
De cem bra sā ku mā Krās la vas no va du ap mek lē ja Unie jo vas
(Po li jas Re pub li ka) pil sē tas de le gā ci ja. Sa drau dzī bas at tie cī -
bas ar šo pil sē tu Po li jas cen trā Krās la vai iz vei do ju šās jau sen. 
Ja ag rāk sa dar bī ba at tīs tī jās gal ve no kārt kul tū ras, spor ta un
iz glī tī bas sfē rā, tad paš laik tiek mek lē ti jaun i kon tak tu vei ci -
nā ša nas vir zie ni.

„Mēs va ram mā cī ties no Po li jas pie re dzes, kā pie sais tīt
Eiro pas Sa vie nī bas lī dzek ļus,” uz svē ra Krās la vas no va da
do mes priekš sē dē tājs Gu nārs Upe nieks. „Unie jo vā mums
bi ja ie spē ja re dzēt, kā ar ES fon du lī dzek ļiem strā dā Po li jā.
Ta gad, tur pi not sa dar bī bu kul tū ras, iz glī tī bas un spor ta jo -
mā, lie lā ku uz ma nī bu mēs pie vēr sī sim eko no mi kas sfē rai.” 

Po li jas de le gā ci ju va dī ja pil sē tas mērs Ju zefs Koč ma reks
un tās sa stā vā šo reiz bi ja paš val dī bas dar bi nie ki un uz ņē mē -
ji. Vie sus īpa ši in te re sē ja alus brū vē ša na un mai z es cep ša na. 
Po ļi ap mek lē ja alus da rī ta vu „Krās la vas avots”, kā arī ie pa -
zi nās ar to, kā cep mai zi Andr upe nē un Ag lo nā. Nā ka mā ga -
da mar tā mai z es ce pē ji no Ag lo nas un Andr upe nes do sies uz 
Unie jo vu, lai da lī tos sa vā pie re dzē ar Po li jas uz ņē mē jiem. 

Unie jo vas de le gā ci jas pār stāv ji ap ska tī ja Krās la vas no va -
da ie vē ro ja mos ob jek tus, kā arī vie so jās In dras pa gas ta zem -
nie ku saim nie cī bās - „Ba gā tī bas” un „Vai cu ļe va”. Po li jas
uz ņē mē jus sa gai dī ja pa gas ta pār val des va dī tā ja Ēri ka Gab -
ru sā ne, bet vies mī lī gie zem nie ki cie nā ja vi ņus ar sa vu pro -
duk ci ju. 

„Krās la vas un Unie jo vas sa dar bī ba tur pi nās jau 10 ga du
ga ru mā,” ak cen tē ja pil sē tas va dī tājs Ju zefs Koč ma reks . „Es 
re dzu, kā at tīs tās jū su pil sē ta. Uz ska tu, ka vis vai rāk ir iz da -
rīts tie ši pē dē jo ga du lai kā.”

Ju zefs Kuč ma reks no vē lē ja, lai Krās la va arī turp māk sa -
gla bā tu strau ju iz aug smes tem pu.

El vī ra Šku tā ne, 
au to res fo to

SA DAR BĪ BA TIKS 
TUR PI NĀ TA UN STIP RI NĀ TA

Lai mēs esam tik ba gā ti,
ka sa vā na ba dzī bā spē jam
vēl dot viens ot ram.
Lai mēs esam tik stip ri,
ka sa vā vā ju mā va ram
uz va rēt pa ši se vi.
Lai mēs esam tik gai ši,
ka ša jā tum ša jā lai kā
gais mā sta rot va ram.
(Vēs ma Kok le-Lī vi ņa)

Gun de ga Gri šā ne: 
Ir pie nā cis Zie mas svēt ku un Jaun -

ga da gai dī ša nas laiks. Laiks, kad
katrs no mums at ska tās uz pa veik to, kad iz vēr tē jam sa vas
vēl mes, spē kus un ie spē jas, plā no jot nā kam gad vei ca mos
dar bus. Ne kas pa sau lē ne no tiek ne jau ši. Viss, kas no tiek ar
mums, ir mū su pa šu rī cī bas iz rai sīts.

