jas pus ei, vie no ša nās
pie mē ro ša nas uz sāk ša na no ti ka no tu ap -
mai ņas ce re mo ni jā Vi teb skā. Lat vi jas de le -
gā ci ju va dī ja Lat vi jas vēst nieks Balt krie vi jā 
Mi hails Pop kovs, sa vu kārt Balt krie vi jas
de le gā ci ju - Balt krie vi jas vēst nieks Lat vi jā
Alek sandrs Ge ra si men ko. 

Lat vi jas un Balt krie vi jas vie no ša nās par
pie ro be žas te ri to ri ju ie dzī vo tā ju sav star pē jo 

brau cie nu vien kār šo ša nu ti ka pa rak stī ta
2010.ga da 23.augus tā Rī gā. Pa gā ju šā ga da
bei gās tā ti ka ra ti fi cē ta abu pu šu par la men -
tos. Sa vu kārt 2011.ga dā no ti ka Lat vi jas un
Balt krie vi jas eks per tu kon sul tā ci jas, ku rās
ti ka pār ru nā ti un pre ci zē ti vie no ša nās pie -
mē ro ša nas jau tā ju mi.

Jā at zī mē, ka no šīs vie no ša nās spē kā stā -
ša nās da tu ma zau dē spē ku Lat vi jas Re pub -
li kas val dī bas un Balt krie vi jas Re pub li kas
val dī bas vie no ša nās par vien kār šo tu vī zu
iz snieg ša nas kār tī bu pie ro be žas ie dzī vo tā -
jiem, kas ti ka pa rak stī ta 2002.ga da 27.no -
vem brī. Vī zas, kas iz snieg tas sa ska ņā ar
mi nē to vie no ša nos, ir iz man to ja mas līdz to
de rī gu ma ter mi ņa bei gām.

Stā jas spē kā Lat vi jas - Balt krie vi jas vie no ša nās par pie ro be žas te ri to ri ju 
ie dzī vo tā ju sav star pē jo brau cie nu vien kār šo ša nu 

In for mā ci ja par vie tē jās pie ro be žas
 sa tik smes at ļau jas sa ņem ša nas no sa cī ju miem

Lat vi jas Re pub li kas val dī bas un Balt -
krie vi jas Re pub li kas val dī bas vie no ša nos
par Lat vi jas Re pub li kas un Balt krie vi jas
Re pub li kas pie ro be žas te ri to ri ju ie dzī vo -
tā ju sav star pē jo brau cie nu vien kār šo ša nu
ti ka pa rak stī ta Rī gā 2010.ga da 23.augus -
tā. 

2010.ga da bei gās Vie no ša nās ti ka ra ti -
fi cē ta abu Pu šu par la men tos. 2011.ga dā
Pus es sa rī ko ja di vus kon sul tā ci ju raun dus 
ar mēr ķi pre ci zēt Vie no ša nās pie mē ro ša -
nās jau tā ju mus.

Vie no ša nās mēr ķis ir iz vei dot tā du vie -
tē jās pie ro be žas sa tik smes re žī mu, kas
vei ci nā tu kai miņ val stu ie dzī vo tā ju per so -
nī gos kon tak tus un sek mē tu abu Pu šu
tirdz nie cī bu, sav star pē ju so ci ālo un kul tū -
ras ap mai ņu, kā arī re ģi onā lo sa dar bī bu.

Vie tē jās pie ro be žas sa tik smes at ļau jas
iz sniedz, pa ma to jo ties uz pie ro be žas te ri -
to ri ju ie dzī vo tā ju sa rak stiem, ku rus sa stā -
da pie ro be žas te ri to ri jas vie tē jās
paš val dī bas. 

At ļau jas var sa ņemt pie ro be žas te ri to ri -
ju ie dzī vo tā ji – per so nas, ku ras pa stā vī gi
dzī vo pie ro be žas te ri to ri jā ne ma zāk kā
vie nu ga du, un ku ru ie ce ļo ša nas mēr ķis
ot ras valsts te ri to ri jā ir:

- per so nai pie de ro šā ne kus ta mā īpa šu -
ma ap saim nie ko ša na, 

- ra di nie ku ap mek lē jums, 
- ra di nie ka sma ga sli mī ba vai nā ve, 
- ra di nie ku ap be dī ju ma vie tu ap mek lē -

jums, 
- me di cī nis kās pa lī dzī bas sa ņem ša na, 
- pie da lī ša nās kul tū ras, iz glī tī bas un

spor ta pa sā ku mos un to or ga ni zē ša na, 
- pie da lī ša nās pa sā ku mos, kas sais tī ti ar 

vie tē jām tra dī ci jām vai re li ģis kiem ri tu -
āliem, kā arī re gu lā ra eko no mis ko kon -
tak tu īs te no ša na. 

At ļau ju iz snieg ša nu īs te nos Lat vi jas
kon su lāts Vi teb skā un Balt krie vi jas ģe ne -
rāl kon su lāts Dau gav pi lī.

At ļau jas tiek iz snieg tas vai rāk kār tī gai
ro be žas šķēr so ša nai, ar de rī gu ma ter mi ņu
no vie na ga da līdz pie ciem ga diem, ne -
pār snie dzot uz tu rē ša nās il gu mu 90 die nas 
pus ga da lai kā. 

Valsts no de va par at ļau jas pie tei ku ma
iz ska tī ša nu ir no teik ta 20 EUR ap mē rā.
No valsts no de vas at brī vo ti pen si onā ri,
bēr ni līdz 18 ga du ve cu mam un in va lī di.
At ļau ju iz sniedz 20 dar ba die nu lai kā no
do ku men tu ie snieg ša nas die nas.

Krāslavas novada pie ro be žas te ri to ri ju
sa raksts:  Krās la vas pil sē ta un Aule jas,
In dras, Iz val tas, Kal nie šu, Kap la vas,
Kom bu ļu, Krās la vas, Pie dru jas, Ro bež -
nie ku, Skais tas, Ūd rī šu pa gasts;

Balt krie vi jas Re pub li kā: 
Ver hņed vin skas ra jo nā: Bi go so vo, Ča -

pa je va, Sa rjas, Os ve jas, Ko ha no vi ču,
Bel kov šči nas cie mu De pu tā tu pa do mes,
pil sē ta – Ver hņed vin ska;

Mi oru ra jo nā: Pov jat jes, Pe reb rod jes,
Dol gi no vo, Mi oru, No vij Po gos ta, Tur -
ko vo cie mu De pu tā tu pa do mes, pil sē ta –
Miori.

Bras la vas ra jo nā: Dru jas, Pļu su, Slo -
bod kas, Op sas, Da ļo ki ju, Ah re mov cu, 
Me ža nu, Te ter ku, Vi dzu cie mu De pu tā tu
pa do mes, pil sē ta – Bras la va, cie mats –
Vi dzi.

No šīs Vie no ša nās spē kā stā ša nās da tu -
ma zau dē spē ku Lat vi jas Re pub li kas val -
dī bas un Balt krie vi jas Re pub li kas
val dī bas vie no ša nās par vien kār šo tu vī zu
iz snieg ša nas kār tī bu pie ro be žas ie dzī vo -
tā jiem, kas pa rak stī ta 2002. ga da 27. no -
vem brī. Vī zas, kas iz snieg tas sa ska ņā ar
mi nē to vie no ša nos, ir de rī gas līdz to de rī -
gu ma ter mi ņa bei gām.