No vē lu tvert gai šas do mas, kul ti vēt se vī po zi tī vis mu,
sniegt sa vu la bes tī bas sta ro ju mu ci tiem. No ro be žo si mies un
iz vai rī si mies no ne gā ci jām, jo ti kai iek šē ji sa kār tots cil vēks
spēs pār va rēt grū tī bas, lai ie tu tā lāk. Uz tu rē sim se vī mo rā lo
po zi tī vis mu un da rī sim la bus dar bus, pa lī dzē sim tiem, kam
tas ir vis vai rāk va ja dzīgs! 

Ir tā da lie ta, ku ras ne kad ne būs par daudz – tā ir mī les tī ba,
un ir tā da lie ta, ku ru mēs ne kad ne do dam pie tie ka mi daudz –
arī tā ir mī les tī ba. At vē liet lai ku mī les tī bai, at vē liet lai ku sa -
ru nām, at vē liet lai ku pār do mām! 

Es gri bu kat ram Jums vē lēt nā ka ma jā ga dā to, ko Jūs katrs
vē la ties vis vai rāk – ci tam tā ir ve se lī ba, ci tam nau da vai
darbs, bet vie nā vār dā – veik smi! Ti kai at ce rie ties, ka veik -
sme uz smai da tiem, kas cen šas! 

Cen tī si mies ko pā sa vā, mū su bēr nu, Skais tas pa gas ta, Kal -
nie šu pa gas ta, Krās la vas no va da un Lat vi jas la bā, tad nā ka -
mo ga du va dī sim daudz po zi tī vā kā gai sot nē!

Gais mu, dvē se les mie ru un sa ska ņu Zie mas svēt kos! Gai -
šām do mām un pie pil dī tām ce rī bām ba gā tu Jaun o ga du!

Zie mas svēt ku un Jaun ā ga da priekš va ka rā pa -
ras ti ap sveic vis mī ļā kos un vis tu vā kos cil vē kus.
Tā pēc sa vus no vē lē ju mus mēs vel tām Jums, mū su
mī ļie la sī tā ji!

Mēs zi nām, ka jūs esat sko lē ni un pen si onā ri,
strād nie ki un sko lo tā ji, paš val dī bas ie stā žu un
valsts in sti tū ci ju dar bi nie ki. 

Mēs pa tei ca mies vis iem, kas la sa mū su avī zi. Pa -
tei ca mies vis iem au to riem. Iz sa kām lie lu pa tei cī bu
vis iem iz pla tī tā jiem. Īpašs pal dies Pie dru jas pa -
gas ta pār val des dar bi nie kiem, kam iz de vās or ga -
ni zēt „Krās la vas Vēs tis” pie gā di kat rā pa gas ta
mā jā.

Vē lam, lai  mū su la sī tā jiem jaun ajā ga dā katrs
rīts bū tu labs, kat ra die na – veik smī ga, bet katrs
va kars - brī niš ķīgs!

Lai Jaun ais 2012. gads at nes Jums ti kai la bas zi -
ņas!

„Krās la vas Vēs tis” re dak ci ja

Šai brī nu mu stun dā caur bal to
pār slu de ju

Mēs cits pie ci ta do mās cie mos
ejam

Un ro ku snie dzam -
Lai mei, Prie kam, Ve se lī bai, La -

bes tī bai!
Krās la vas pa gas ta ie dzī vo tā jiem -

Bal tus Zie mas svēt kus un pie pil dī -
tām ce rī bām ba gā tu Jaun o 2012. ga -
du