Do ku men tu sa raksts, kas Vie no ša nās ie tva ros 
ap lie ci na ie ce ļo ša nas mēr ķi pie ro be žas te ri to ri jā

a) re gu lā ra pie da lī ša nās kul tū ras, iz -
glī tī bas, zi nāt nis kos un spor ta pa sā ku -
mos, ko rī ko Pu šu val stu valsts
pār val des in sti tū ci jas un ie stā des, vai
to or ga ni zē ša na -

kul tū ra, zi nāt ne, iz glī tī ba: uz ņe mo šās 
or ga ni zā ci jas vai cie mu, cie ma tu de pu tā -
tu pa do mes vai ra jo na iz pil dko mi te jas ie -
lū gums;

sports: uz ņe mo šās or ga ni zā ci jas ie lū -
gums (spor ta klu ba, na ci onā lās spor ta fe -
de rā ci jas un na ci onā lās olim pis kās
ko mi te jas) vai cie mu, cie ma tu de pu tā tu
pa do mes vai ra jo na iz pil dko mi te jas ie lū -
gums;

b) per so nas, kam ir pie de rošs vai val -
dī ju mā esošs ne kus ta mais īpa šums:

do ku ments, kas Balt krie vi jas Re pub li -
kā ap lie ci na īpaš nie ka tie sī bu uz ne kus ta -
mo īpa šu mu re ģis trā ci ju (teh nis kā pa se,
valsts re ģis trā ci jas ap lie cī ba (ap lie ci nā -
jums));

c) ra di nie ku ap mek lē ša na:
do ku ments par Lat vi jas Re pub li kas

pie ro be žas te ri to ri jas ie dzī vo tā ja ie lū gu -
mu, ku ru ir pa rak stī jis Balt krie vi jas Re -
pub li kas iekš lie tu ie stā des pil so nī bas un
mig rā ci jas pār val des priekš nieks un kas ir 
ap zī mo gots ar ģēr boņ zī mo gu;

do ku men ti, kas ap lie ci na Lat vi jas Re -
pub li kas pie ro be žas te ri to ri jas ie dzī vo tā ja 
rad nie cī bu ar ve cā kiem, bēr niem, brā ļiem 
un mā sām, pus brā ļiem un pus mā sām,
lau lā ta jiem, vec mā tēm, vec vec mā tēm,
vec tē viem, vec vec tē viem, maz bēr niem,
maz maz bēr niem, mā tes mā sām, tē va mā -
sām, tē va brā ļiem, mā tes brā ļiem, brā ļa
dē liem, brā ļa mei tām, mā sas dē liem, mā -
sas mei tām, zno tiem, ve dek lām, mā sas vī -

ru, vī ra brā ļiem, vī ra mā sām, sie vas mā -
sām, sie vas mā ti, sie vas tē vu, vī ra mā ti,
vī ra tē vu, audžu mei tām, audžu dē liem,
audžu ve cā kiem, ku ri dzī vo Balt krie vi jas
Re pub li kas pie ro be žas te ri to ri jā;

d) ra di nie ku sma ga sli mī ba vai nā ve:
ārst nie cī bas ie stā des iz zi ņa vai te le -

gram ma par ra di nie ku sma gu sa slim ša nu, 
kas ap lie ci nā ta no teik tā kār tī bā;

do ku ments, kas ap lie ci na ra di nie ka nā -
vi (mir ša nas ap lie cī ba vai te le gram ma,
kas ap lie ci nā ta no teik tā kār tī bā);

do ku men ti, kas ap lie ci na Lat vi jas Re -
pub li kas pie ro be žas te ri to ri jas ie dzī vo tā ja 
rad nie cī bu ar ve cā kiem, bēr niem, brā ļiem 
un mā sām, pus brā ļiem un pus mā sām,
lau lā ta jiem, vec mā tēm, vec vec mā tēm,
vec tē viem, vec vec tē viem, maz bēr niem,
maz maz bēr niem, mā tes mā sām, tē va mā -
sām, tē va brā ļiem, mā tes brā ļiem, brā ļa
dē liem, brā ļa mei tām, mā sas dē liem, mā -
sas mei tām, zno tiem, ve dek lām, mā sas vī -
ru, vī ra brā ļiem, vī ra mā sām, sie vas
mā sām, sie vas mā ti, sie vas tē vu, vī ra mā -
ti, vī ra tē vu, audžu mei tām, audžu dē liem,
audžu ve cā kiem, ku ri dzī vo Balt krie vi jas
Re pub li kas pie ro be žas te ri to ri jā;

e) ra di nie ku ap be dī ju ma vie tu ap -
mek lē ša na:

iz zi ņa par ra di nie ku ap be dī ju ma vie tu,
ku ru iz de vu si cie mu, cie ma tu de pu tā tu
pa do me vai ra jo na iz pil dko mi te ja;

do ku men ti, kas ap lie ci na Lat vi jas Re -
pub li kas pie ro be žas te ri to ri jas ie dzī vo tā ja 
rad nie cī bu ar ve cā kiem, bēr niem, brā ļiem 
un mā sām, pus brā ļiem un pus mā sām,
lau lā ta jiem, vec mā tēm, vec vec mā tēm,
vec tē viem, vec vec tē viem, maz bēr niem,
maz maz bēr niem, mā tes mā sām, tē va mā -

sām, tē va brā ļiem, mā tes brā ļiem, brā ļa
dē liem, brā ļa mei tām, mā sas dē liem, mā -
sas mei tām, zno tiem, ve dek lām, mā sas vī -
ru, vī ra brā ļiem, vī ra mā sām, sie vas
mā sām, sie vas mā ti, sie vas tē vu, vī ra mā -
ti, vī ra tē vu, audžu mei tām, audžu dē liem,
audžu ve cā kiem, ku ru ap be dī ju ma vie ta
at ro das Balt krie vi jas Re pub li kas pie ro be -
žas te ri to ri jā;

f) me di cī nis kās pa lī dzī bas sa ņem ša -
na:

lī gums par me di cī nas pa kal po ju mu
snieg ša nu vai ārst nie cī bas ie stā des iz dots
do ku ments, kas ap lie ci na ne pie cie ša mī bu 
sniegt me di cī nis ko pa lī dzī bu;

g) pie da lī ša nās pa sā ku mos, kas sais -
tī ti ar vie tē jām tra dī ci jām un re li ģis ku
ri tu ālu pie kop ša nu:

cie mu, cie ma tu de pu tā tu pa do mes vai
ra jo na iz pil dko mi te jas ie lū gums;

re li ģis kas or ga ni zā ci jas va dī tā ja pie tei -
kums par Lat vi jas Re pub li kas pie ro be žas
ie dzī vo tā ja ie ce ļo ša nu Balt krie vi jas Re -
pub li kas pie ro be žas te ri to ri jā sa ka rā ar
tū ris mu re li ģis kos no lū kos un svēt ce ļo ju -
mu vie tu ap mek lē ša na ne vei cot re li ģis ku
dar bī bu;

h) re gu lā ru kon tak tu īs te no ša na
saim nie cis kas dar bī bas jo mā bez tie sī -
bām strā dāt:

lī gu mi ar pie ro be žas te ri to ri jas saim -
nie cis kās dar bī bas sub jek tiem, kā arī do -
ku men ti, kas ap lie ci na ār valst nie ka tā da
vei da sta tu su, kas dod tie sī bas veikt no rā -
dī tās saim nie cis kās dar bī bas (iz zi ņa no
dar ba vie tas, īpa ša at ļau ja (li cen ce), re -
ģis trā ci jas ap lie cī ba, ku ru iz de vu si kom -
pe ten ta in sti tū ci ja, un ci ti do ku men ti).

PA CIEN TUS GA TA VA UZ ŅEMT 
RE NO VĒ TĀ ĶI RUR ĢI JAS

 NO DA ĻA

Pēc ka pi tā lā re mont a dur vis pa cien tiem ir
vē ris Krās la vas slim nī cas ķi rur ģi jas kor puss.
Re mont dar bi, kas il ga ap mē ram pus ga du, iz -

mak sā ja 250 140 Ls.
Vis vēr tī gā kais ie gu vums no šī re mont a, kā uz ska ta me -

di cī nis kais per so nāls, ir jaun ā ga le ri ja, kas ta gad sa vie no
po li klī ni kas tel pas ar ārst nie cis ko kor pu su. 