Valentīna Moiseja

Lai al laž kāds prieks
kā eņ ģe ļa mats
Sien dvē se li zvaig znes
sta rā!
Lai Zie mas svēt ki un 
Jaun ais gads
dod sir dij
mī les tī bas tik daudz, ka pa ši,
glu ži kā eņ ģe ļi,
To ci tiem dā vi nāt va ram.
(K.Ap škrū ma)

Mī ļie Ūd rī šu un Iz val tas pa gas tu ie -
dzī vo tā ji! Lai Zie mas svēt ku prieks un
sil tums sa sil da kat ru sir di, nes sa ti cī bu un mī les tī bu kat rā mā jā! 
Lai kat ram no Jums, mī ļie pa gas tu ļau dis, aiz vien bla kus ir savs 
sar geņ ģe lis! Lai Jums kat ram pie tiek spē ka pa veikt ie ce rē to un
tas dod deg smi jaun iem un spē cī giem dar biem. Prie cī gus Zie -
mas svēt kus! Lai mī gu Jaun o ga du!

 Mā ra Mig lā ne, 
pa gas tu pār val žu va dī tā ja

Lai kat rā mā jā ie nāk Zie mas svēt -
ku brī nums,

Lai kat ru ga du sirds no jaun a tic,
cer un mīl!

Prie cī gus Zie mas svēt kus un pa tī -
ka miem pār stei gu miem ba gā tu
Jaun o 2012.ga du Aule jas pa gas ta
un Kom bu ļu pa gas ta ie dzī vo tā jiem
no vēl pār val žu va dī tājs 

Aivars Um braš ko

Mī ļie Ro bež nie ku, In dras,  Pie dru jas
pa gas tu un Krās la vas no va da  ie dzī vo tā ji!

Svei cu Jūs Zie mas svēt kos un Jaun o
2012.ga du sa gai dot. 

No vē lumir dzu mu acīs un sil tu mu dvē -
se lē, ve se lī bu paš iem un ve se lus mī ļos,
lai ku zvaig žņu skai tī ša nai, ma zus brī nu -
mus ik die nā un lie lus brī nu mus sir dī, eņ -
ģe li uz ple ca un mī ļus cil vē kus bla kus,
mī les tī bu pret Die vu, se vi pa šu un mī les -
tī bu pret pa sau li aiz lo ga!

Vē lot stip ru ga ru, ve se lī bu, iz tu rī bu un
ce rī bu pie pil dī ju mu Jaun ajā ga dā! 

Ro bež nie ku, In dras un Pie dru jas 
pa gas ta pār val žu vār dā va dī tā ja

 Ēri ka Gab ru sā ne 

Svi nē sim die nu,  kad sau li
kā zva nu

Saul grie ži aug stāk pie de be -
sīm vilks,

Ik katrs sir dī un ko pī gi lū -
dzot,

Ti cē sim, ce rē sim, dzī vo sim.
            (L.Brī da ka)

Ar gais mu un ti cī bu lai Jums 
at nāk Zie mas svēt ki, ar pa nā -
ku miem un veik smi Jaun ais,
2012.gads.

Kap la vas pa gas ta un Krās -
la vas no va da ie dzī vo tā jus

Kap la vas pa gas ta pār val des vār dā sveic 
pār val des va dī tā ja Je ļe na Čer ņav ska

Kat ram no mums Zie mas svēt ki sa vā vei dā ir īpa ši svēt -
ki, la bes tī bas, pār do mu, gai šo do mu svēt ki. Laiks, kad
vai rāk ne kā ik die nā kat ram no mums jā būt līdz ās mū su tu -
va jiem. Ik vie nam Krās la vas un Krās la vas no va da ie dzī -
vo tā jam no vē lu sir snī gus Zie mas svēt kus, kat ram no vē lu
gūt, do dot sirds prie ku un mī les tī bu.

Lai jū su svēt ki bū tu prie cī gi, svē tī gi un gai ši! Lai Zie -
mas svēt ku gais ma jūs pa va da vi su nā ka mo 2012.ga du!

Jā nis Gei ba,
 Krās la vas no va da do mes iz pil ddi rek tors
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Krāslavas pilsētā

Jaunas kvalitātes tēla un infrastruktūras attīstība attālās pierobežas pilsētās 
Zarasos un Krāslavā (18.Novembra laukuma, M.Tirgus, M.Rīgas, Rīgas,
Baznīcas, Baznīcas un Tirgus ielu trotuāru posmu un skvēru rekonstrukcija,
strūklakas „Buru laiva” izveide, Krāslavas pils centrālo vārtu, grotas, žoga,
muzeja jumta renovācija, 5 norādes, 10 stendi, mācības, dokumentācijas
izstrāde pils inženiertehniskajiem tīkliem un amatu mājai, centra attīstības
koncepcija, 2 video novērošanas kameras, foto al bums)

688 240 

Krāslavas pils kompleksa pielāgošana tūrisma produktu attīstībai 
(pils fasāžu nostiprināšana, parka rekonstrukcija, info materiāli)

330 567

Harmoniska pārrobežu sadarbība satiksmes drošības uzlabošanai Latvijas
un Lietuvas pierobežas teritorijās (Rīgas ielas 700 m posma rekonstrukcija,
35 norādes uz ielām, 2 starptautiskas satiksmes drošības kampaņas,
tehniskās dokumentācijas izstrāde Aglonas ielai, termoplasts, 4 video
novērošanas kameras)

606 493

Augusta un Rīgas tranzītielu Krāslavā rekonstrukcija (269.050-271.220
km) (kompleksa 2,17 km ielas rekonstrukcija)

2 462 50
0

Enerģijas alternatīvas – ilgspējīgas enerģijas stratēģijas kā iespēja
reģionālajai attīstībai (bērnu un jauniešu konkursi, pieredzes apmaiņa,
Sociālā dienesta ēkas pilotsiltināšana ar kaņepēm)

138 226

Krāslavas pilsētas izglītības iestāžu informatizācija*
(65 datoru, 4 portatīvo datoru, 2 projektoru un 2 interaktīvu tāfeļu iegāde,

3 lokālu datortīklu izveide)

54 656

Satiksmes drošības uzlabojumi pie Krāslavas pilsētas izglītības iestādēm
(apstāšanās kabatu ierīkošana pie PII „Pīlādzītis” un „Pienenīte”,

autobusu apgriešanās laukuma izveide pie Krāslavas Valsts ģimnāzijas)

113 393

Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai
Krāslavas novada pašvaldības ēkās (Kultūras nama, Varavīksnes
vidusskolas, Krāslavas pamatskolas, Robežnieku pamatskolas siltināšanas
pasākumi)

936 477

Krāslavas pilsētas PII „Pīlādzītis” infrastruktūras attīstība
(apkures sistēmas rekonstrukcija, 7 saules kolektoru uzstādīšana)

112 270

Kvalitatīvai dabaszinātņu apguvei atbilstošas materiālās bāzes
nodrošināšana Krāslavas Varavīksnes vidusskolā (mācību aprīkojuma,
mēbeļu iegāde, kabinetu remonts)

98 392 

KVĢ darbmācības mācību korpusa jumta rekonstrukcija 23 701

KVG internāta ēkas dušu un tualešu telpas remonts 10 118

Novada pagastos

Krāslavas novada Ezerkalna ciema ūdenssaimniecības attīstība. II kārta 
(ūdens urbumu atjaunošana, 2 km ūdensvada tīklu rekonstrukcija, 1,3 km

kanalizācijas tīklu rekonstrukcija, 230 m jauna ūdensvada tīklu izbūve,
kanalizācijas tīklu paplašināšana par 645 m, KSS izbūve, ģeneratora iegāde,
jaunā ūdens apgādes urbuma izbūve, ūdenstorņa rekonstrukcija,
neizmantojamā urbuma tamponēšana)