Re no vā ci jas gai tā ķi rur ģi jas no da ļā ti ka veikts kos mē -
tis kais re monts, ēkas sil ti nā ša na un pār plā no ša na, vi su
ko mu ni kā ci ju no mai ņa, uz stā dī ta jaun a ven ti lā ci jas sis tē -
ma un, kā jau mi nēts, iz bū vē ta ga le ri ja.

Kā pa stās tī ja slim nī cas gal ve nais ārsts Alek sandrs Jev -
tu šoks, tad šo brīd ķi rur ģi jas kor puss  dar bam ir pil nī gi ga -
tavs un var sākt uz ņemt pa cien tus.

„Re mont a lai kā ti ka pa re dzē ti ti kai re no vā ci jas dar bi,
bet mēs iz man to jām sa vus lī dzek ļus un pa pil di nā jām kor -
pu su ar jaun ām mē be lēm, kas ne pie cie ša mas kā pa cien -
tiem, tā arī dar bi nie kiem, at jau no jām tele ko mu ni kā ci jas
sis tē mu, or di na to ru un mā su is ta bās ta gad ir no dro ši nāts
in ter ne ta pie slē gums, esam ie gā dā ju šies arī jaun u lam pu
ope rā ci ju zā lei, mo ni to rus un ci tus ik die nas dar bam ne -
pie cie ša mos pa līg lī dzek ļus,” at zīs tas gal ve nais ārsts.

Par celt nie ku vei ku mu slim nī cas va dī ba var teikt ti kai
la bu – būv fir ma „RBSSKALS” dar bus vei ca lai kā un pro -
fe si onā li.

Iz re mon tē ta jā ķi rur ģi jas no da ļā vien lai cī gi va rēs ār stē -
ties 40 pa cien ti, pirm ā stā va die nas sta ci onā rā ve se lī bu at -
gūt būs ie spē jams 25 – 30 cil vē kiem.

„Ja jau ir veikts tik vē rie nīgs re monts, tad esat pār lie ci -
nāts, ka slim nī ca Krās la va pa stā vēs un slim nie kus ār -
stēs?” pra sī jām slim nī cas gal ve na jam ār stam.

At bil de se ko ja ne ka vē jo ties: „Do mā jam, ka slim nī ca
būs, un, ne ska to ties uz to, kāds būs nā ka mā ga da bu džets,
esam ga ta vi strā dāt pil nā ap jo mā, kā strā dā jam šo dien, un
sniegt me di cī nis kos pa kal po ju mus mū su no va da un bi ju -
šā ra jo na ie dzī vo tā jiem.”

Dar bi veik ti pro jek ta „Sta ci onā rās ve se lī bas ap rū pes
in fra struk tū ras uz la bo ša na SI A „Krās la vas slim nī ca”,
uz la bo jot ve se lī bas ap rū pes pa kal po ju mu kva li tā ti un pa -
aug sti not iz mak su efek ti vi tā ti”, Nr.3DP/3.1.5.3.1/10/IPI -
A/VEC/014, ie tva ros.

In ga Ka vin ska, au to res fo to

„Mer rild” lab da rī bas ak ci ja 
Krās la vā

“Mū ža no ga lē būt vie -
nam nav vieg li. Ta ču vai rāk 
par vi su pie trūkst vien kār šu 
sa ru nu, sirds sil tu ma un uz -
ma nī bas» - tā rak stīts „Mer -
rild” un Lat vi jas Sar ka nā
Krus ta (LSK) rī ko tās lab -
da rī bas ak ci jas “MĒS JŪS
AT CE RA MIES” mā jas la -
pā. Ak ci jas pa mat do ma ir
ie prie ci nāt ve cos ļau dis,
vel tot vi ņiem lai ka sprī di
kaut vai vie nas ka fi jas ta ses 
ga ru mā. Ša jā stei dzī ga jā
laik me tā arī tas ir ļo ti sva rī gi. 

At sau co ties LSK Krās la vas, Dag das un Ag lo nas
Ko mi te jas ie ro si nā ju mam, arī Krās la vas no va da So ci -
ālā die nes ta dar bi nie ki no lē ma dā vāt pa pil dus uz ma nī -
bu un sirds sil tu mu sa viem ap rū pē eso ša jiem
vien tu ļa jiem cil vē kiem. 

29. no vem brī So ci ālā die nes ta dar bi nie ki ap cie mo ja
ap rū pē ja mos Krās la vas pil sē tā, lai ie prie ci nā tu vi ņus
ar zie do ta jām „Mer rild” ka fi jas pa ci ņām un LSK
Krās la vas, Dag das un Ag lo nas Ko mi te jas sa gā dā ta -
jiem sal du miem. Ko pu mā vie so jā mies div des mit vie -
nā ģi me nē.

Ik die nā šie ļau dis sa ņem ap rū pes dar bi nie ku pa lī dzī -
bu mā jas so ļa veik ša nā un da žā du sa dzī vis ku pro blē -
mu ri si nā ša nā. To mēr uz ma nī bas un cil vē cis ka
kon tak ta ne vie nam ne var būt par daudz, se viš ķi, ja pa -
ša ra di nie ki dzī vo tā lu vai jau de vu šies aiz sau lē. 

Pa tei cī bas vār dus un la bas ve se lī bas vē lē ju mus, ko
dzir dē ja so ci ālie dar bi nie ki, pro tams, pel nī ju ši arī zie -
do tā ji un ak ci jas or ga ni zē tā ji. 

Tur pi nā sim da rīt la bus dar bus! 
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Bērnu laukumu bojā 
jauniešu grupa

Apgūstot dažādu fondu finansējumu,
Krāslava aizvien turpina attīstīties un
mainīties, kļūstot par patiesu pērli Daugavas
krastā, un cienīgu vietu, ar kuru sākas
Latvija. Lielā daudzumā tiek realizēti
infrastruktūras, ēku renovācijas un citi liela
apjoma un finansējuma projekti. Ar prieku
jāatzīmē arī pašu iedzīvotāju iniciatīva,
labiekārtojot pilsētu, piedaloties konkursos
un izcīnot finansējumu nelielu projektu
realizācijai.

Daudzdzīvokļu māju pagalmi ir vieta, kur
ikdienā pulcējas un laiku pavada liela daļa
Krāslavas mazo iedzīvotāju. Diemžēl tikai
retas mājas iedzīvotāji var lepoties ar sakoptu 
un gaumīgi iekārtotu bērnu spēļu laukumiņu.
2011. gada oktobra beigās Vienības ielā 65,
pēc iedzīvotāju iniciatīvas rakstītā un

realizētā projekta, tika labiekārtots
iekšpagalms, kurā tika uzstādītas šūpoles,
smilšu kaste un soliņš par prieku mazajiem
krāslaviešiem. Projekts tika realizēts ar VAS
„Latvijas Hipotēku un zemes banka” Klientu
kluba „Mēs paši” konkursa rezultātā iegūtā
finansējuma palīdzību. Projekta finansējums
bija tikai 300 Ls, kas vēlreiz pierāda, ka arī ar
nelieliem naudas līdzekļiem var panākt ļoti
vajadzīgu un sen gaidītu mērķu realizāciju.
Vienības ielas 65 iedzīvotāju vārdā sakām
lielu paldies Latvijas Hipotēku un zemes
bankai par finansiālo atbalstu un SIA
„TIVA” par bērnu laukumiņa izgatavošanu
un uzstādīšanu.