329 717

Krāslavas novada ceļa „Ezerdārzs – Aišpuri” rekonstrukcija 
(1,086 km ceļa posma rekonstrukcija)

49 418 

Robežnieku skolas informatizācija (10 datoru, 2 portatīvo datoru,
interaktīvās tāfeles un projektora iegāde, 1 datortīkla izveide)

14 447

Ūdenssaimniecības attīstība Izvaltas pagasta Izvaltas ciemā
(991 m kanalizācijas kolektoru, 523 m kanalizācijas spiedvada, 3

kanalizācijas sūkņu stacijas izbūve un 1 rekonstrukcija, NAI rekonstrukcija, 
2360 m ūdensapgādes tīklu rekonstrukcija)

288 555

Ūdenssaimniecības attīstība Kaplavas pagasta Kaplavas ciemā
(2943 m ūdensapgādes tīklu izbūve un rekonstrukcija, 1025 m

kanalizācijas kolektoru rekonstrukcija, 761 m kanalizācijas kolektoru
izbūve, 165 m spiedvada un trīs kanalizācijas sūkņu staciju izbūve, NAI
rekonstrukcija, ģeneratora iegāde)

314 774

Krāslavas novada Kaplavas ciema ielu rekonstrukcija 
(Kaplavas, J.Jaunsudrabiņa, Dārza ielu rekonstrukcija 1,136 km)

169 045

Ūdenssaimniecības attīstība Krāslavas rajona Kombuļu pagasta Kombuļu
ciemā, 2.kārta (artēziskās akas izbūve, ūdens attīrīšanas stacijas ierīkošana,
pazemes ūdens rezervuāra un sūkņu staciju izbūve, jaunu ūdens apgādes
tīklu izbūve (635 m) un rekonstrukcija (3525 m), kanalizācijas tīklu
paplašināšana 2434 m, 2 kanalizācijas sūkņu staciju izbūve, divu ģeneratoru
iegāde)

508 186

Krāslavas novada domes projekti, kas īstenoti/uzsākti 2010. – 2011.gadā 
Projektus līdzfinansē Eiropas reģionālās attīstības fonds (tai skaitā pārrobežu sadarbības programmas), Eiropas Sociālais fonds, Eiropas Lauksaimniecības fonds
lauku attīstībai, Klimata pārmaiņu finanšu instruments, Baltijas jūras reģiona programma, EEZ finanšu instruments un Norvēģijas valdības divpusējais finanšu
instruments, Valsts Zivju fonds, KNHM.

Pro jek ta „Augus ta un Rī gas tran -
zī tie lu Krās la vā re kon struk ci ja

(269.050-271.220 km)”
3DP/3.2.1.2.0./10/AP IA/SM/014 ie tva ros
kopš 5.ap rī ļa ti ka veik ti Augus ta un Rī gas ie lu
re kon struk ci jas dar bi Krās la vā.

Re kon struk ci jas dar bus vei ca Per so nu ap -
vie nī ba „SI A būv fir ma „Ce ļi un til ti” un SI A
„8 CBR” no Rē zek nes no va da. Re kon struk ci -
jas dar bu ko pē jās iz mak sas sa stā da Ls

2 248 647.18 (Eiro pas Re ģi onā lās at tīs tī bas
fon da pie šķir tais fi nan sē jums ir Ls 1 845
279.20, valsts bu dže ta fi nan sē jums ir Ls 65
127.50 Ls). Pro jek ta au to ruz rau dzī bas iz -
mak sas ir Ls 12 200.00 (pa kal po ju mu no dro -
ši nā ja SI A „Pk 19+93”), re kon struk ci jas
dar bu bū vuz rau dzī bas iz mak sas ir Ls
23 387.40 un tos no dro ši nā ja SI A „Ju rē vičs
un par tne ri” spe ci ālis ti.