Ar lielu nožēlu jāteic, ka mazo krāslaviešu
prieki par jauno laukumiņu izrādījās īsi. Nav
pagājuši vēl pat 2 mēneši, bet šūpoles jau ir
bojātas un salauztas tik tālu, ka deformēta
nesošā konstrukcija, un drīzumā vairs
nevarēs tikt lietotas bez atbilstoša remonta,
kas projektā nav iekļauts. Šūpoles tika arī
pārbīdītas par vairākiem metriem no vietas,
kur sākotnēji tika uzstādītas. Spriežot pēc
bojājumiem, šis vandālisms ir veikts apzināti, 
un to veikusi jaunu cilvēku grupa, kas bieži

apgrozās mājas pagalmā. Mēs vēršamies pie
šiem „varoņiem”, kas nedz spēj ko lietderīgu
izdarīt paši, nedz novērtēt citu pūles! Šāda
veida rīcība parāda vienīgi attiecīgo jauniešu
degradācijas pakāpi un „varonību ”, kas
izpaužas kā antisociāla, neadekvāta un
nosodāma uzvedība. Šobrīd, pateicoties dažu 
mājas iedzīvotāju pūlēm, šūpoles ir
pārvietotas atpakaļ vecajā vietā, ka arī daļēji
izremontētas. Pēc šī nepatīkamā incidenta
vēlamies informēt vandāļus, ka turpmāk
līdzīgos gadījumos tiks iesaistīta Valsts vai
pašvaldības policija, gan apstākļu
noskaidrošanai, gan vainīgo saukšanas pie
atbildības. Mēs no sirds aicinām iedzīvotājus, 
kas ievēro demolētājus darbībā, nekavējoties
ziņot policijai, lai tie cilvēki, kas ir gatavi
lauzt, ir gatavi arī atbildēt likuma priekšā!
Ceram uz mājas iedzīvotāju atbalstu.
Novērtēsim un saudzēsim kopā to, kas tiek
darīts mūsu un mūsu bērnu labā! Policiju var
sazvanīt pa tālruņiem: pašvaldības policija
-65681753, dežūrdaļa - 65603402.

                          A.Vagalis, 
projekta vadītājs 

MUMS RAKSTA

2011.ga da 30.no vem brī no ti ka ad mi nis -
tra tī vās ko mi si jas kār tē jā sē de, ku rā ti ka iz -
ska tī ti 24 ad mi nis tra tī vo pār kā pu mu
pro to ko li, no ku riem:

- 10 pro to ko lus sa stā dī ja Valsts po li ci jas
dar bi nie ki,

- 14 pro to ko lu sa stā dī ja Paš val dī bas po li -
ci jas dar bi nie ki.

Čet ri ad mi nis tra tī vo pār kā pu mu pro to ko -
li ti ka sa stā dī ti par bēr na ap rū pes pie nā ku -
mu ne pil dī ša nu, ar ko ti ka iz da rīts LAPK
173.pan ta 1.da ļā pa re dzē tais ad mi nis tra tī -
vais pār kā pums, par ko pa re dzēts iz teikt
brī di nā ju mu vai uz likt nau das so du līdz
simts la tiem:

V.P. dzim.1975.g. ti ka iz teikts brī di nā -
jums par to, ka vi ņa ne piln ga dī gais dēls
I.P., Krās la vas pa mat sko las 4.kla ses skol -
nieks, ne pie die nī gi uz ve dās at tie cī bā pret
sko lo tā jiem un kla ses bied riem;

N.P. dzim.1977.g. ti ka iz teikts brī di nā -
jums par to, ka vi ņas ne piln ga dī gais dēls 
A.P., Krās la vas Va ra vīk snes vi dus sko las
7.kla ses skol nieks, ne ap mek lē mā cī bu
stun das bez at tais no jo ša ie mes la;

R.J. dzim.1970.g. ti ka uz likts nau das
sods 5,00 Ls ap mē rā par to, ka vi ņas ne piln -
ga dī gā mei ta R.J., Krās la vas Va ra vīk snes
vi dus sko las 7.kla ses skol nie ce, ne ap mek lē
mā cī bu stun das bez at tais no jo ša ie mes la;

T.I. dzim.1962.g. ti ka uz likts nau das sods 
10,00 Ls ap mē rā par to, ka vi ņas ne piln ga -
dī gais dēls M.K. ne ap mek lē mā cī bu stun -
das bez at tais no jo ša ie mes la.

Trīs ad mi nis tra tī vo pār kā pu mu pro to ko li
ti ka sa stā dī ti par to, ka per so nām pie de ro šie 
su ņi nav vak ci nē ti Ve te ri nār me di cī nas li -
ku mā no teik ta jā kār tī bā, ar ko ti ka iz da rīts
LAPK 108.pan ta 1.da ļā pa re dzē tais ad mi -
nis tra tī vais pār kā pums, par ko pa re dzēts
uz likt nau das so du no pie ciem līdz div simt
piec des mit la tiem:

V.S. dzim.1993.g. ti ka uz likts nau das
sods 5,00 Ls ap mē rā;

H.N. dzim. 1936.g. ti ka uz likts nau das
sods 5,00 Ls ap mē rā;

Ļ.N. dzim. 1942.g. ti ka uz likts nau das
sods 5,00 Ls ap mē rā.

Di vi ad mi nis tra tī vo pār kā pu mu pro to ko li 
ti ka sa stā dī ti par al ko ho lis ko dzē rie nu lie to -
ša nu vai at ra ša nos al ko ho lis ko dzē rie nu ie -
tek mē, ja to iz da rī jis ne piln ga dī gais, ar ko
ti ka iz da rīts LAPK 171.1p. 1.da ļā pa re dzē -
tais ad mi nis tra tī vais pār kā pums, par ko pa -
re dzēts iz teikt brī di nā ju mu vai uz likt
nau das so du līdz div des mit pie ciem la tiem:

A.D. dzim.1995.g., Dag das arod vi dus -
sko las audzēk nim, ti ka iz teikts brī di nā -
jums;

R.B. dzim.1993.g., Krās la vas Va ra vīk -
snes vi dus sko las 7.kla ses sko lē nam, ti ka iz -
teikts brī di nā jums.

Di vi ad mi nis tra tī vo pār kā pu mu pro to ko li 
ti ka sa stā dī ti par dzīv nie ku tu rē ša nas pra sī -
bu pār kāp ša nu, ar ko ti ka iz da rīts LAPK
106.p. 1.da ļā pa re dzē tais ad mi nis tra tī vais
pār kā pums, par ko pa re dzēts iz teikt brī di -
nā ju mu vai uz likt nau das so du no pie ciem
līdz div simt piec des mit la tiem:

V.S. dzim.1993.g. ti ka iz teikts brī di nā -
jums par to, ka vi ņai pie de ro šais suns skrai -
dī ja pa pil sē tu bez pa va das;

N.M. dzim.1969.g. ti kai iz teikts brī di nā -
jums par to, ka vi ņai pie de ro šie lo pi iz mu ka 
no ga nī bām.

Di vi ad mi nis tra tī vo pār kā pu mu pro to ko li 
ti ka sa stā dī ti par elek tro ener ģi jas pat va ļī gu
pa tē rē ša nu, ar ko ti ka iz da rīts LAPK 98.1p.
2.da ļā pa re dzē tais ad mi nis tra tī vais pār kā -
pums, par ko pa re dzēts uz likt nau das so du
no piec des mit līdz div simts la tiem:

K.Č. dzim.1969.g. par ne san kci onē tu
pie vie no ju mu elek tro lī ni jai ar alu mī ni ja va -
du uz likts nau das sods 50,00 Ls;

V.Š. dzim. 1975.g. par ne san kci onē tu
pie vie no ju mu elek tro lī ni jai ar va ra va du
uz likts nau das sods 50,00 Ls.

Viens ad mi nis tra tī vo pār kā pu mu pro to -
kols ti ka sa stā dī ti par ap zi nā ti ne pa ma to tu
spe ci ālo die nes tu iz sauk ša nu, ar ko ti ka iz -
da rīts LAPK 202.p. 1.da ļā pa re dzē tais ad -
mi nis tra tī vais pār kā pums, par ko pa re dzēts
uz likt nau das so du no div des mit pie ciem
līdz simts la tiem:

1) I.M. dzim.1979.g. par ne pa ma to tu po -
li ci jas un ne at lie ka mās me di cī nis kās pa lī -
dzī bas  iz sauk ša nu ti ka uz likts nau das sods
25,00 Ls ap mē rā.