Sa ska ņā ar no slēg to lī gu mu ir iz bū vē ta lie -
tus ūdens ka na li zā ci jas sis tē ma, ap vie no tais
gā jē ju/ve lo ce liņš, gā jē ju ie tves, ap gais mo -
jums, ce ļa as falt be to na se gums, La za ret na ja
upes caur te ka, ir uz stā dī tās ce ļa zī mes un dro -
šī bas bar je ras.

Re kon struk ci jas dar bu re zul tā tā ti ka sa kār -
to tas Augus ta un Rī gas ie las 2.17 km ga ru mā,
ti ka iz bū vēts ap vie no tais gā jē ju un ve lo ce liņš

2.05 km ga ru mā, ka arī gā jē ju ie tves 1.69 km
ga ru mā.

Pro jek ta īs te no ša nai ko pu mā tiek pa re dzē ta
lie la ie tek me gan uz Lat ga les re ģi ona, gan Lat -
vi jas at tīs tī bu, jo Krās la va ir pirm ā pil sē ta Lat -
vi jā Lat vi jas – Balt krie vi jas pie ro be žā, kas
bie ži vien ra da pir mo priekš sta tu par val sti ko -
pu mā – pie ro be žā valsts ne vis bei dzas, bet sā -
kas! 

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

pro jek ta va dī tājs

Ir veik ti Augus ta un Rī gas ie lu re kon struk ci jas dar bi

Krāslavas novada Kombuļu pagasta ceļa uz Sauleskalnu rekonstrukcija 
(ceļa M.Unguri –Soleimi–Kusiņi rekonstrukcija, 1672 m)

196 537
 

Krāslavas novada Aulejas pagasta ceļu un ielu rekonstrukcija 
(Busenišķi – Bleideļi, Auleja – Reiniki, Meža Doski -Žaunerāni, Šķipi –

Kalviši, Ceļš uz Šķipu gateri, Bleideļi – Businišķi, Auleja – Vanagi, Aulejas
centra ceļš, 21,87 km)

155 520

Ūdenssaimniecības attīstība Aulejas pagasta Aulejas ciemā
(1138 m ūdensvada rekonstrukcija, 288 m kanalizācijas kolektora

rekonstrukcija; NAI rekonstrukcija; 212 m kanalizācijas spiedvada
rekonstrukcija; KSS rekonstrukcija)

149 896

Krāslavas novada Augstkalnes ciema ielu rekonstrukcija 
(Celtnieku iela – 464 m, Dīķu iela 414 m, Kraujas iela 86 m, Kalna iela

204 m, Dārza iela 235 m, Avotu iela 414 m, Jaunā iela 333 m)

168 991

Krāslavas novada Indras pagasta ceļu un kultūras nama rekonstrukcija 
(rekonstruēts ceļš Zelenščina – Petrovščina 550 m un Dārza iela 750 m, kā

arī Indras kultūras nams 510,2 m2, rekonstruētas Blaževiča, Parka, Zaļā,
Rīgas, Mazā un Skolas ielas) 

145 888 

Indras parka atjaunošana Krāslavas novada Indras pagastā 
(Tēvijas parka teritorijas labiekārtošana)

13 993

Krāslavas novada Indras ciema saietu nama vienkāršotā rekonstrukcija 
(Telpu rekonstrukcija 419,7 m2)

16 529

Miera ielas rekonstrukcija Krāslavas novada Skaistas ciemā (2 kārtas)
(Miera ielas rekonstrukcija, 1872 m)

189 831

Ūdenssaimniecības attīstība Skaistas pagasta Skaistas ciemā
(506 m ūdensapgādes tīklu rekonstrukcija, 110 m kanalizācijas spiedvada

izbūve, 693 m kanalizācijas tīklu rekonstrukcija un paplašināšana, KSS
izbūve, ģeneratora iegāde)