Trīs ad mi nis tra tī vo pār kā pu mu pro to ko li
ti ka sa stā dī ti par Krās la vas no va da do mes
sais to šo no tei ku mu Nr.3 45.p. pār kāp ša nu
(par iek šē jās kār tī bas no tei ku mu pār kāp ša -
nu kul tū ras, spor ta, tirdz nie cī bas un ci tās
sa bied ris kās vie tās), par ko pa re dzēts iz -
teikt brī di nā ju mu vai uz likt nau das so du
līdz trīs des mit la tiem:

R.J. dzim.1996.g., Krās la vas Va ra vīk -
snes vi dus sko las 7.kla ses skol nie cei, iz -
teikts brī di nā jums par to, ka vi ņa
ne ap mek lē mā cī bu stun das bez at tais no jo ša 
ie mes la;

A.P. dzim.1995.g., Krās la vas Va ra vīk -
snes vi dus sko las 7.kla ses skol nie kam, iz -
teikts brī di nā jums par to, ka viņš
ne ap mek lē mā cī bu stun das bez at tais no jo ša 
ie mes la;

A.B. dzim.1997.g., Krās la vas Va ra vīk -
snes vi dus sko las 7.kla ses skol nie kam, iz -
teikts brī di nā jums par to, ka viņš
ne ap mek lē mā cī bu stun das bez at tais no jo ša 
ie mes la.

Trīs ad mi nis tra tī vo pār kā pu mu pro to ko li
ti ka sa stā dī ti par Krās la vas no va da do mes
sais to šo no tei ku mu Nr.3 17.p.1.d. pār kāp -
ša nu (par ne piln ga dī go per so nu at ra ša nos
nakts klu bos „ZO DI AKS” un „TO DES”,
kur tiek tir go ti al ko ho lis kie dzē rie ni un ta -
ba kas iz strā dā ju mi no plkst.23:00 līdz
plkst.06:00), par ko pa re dzēts iz teikt brī di -
nā ju mu vai uz likt nau das so du no pie ciem
līdz piec pa dsmit la tiem:

D.M. dzim.1995.g., Krās la vas Valsts
ģim nā zi jas 10.kla ses skol nie cei, iz teikts
brī di nā jums;

J.N. dzim.1995.g., Krās la vas Va ra vīk -
snes vi dus sko las 10.kla ses skol nie cei, iz -
teikts brī di nā jums;

R.L. dzim.1995.g., Krās la vas Valsts ģim -
nā zi jas 10.kla ses skol nie cei, iz teikts brī di -
nā jums.

Trīs ad mi nis tra tī vo pār kā pu mu pro to ko li
ti ka sa stā dī ti par Krās la vas no va da do mes
sais to šo no tei ku mu Nr.3 23.p. pār kāp ša nu
(par spļau ša nu, da bis ko va ja dzī bu kār to ša -
nu uz ie lām, pa gal mos un ci tās sa bied ris kās 
vie tās), par ko pa re dzēts uz likt nau das so du
līdz des mit la tiem:

G.G. dzim.1966.g. par da bis ko va ja dzī bu 
kār to ša nu uz ie las uz likts nau das sods
10,00 Ls ap mē rā;

K.S. dzim.1989.g. par da bis ko va ja dzī bu
kār to ša nu uz ie las uz likts nau das sods
10,00 Ls ap mē rā;

A.R. dzim.1989.g. par da bis ko va ja dzī bu
kār to ša nu uz ie las uz likts nau das sods
10,00 Ls ap mē rā.

Viens ad mi nis tra tī vo pār kā pu mu pro to -
kols ti ka sa stā dī ti par Krās la vas no va da do -
mes sais to šo no tei ku mu Nr.3 22.p.
pār kāp ša nu (par ie lu, lau ku mu un ci tu sa -
bied ris ko vie tu pie gru žo ša nu ar sī kiem sa -
dzī ves at kri tu miem – iz smē ķiem, pa pī riem,
sau les pu ķu sēk lām u.tml.), par ko pa re dzēts 
uz li ikt nau das so du līdz pie ciem la tiem:

A.S. dzim.1947.g. par iz smē ķa no me ša -
nu uz ie las uz likts nau das sods 5,00 Ls ap -
mē rā.

ADMINISTRATĪVĀ KOMISIJA ZIŅO

Sa stā dī ti 17 ad mi nis tra tī vo pār kā pu mu
pro to ko li, no tiem 6 par bēr na ap rū pes pie -
nā ku mu ne pil dī ša nu, 3 par iek šē jās kār tī bas 
no tei ku mu pār kāp ša nu, 3 par da bis ko va ja -
dzī bu kār to ša nu sa bied ris kās vie tās, 3 par
dzīv nie ku in fek ci jas sli mī bu pro fi lak ses un
ap ka ro ša nas pra sī bu pār kāp ša nu, 1 par ie lu
pie gru žo ša nu ar at kri tu miem, 1 par dzīv -

nie ku tu rē ša nas, lab tu rī bas, iz man to ša nas
un pār va dā ša nas pra sī bu pār kāp ša nu. 

Sa ņem ti 25 rak stis kie ie snie gu mi un at -
strā dā ti 46 iz sau ku mi. Ti ka veik tas 23 pro -
fi lak tis kās sa ru nas un mu tis kie
brī di nā ju mi.

3 cil vē ki ti ka no gā dā ti Dau gav pils slim -
nī cas detoksikācijas pa lā tā. 2 klai ņo jo ši su -
ņi ti ka no gā dā ti Dau gav pils dzīv nie ku

pa tver smē, no ku riem vie nam ti ka at ras tas
jaun as mā jas.

Ti ka kon sta tēts viens kri mi nāl pār kā -
pums, un in for mā ci ja ir no do ta Valsts po li -
ci jai.

Ti ka veik ti 4 nakts rei di (no piekt die nas
uz sest die nu), kas sais tī ti ar sa bied ris kās
kār tī bas uz tu rē ša nu nakts lai kā.

PAŠ VAL DĪ BAS PO LI CI JAS AT SKAI TE PAR PA VEIK TO DAR BU NO VEM BRĪ

JAUTĀJUMS
 REDAKCIJAI

Vai SI A „KTV Tele anss” mak sā par
elek trī bu, ko pa tē rē TV sig nā la pa stip ri -
nā tā ji, kas iz vie to ti na mu kāp ņu tel pās?

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

- Ar ka beļ te le vī zi jas uz ņē mu mu ir no -
slēgts lī gums par TV sig nā la pa stip ri nā tā ju
pa tē rē tās elek tro ener ģi jas ap mak su. Sa ka rā
ar to, ka šīs ie rī ces pa tē rē ļo ti maz elek tro -
ener ģi jas, nav pa re dzē ti at se viš ķi skai tī tā ji,
tiek no teikts to mak si mā lais pa tē riņš, kas ir
no rā dīts teh nis ka jā pa sē. Šī sum ma tiek at -
ņem ta no kat ras mā jas (kur at ro das TV sig -
nā la pa stip ri nā tā ji) elek tro ener ģi jas pa tē ri ņa
ko pē jās sum mas, un to ap mak sā ka beļ te le vī -
zi jas uz ņē mums „KTV Tele anss”. 

In drā Valsts svēt kus
 at zī mē ar vēs tu ris kā
 par ka at jau no ša nu

16.no vem brī plkst.13.00 In dras pa gas tā
ti ka svi nī gi at zī mē ta da bas par ka at jau no ša -
na un at jau no tais parks ie gu va no sau ku mu
„Tē vi jas parks”. „Ša jā pa sā ku mā sa vu un
cie mi ņu uz ma nī bu  gri bam pie vērst vēs tu -
res fak tiem, ku ri ir cie ši sais tī ti ar Lat vi jas
ro bež sar dzes vēs tu ri, klāt eso šo uz ma nī bu
pie vēr šam vēs tu res lie cī bām par Lat vi jas
brīv valsts ro bež sar dzes pār stāv ju ie sais tī -
ša nos In dras kul tūr vi des sa kār to ša nā,” uz -
svē ra  pa sā ku ma or ga ni za to ri.