141 238

Krāslavas novada Piedrujas pagasta saietu nama vienkāršotā
rekonstrukcija (Telpu rekonstrukcija 1573,80 m2)

197 600 

Tematiskie ciemi: jaunas iespējas uzņēmējdarbības attīstībai Latgales un
Aukštaitijas pārrobežu reģionā (L.Muļķu, Indras un Skaistas pagastu
koordinatoru apmācības, pieredzes apmaiņa, ciemu mārketings)

Nav sava
budžeta

Zandarta mazuļu ielaišana Krāslavas novada Sīvera un Indras ezeros
(40860 zandarta mazuļu)

5746

Zivsaimnieciskās ekspluatācijas noteikumu izstrāde Krāslavas novada
ezeriem Cērpa ezers (Aulejas pagasts, platība 134.9 ha); Mazais Gaušļa
ezers (Aulejas pagasts, 20.5 ha); Šilovkas ezers (Kaplavas pagasts, 81.5 ha);
Zirga ezers (Krāslavas pagasts, 38 ha); Baltais ezers (Indras pagasts, 34 ha)

2351
 

Visā novada teritorijā

Atbalsts vispārējās izglītības pedagogu nodrošināšanai prioritārajos
mācību priekšmetos (skolotāju stipendijas Krāslavas un Dagdas novadam)

131 531 

Pedagogu konkurētspējas veicināšana izglītības sistēmas optimizācijas
apstākļos (skolotāju stipendijas Krāslavas novadam)

118 401 

Iedzīvotāju aktivitātes veicināšanas pasākumi „Iedzīvotāji veido savu vidi 
2011” (KNHM) (īstenoti19 iedzīvotāju grupu un biedrību projekti)

15 600

Terapija ar dzīvnieku palīdzību (apmācības sociālajiem darbiniekiem un
ģimenēm, nometnes, nelielas investīcijas „Mūsmājās”)

7028

Publiskās pārvaldes vajadzībām atbilstošu speciālistu piesaiste Krāslavas
novadā (ĢIS speciālists un sociālais darbinieks)

21 000 

Krāslavas novada pašvaldības attīstības plānošanas kapacitātes
paaugstināšana, izstrādājot jaunu Krāslavas novada teritorijas plānojumu

25 000 

Ģimenes dibināšanas tradīciju saglabāšana Krāslavas novada
dzimtsarakstu nodaļā (dzimtsarakstu nodaļas rituālu zāles vienkāršotā
renovācija, t.sk. kondicionieru uzstādīšana, reģistrācijas galda iegāde)

10 360

Pašvaldību aktivitāšu īstenošana, lai nodrošinātu skolēnu pārvadāšanu un
ar to saistītos atbalsta pasākumus (autobusu iegāde Skaistas, Kombuļu un
Piedrujas pamatskolām)

95 000

Ilgtspējīgas attīstības veicināšana, uzlabojot dabas parka „Daugavas loki”
resursu izmantošanu un apsaimniekošanu 

(tūrisma datu bāzes izveide, tūrisma programma, 1 stends Kaplavas
pagastā, 1 dators Būvvaldē ar AUTOCAD, semināri, uzlabots ceļa posms
Ūdrišu pagastā „Rakuti – Užinkalns” 0,54 km)

20 155

Dienvidlatgales lauku pašvaldību kapacitātes stiprināšana ekonomiskā
rakstura projektu identificēšanā un izstrādē 

(pētījums par uzņēmējdarbību, darba grupas, semināri)

5 000
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- Sa ska ņā ar sta tis ti kas da tiem 2010.ga dā Krās la vas no -
va dam sa lī dzi nā ju mā ar ci tām Lat vi jas paš val dī bām iz de -
vās pie sais tīt vis lie lā ko fi nan sē ju mu da žā du pro jek tu
īs te no ša nai. Kā da si tu āci ja ir šo gad?