Kā vēs tī jums nā ka ma jām pa au dzēm In -
drā 30-ga dos ti ka iz vei dots parks un ta jā
eso šais sta di ons. Pa tei co ties šim skais ta jam 
žes tam, In dras kul tūr vi de ie gu va jaun u vie -
tu, kur cil vē kiem bi ja ie spē ja at pūs ties un
ak tī vi pie da lī ties spor ta ak ti vi tā tēs ko pā ar
ro bež sar gu ģi me nēm. Diem žēl vēs tu re ie -
ne sa lik te nī gas iz mai ņas tā lā kā In dras ro -
bež pun kta pa stā vē ša nā, dau dzu ro bež sar gu
dzī ves iz dzi sa tā la jā Si bī ri jā, bet, pa tei co -
ties ie stā dī ta jam par kam, šie cil vē ki ne ti ka
iz svīt ro ti no cil vē ku at mi ņas. Par kā at kal ir
dzir da mi bēr nu smiek li, kas ar sa vu esa mī -
bu ap lie ci na Lat vi jas pa au džu pēc te cī bu.

Pa tei co ties In dras pa gas ta pār val dei,
Krās la vas no va da do mei, Lau ku at bal sta
die nes tam un In dras ie dzī vo tā jiem, ti ka sa -
kopts  parks, kas 16. no vem brī ie gu va ofi ci -
ālu  no sau ku mu -  „Tē vi jas parks.”

Uz šo pa sā ku mu ie ra dās jaun ie ši un vie -
tē jie ie dzī vo tā ji, kas va rē ja ie pa zī ties ar
Lat vi jas ro bež sar dzes mu nī ci ju un mo to ri -
zē tām vie nī bām.

Mā ris Su sejs

KRUOSLOVYS 
AMAT NĪ KU BRU OLIS TE
 aici na iz just īpa šo pirms svēt ku bur vī bu

ZIE MAS SVĒT KU TIR DZI ŅĀ
16. un 17. de cem brī  no plkst. 10.00

-14.00 Krās la vas kul tū ras na mā, Rī gas ie lā
26, Krās la vā.

16. de cem brī
10.00 - 14.00 Lat ga les ama ta meis ta ru iz -

strā dā ju mi Jū su dā va nu gro zam. 
10.00 - 14.00 Zie mas svēt ku pi par kū ku ro -

tā ša na (uz ņē mu mi SI A „Krās la va – D” un
IK „ M.Do rož ko”). 

11.00 – 13.00 Ra do šās dar bnī cas ma ziem
un lie liem „Gais mu – Gais mas dar bnī cā
(Krās la vas bēr nu un jaun ie šu centrs).

17. de cem brī 
10.00 - 14.00 Lat ga les ama ta meis ta ru iz -

strā dā ju mi Jū su dā va nu gro zam. 
10.00 - 14.00 Zie mas svēt ku pi par kū ku ro -

tā ša na (uz ņē mu mi SI A „Krās la va – D” un
IK „ M.Do rož ko”). 

10.00 – 14.00 Zie mas svēt ku fo to stu di ja
(fo tok lubs „Zib snis”).

10.00 – 14.00 Čak lo rū ķu ra do šās dar bnī -
cas „Eņ ģe ļu pa sa kas”  (In ga Pud ni ka)

11.00 – 13.00 Ra do šās dar bnī cas ma ziem
un lie liem „Gais mu – Gais mas dar bnī cā
(Krās la vas bēr nu un jaun ie šu centrs).

Lai prie cīgs un pār stei gu miem ba gāts
pirms svēt ku laiks!
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URO LO GA KON SUL TĀ CI JAS
KRĀS LA VAS PO LI KLĪ NIKĀ!

Kat ru pirm die nu ar ģi me nes ār sta no -
sū tī ju mu, vei cot ti kai pa cien ta ie mak su,
pa cien tus pie ņems 

SER TI FI CĒTS URO LOGS
 ALEK SEJS HOH LOVS.

Lai cī gi pie rak stī ties uz kon sul tā ci ju
var pa tālr.65444200.

Os te opo ro zes dia gnos ti ka
 un spe ci ālis tes dr. I. Leg zdi ņas

 (Rī ga, „Ve se lī bas Centrs 4”) 
kon sul tā ci jas 15. de cem brī plkst. 14.30

 Krās la vā „Sau les ap tie kā”, 
Rī gas ie lā 159. 

Tālr. in for mā ci jai un pie rak stam -
29386664.

Ie dzī vo tā ju ie vē rī bai!

P/a „Krās la vas Sli mo ka se” pie dā vā
ie dzī vo tā jiem veikt avan sa mak sā ju mus
par ve se lī bas pa kal po ju mu mi ni mu mā
ie tilp sto šās ārst nie cis kās pa lī dzī bas pa -
cien ta da ļu (pa cien ta ie mak sa).

Sa mak sa par me di cī nas pa kal po ju -
miem no 2012.ga da 1.jan vā ra tiek no -
teik ta 

 Ls 15.00 ap mē rā ce turk snī, kas sa stā -
da Ls 60.00 ga dā.

Ie mak sas iz da rā mas ne re tāk kā rei zi
ce turk snī, tas ir, līdz nā ka mā ce turk šņa
sā ku mam – līdz 1.jan vā rim, 1.ap rī lim,
1.jū li jam, 1.ok tob rim.

Ja pa cients sa mak su par me di cī nas
pa kal po ju miem nav vei cis sav lai cī gi,
no teik ta jos ter mi ņos, tad tie sī bas uz pil -
nī gi bez mak sas me di cī nas pa kal po ju -
miem stā jas spē kā  pēc 10 die nām no
no mak sas brī ža.

Ap mak su par me di cī nas pa kal po ju -
miem ie dzī vo tā ji var veikt jeb ku rā no
šīm kre dīt ie stā dēm:

- „Lat vi jas pasts” –Krās la vas, Dag das 
pil sē tu un lau ku te ri to ri ju pa sta no da ļās;

- „Ge Money Bank” - Krās la vas fi li -
ālē;

- „SEB Ban ka” - Krās la vas fi li ālē;
- „Hi po tē ku un ze mes ban ka” Krās la -

vas fi li ālē;
 - SI A „Krās la vas slim nī ca” ka sē. 
Sli mo ka se pa cien tu ie mak su ap mak -

sā:
- am bu la to ru ap mek lē ju mu pie ģi me -

nes ār sta un pie ār sta spe ci ālis ta ārst nie -
cī bas ie stā dē;

- dia gnos tis kos iz mek lē ju mus;
- ģi me nes ār sta mā jas vi zī tes pa cien -

tiem ve cā kiem par 80 ga diem;
- ār stē ša nos sta ci onā rā;
 - pa cien ta iz de vu mus die nas sta ci -

onā rā, kas sa ņem ti SI A „Krās la vas slim -
nī cā” un p/i „Ve se lī bas un so ci ālo 
pa kal po ju mu centrs „Dag da””( vies nī -
cas pa kal po ju mi, ēdi nā ša na un
me di ka men tu no dro ši nā jums);

- līdz da lī bas mak sā ju mu par veik ta -
jām ķi rur ģis ka jām ope rā ci jām sta ci onā -
rā līdz Ls 30,00.

Vēr šo ties pēc me di cī nas pa kal po ju -
miem Krās la vas, Dag das un Ag lo nas
no va da ārst nie cī bas ie stā dēs, ob li gā ti jā -
uz rā da pa cien ta grā ma ti ņa.

Lai sa ņem tu ap mak su, pa cien tam, kas 
ār stē jas valsts vai ci tu te ri to ri ju ārst nie -
cī bas ie stā dēs, vai sa ņē mē jam ir jā ie -
sniedz Sli mo ka sē če ki vai kvī tis par
nau das lī dzek ļu iz lie to ša nu, iz raksts no
sta ci onā ra un jā uz rā da pa cien ta ie mak -
sas grā ma ti ņa, per so nī bu ap lie ci nošs
do ku ments.

Ja ie priek šē jā ga dā no mak sa veik ta
pil nā ap mē rā, pa cients par plā no to ār stē -
ša nu at mak su sa ņem 100% ap mē rā, pre -
tē jā ga dī ju mā – 50 %.

Sli mo ka se ne ap mak sā:
- mak sas me di cī nas pa kal po ju mus,

ser vi sa pa kal po ju mus.
Pa cien ta ie mak sas grā ma ti ņas no zau -

dē ša nas ga dī ju mā tiek iz snieg ta ko pi ja
(mak sa Ls 0.50).
No sa mak sas par me di cī nas pa kal po -

ju miem at brī vo tas per so nas, sa ska ņā ar
LR Mi nis tru ka bi ne ta no tei ku miem, kā
arī ka ra in va lī di.

15.no vem brī Prei ļos no ti ka tra di ci onā -
lās in va lī du spor ta spē les- gal da spor ta
spē ļu tur nīrs (no vuss, darts, dam bre te un
šahs).

Prei ļu in va lī du bied rī ba jau ne pir mo
rei zi aici na uz sa cen sī bām Krās la vas in va -
lī dus-spor tis tus. Ša jās sa cīk stēs pie da lī jās
ak tī vā kie spor ta pa sā ku mu da līb nie ki -
Ana to lijs Le be doks, Vla dis lavs Grun -
dāns, Vik tors Sa vic kis un Vja čes lavs Lu -
ka še vičs. 

Krās la vie šiem iz de vās iz cī nīt 7 god al -
go tas vie tas no 12 ie spē ja mām. Vik tors
Sa vic kis ie gu va 1. vie tu dar tā, 3. – dam -
bre tē un ša hā. Ana to li jam Le be do kam ir
1. vie ta no vu sā un 2. – dar tā. 3. vie tu no -
vu sā iz cī nī ja Vja čes lavs Lu ka še vičs, Vla -
dis la vam Grun dā nam – 3. vie ta dar tā.

Uz va rē tā ji sa ņē ma me da ļas un dip lo -
mus.

Ana to lijs Le be doks

SPORTS

Pār dod va sar nī cu („Me ža no ra”).
Т.26173163.

Iz ro tā sim pil sē tu svēt kiem!
Ir sā cies Ad ven tes laiks, kad kat ru svēt die nu mēs

aiz de dzam Ad ven tes vai na gā vie nu sve cī ti. Ar kat ru
aiz deg to sve ces lies mi ņu ar vien tu vāk nāk Zie mas -
svēt ki. Da lī si mies ar sa vu prie ku un dā vi nā sim to ap -
kār tē jiem!

Aici nām pil sē tas ie dzī vo tā jus iz ro tāt svēt kiem arī
sa vu mā ju fa sā des un pa gal mus ar spul dzī šu vir te -
nēm, eg lī šu man ti ņām, eņ ģeļ ma tiem un sve cēm.

Skais tāk un in te re san tāk no for mē to mā ju īpaš nie -
ki tiks ap bal vo ti. Svēt ku iz jū tas ne kad ne var būt par
daudz!

KAS? KUR? KAD?

16.decembrī plkst.17.00 Krāslavas
pilsētas centrālajā

laukumā tiks iedegta Ziemassvētku eglīte.
Aicinām bērnus un pieaugušos.

17.de cem brī plkst. 10:00
Krāsla vas 

Spor ta sko lā, Rī gas ie lā 52, no tiks Krās la -
vas no va da at klā tais dam bre tes čem pio nāts 
di vās ve cu ma gru pās – bēr nu (1996.dz.g.
un jaun āki) un pie au gu šo. Pie teik ties pa
tālr. 26134166, pa e-pas tu: rai tis@kras la -
va.lv vai per so nī gi līdz 17.12.2011. plkst.
9:45. Pie da lī ties tiek aici nā ti vis i in te re sen -
ti!

18. de cem brī plkst. 16:00 Krās -
la vas kul tū ras na -

mā kon cer tā „MĪ-LE-STĪ-BAI” uz stā sies
re ži sors, ak tie ris un dzies mi nieks Va ris Vēt -
ra, pre zen tē jot arī sa vu dzies mu al bu mu
„Pār do du vē ju un zir gu vēl klāt...”. Kon certs
no tiks Va ra Vēt ras al bu ma pre zen tā ci jas
tū res Lat vi jā ie tva ros. Kon cer tā māk sli -
nieks iz pil dīs dzies mas no sa va pirm ā
dzies mu al bu ma, ku ras jau iz ska nē ju šas
Lat vi jas ra dio sta ci jās un kļu vu šas tau tā ie -
mī ļo tas, kā arī dau dzas jaun as dzies mas.
Kon cer ta lai kā klau sī tā jiem būs ie spē ja uz -
dot jau tā ju mus Va rim Vēt ram, in te re san tā -
ko jau tā ju mu au to ri sa nems bal vas no
sal du mu fab ri kas „LAI MA” un kon cer ta
rī ko tā jiem. Bi ļe tes cena - 3-4Ls.

19.de cem brī plkst.16.00 Krās la -
vas Ro mas ka to ļu

baz nī cā no tiks Ga rī gās mū zi kas kon certs.
Pie da lās Jā ze pa Vī to la Lat vi jas Mū zi kas
aka dē mi jas pro fe so re, ēr ģel nie ce La ri sa
Bu la va ar audzēk ņiem un Dau gav pils Mū -
zi kas vi dus sko las pe da go gi un audzēk ņi.
Kon certs būs jau ka un mī ļa dā va na ik vie -
nam ša jos klu sa jos ģi me nes svēt kos- Jē zus
Kris tus dzim ša nas die nā. 

No 26. līdz 28.  de cem brim
Krās la vas

Va ra vīk snes vi dus sko lā - Jaun ga da pa sa -
ka! 

Arī šo gad mēs aici nām vi sus pie pil dīt
sap ni par Jaun ga da brī nu mu. 

26.de cem brī  plkst.10.00, 12.30, 15.00;
27.de cem brī  plkst.11.30, 14.00;
28.de cem brī  plkst.11.30, 14.00.
Ie eja: bēr niem – 0,50Ls, pie au gu ša jiem –

1Ls.

29. de cem brī plkst.19.00 Krās -
la vas kul tū ras na -

mā no tiks tra di ci onā lais Krās la vas
Va ra vīk snes vi dus sko las „Jaut ro un at jau -
tī go klu ba” fes ti vāls.  Ie eja - 1,50Ls.

Krās la vas no va da do me 
sveic cil vē kus 

ar īpa šām va ja dzī bām
 Starp tau tis ka jā in va lī du die nā!

3.de cem bris – tā ir ga rī gi ba gā to un
stip ro cil vē ku die na, sa snie gu mi lie ci na
par vi ņu po zi tī va jām rak stu ra īpa šī bām,
dzī ves prie ku un gri bas spē ku.

Vē lam jums la bu ve se lī bu, op ti mis -
mu, iz tu rī bu un ti cī bu la ba jam!

Bied rī ba „Sta riņš” sveic
 de cem brī dzi mu šos:

Va len tī nu Žur ņu, Ža ni Žun du, Ainu
Bron ko, Rai mon du Bra ze vi ču.

Dzī ve ir kā sa mez glo ta dzi ja,
Ku ras ri si nā jums - grūts, bet skaists,
Ne skai tī sim die nas, ku rās lie tus li ja,
Mir kļus skai tī sim, ko žēl bij
 pro jām laist.

Uni kā la ie spē ja pie teikt 
Krās la vas fo to al bu mu

Ga da tum šā ka jā lai kā pie dā vā jam uni kā lu ie spē ju
pie teik ties fo to al bu mam „Krās la va”. Tas šo ru den ir
iz vei dots un ne lie lā pre zen tā ci jas ti rā žā iz dots pār ro -
be žu pro jek ta ie tva ros, bet pēc ie dzī vo tā ju lū gu -
miem 2012.ga da sā ku mā tiek plā nots pub li cēt to
at kār to ti vis iem, kas mīl mū su skais to maz pil sē tu un
vē las sev vai sa viem tu vi nie kiem un drau giem uz dā -
vi nāt ko īpa šu un pa lie ko šu.

Fo to al bu mā ir 58 lap pu ses ar 15 au to ru fo to grā fi -
jām, kas rak stu ro Krās la vas da bu, ar hi tek tū ru un cil -
vē kus. Pro vi zo ris kā al bu ma ce na - 7 la ti. Pie teik ties
var līdz 10.de cem brim, zva not pa tāl ru ni 65620286
vai rak stot uz e-pas tu: zib snis@kras la va.lv vai ina -
ra@kras la va.apo llo.lv un no rā dot ne pie cie ša mo
grā ma tu skai tu un sa vu kon tak tin for mā ci ju.

Ra do šās dar bnī cas 
Krās la vas no va dā

Tu vo jo ties Zie mas svēt kiem, Krās la vas no va da
do me aici na bēr nus un pie au gu šos pie da lī ties ra do -
ša jās dar bnī cās vi sā no va da te ri to ri jā. Da žā dās dar -
bnī cās būs ie spē ja ap gūt jaun as pras mes un
ie prie ci nāt Lat ga les un Auk štai ti jas (Lie tu va) bēr -
nus Zie mas svēt kos, dā vi not pa šu ro kām iz ga ta vo tas
Zie mas svēt ku dā va nas. 

Pa sā ku mi no tiks sa dar bī bā ar Ama tu is ta bu, In -
dras māk slas un mū zi kas sko lu, Krās la vas bēr nu un
jaun ie šu cen tru, Skais tas at bal sta cen tru un Krās la -
vas no va da bib li otē kām.

Da lī ba dar bnī cās ir bez mak sas pa sā kums, dar bam
ne pie cie ša mie ma te ri āli un ap rī ko jums tiks no dro ši -
nāts.

Lū dzam pie teik ties, zva not vai rak stot: t.
65620286, e-pasts: gunta@kraslava.lv. 

Ak ti vi tā ti līdz fi nan sē Krās la vas no va da do me un
Lat vi jas – Lie tu vas pār ro be žu sa dar bī bas pro gram -
mas pro jekts „Cu red by an i mals”. 

Gun ta Či ži ka

Kā jau kat ru ga du, arī šo reiz
ne dē ļa no vem bra bei gās Krās la -
vas Valsts ģim nā zi jā bi ja īpa ši
ma te mā tis ka. Vai uz kat ra so ļa
sko lē nus sa gai dī ja ma te mā tis kas
lie tas- zī mē ju mi, dze jo ļi un ci ti
ra do šie dar bi ņi pie sie nām, olim -
pi āde, ne pa ras ti uz de vu mi ma te -
mā ti kas stun dās pa mat sko las
sko lē niem, kā arī in te re san tas
ma te mā tis kās sa cen sī bas vi dus -
sko lē nu ko man dām. Par pē dē jo
vē los pa stās tīt vai rāk, jo šo reiz
kon kur si no ti ka ci tā dāk, ne kā tas
bi jis ag rāk.

Gan ko man du olim pi āde, gan
eru dī tu kon kurss ģim nā zi jas ma -
te mā ti kas ne dē ļās jau ir ilg ga dē ja 
tra dī ci ja, bet šo gad abas sa cen sī -
bas kļu va vēl in te re san tā kas un
pla šā kas, jo ie sais tī jās arī sko lē ni
no tri jām ci tām Valsts ģim nā zi -
jām- Gul be nes, Jē kab pils un
Prei ļu. Ko pā bi jām 11 ko man das, 
tos tarp trīs no sa vas sko las. Līdz
šim gan mums ne bi ja pie re dzes
sa cen sī bās ar ci tām sko lām, bet
tas mums ne kā dā zi ņā ne li ka pa -

do ties, jo gri bē jās ta ču pa rā dīt, ka 
esam tik pat eru dī ti, cik pā rē jie!

Vis pirms no ti ka ko man du
olim pi āde- vi dus sko lē nu ko man -
dām pie cu cil vē ku sa stā vā bi ja
jā tiek ga lā ar as to ņiem uz de vu -
miem. Viens no tiem, kā jau kat ru 
ga du, bi ja sais tīts ar pen ta mi no
fi gū ri ņu sa lik ša nu, un tas arī dau -
dziem sko lē niem li kās vis in te re -
san tā kais- ne kā das rē ķi nā ša nas,
vien jā zī mē, to mēr ne vis iem iz -
de vās tikt ar to ga lā. Ri si nā ša na
ne bi ja no tiem vieg lā ka jiem dar -
biem, īpa ši tā dēļ, ka ar uz de vu -
miem cī nī jā mies vai rāk ne kā trīs
stun das. Kad dar biņš bi ja veikts,
ma te mā ti ķus sa gai dī ja go dam
no pel nī tas pus die nas.

Pēc pus die nā no ti ka otrs kon -
kurss, ku ram gan re zul tā tus uz zi -
nā jām uz reiz, jo, at šķi rī bā no
uz de vu miem, tie nav il gi jā la bo.
Kon kur sā ti ka pār bau dī ta mū su
eru dī ci ja ma te mā ti kas jau tā ju -
mos- par ma te mā ti ķiem, vi ņu sa -
rak stī ta jām grā ma tām,
veik ta jiem at klā ju miem un ma te -

mā ti kas vēs tu ri kā tā du. Va ja dzē -
ja iz do māt arī sa vu ko man das no -
sau ku mu un dzies mu, kas
iz vēr tās par in te re san tā ko pa sā -
ku ma da ļu- zā lē bi ja gan „Ta gil”,
gan „Šo ko lā des pen ta mi no”, arī
„Per pen di ku li ar ro zī nī ti”, „Anti -
pen ta mi no” un „Zel ta at slē ga”.
Da līb nie ki no skaid ro ja da žā dus
in te re san tus un ne pa ras tus fak -
tus, ku ri da ļē ji pat nav sais tī ti ar
ma te mā ti ku- to, cik bi ja jā sver
sie vie tei, lai vi ņu at zī tu par ra ga -
nu vai to, ka fe ru la bi ja li ne āls, ar
ku ru so dī ja sko lē nus. Vis sa rež ģī -
tā kie lai kam bi ja jau tā ju mi, ku rus 
uz de va ko man das vie na ot rai, jo
ar to pa lī dzī bu va rē ja sa lī dzi nāt,

vai katrs zi na to, ko jau tā tā di pa -
ši sko lē ni kā viņš.

Bei gās to mēr sa nā ca tā, ka
god al go tās vie tas bi ja vi su tri ju
pā rē jo sko lu ko man dām- pirm ie
bi ja „C2H5OH” no Prei ļiem, vi -
ņiem se ko ja „Kolhozs” no Jē kab -
pils un Gul be nes ko man da
„Nau ris”. Bei gās kat ra ko man da
sa ņē ma arī sal do bal vu. Kat rā zi -
ņā- par dar bu bi ja gan da rī jums,
un sko lē ni at zi na, ka pēc šī pa sā -
ku ma ma te mā ti ka šķiet vēl in te -
re san tā ka.

Eve lī na Pu zo
Sin ti jas Tra fi mo vi čas fo to

„MATEMĀTIKA ŠĶIET 
VĒL INTERESANTĀKA”

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.