- Ofi ci āla in for mā ci ja par 2011.ga du būs pie eja ma ti kai nā -
ka ma jā ga da, bet, ma nu prāt, ta ga dē jie rā dī tā ji ne būs slik tā ki
kā pērn. 
- Vai jūs va rē tu ap gal vot, ka esat gan da rīts ar to, kā un
kur ir ie gul dī ti sa ņem tie lī dzek ļi? 

- Ie spē jams, ie dzī vo tā ji ne vien mēr ir ap mie ri nā ti
ar to, kas tiek da rīts pirm ām kār tām un kas tiek at likts 
uz vē lā ku lai ku. Līdz ar to vēl reiz ir jā uz sver, ka mēs
strā dā jam at bil sto ši valsts pro gram mām. Pie mē ram,
vie nu ga du tiek pie šķirts fi nan sē jums ap gais mo ju -
mam, bet nā kam gad – ūdens va dam. Diem žēl mi nis -
tri jās nav kom plek sās pie ejas un iz prat nes par to, ka
no sā ku mā jā ie rī ko ūdens va da cau ru les, bet pēc tam
jā re mon tē ce ļi. Itin bie ži mū su val stī viss no tiek ot rā -
di. 

Pro tams, daudz ra ci onā lā ka dar bī ba bū tu tad, ja paš val dī bai
pie šķir tu, pie mē ram, mil jo nu la tu, un no va da de pu tā ti lem tu,
kā diem mēr ķiem vel tīt šos lī dzek ļus. 

Šo gad no zī mīgs fi nan sē jums ir pie šķirts paš val dī bas ēku
sil ti nā ša nai. Īs ta zie ma vēl nav sā ku sies, bet, sprie žot pēc pir -
mo ap ku res mē ne šu rā dī tā jiem, ie tau pī ti ie vē ro ja mi lī dzek ļi.
Tas arī bi ja mū su gal ve nais pa re dza mais re zul tāts. Tur klāt ne
ma zāk sva rīgs ir arī es tē tis kais no for mē jums. Es mu pār lie ci -
nāts, ka re no vē tas sko lu ēkas prie cē gan sko lo tā jus, gan sko lē -
nus un ve cā kus. Jaun ie ši gri bēs sa gla bāt šo skais to un
lab ie kār to to vi di, līdz ar to šis pro jekts ir sais tīts arī ar audzi nā -
ša nas as pek tiem. 

Šī ga da lie lā kais pro jekts – tran zī tie las re kon struk ci ja. Ta -
gad dro ši vien dau dzi jau aiz mir sa, kā iz ska tī jās Augus tov ka
vēl pirms da žiem mē ne šiem. Ce ļu un tro tu āru re monts ir bez -
ga līgs pro cess, un vien mēr ne pie cie ša mi uz la bo ju mi. Ie spē -
jams, ne vis i zi na un redz, bet no va da pa gas tos arī no ri si nās
vai rā ki ce ļu at jau no ša nas pro jek ti. 

Paš laik mēs ne bū vē jam mil zī gas kon cert zā les vai lie las es -
trā des, mū su pri ori tā tē – no va da in fra struk tū ra. No pietns
darbs ir sais tīts ar ak tī vās at pū tas no dro ši nā ša nas pro jek tiem.

- Vai ie vē ro ja mas iz mai ņas mū su pil sē tas in fra struk tū -
rā ie tek mēs tās po pu la ri tā tes pie au gu mu tū ris tu vi dū?

- Es vien mēr uz ska tī ju Krās la vu par skais tā ko pil sē tu Dau -
ga vas kras tos. Ta gad tā kļu va es tē tis ki daudz pie vil cī gā ka. Par 
to spriež gan vie tē jie ie dzī vo tā ji, gan tie, kas brauc pie mums
brīv die nās vai at va ļi nā ju mā. Šķiet, ka mēs ne esam iz da rī ju ši
ne ko gran di ozu, bet Krās la va ie gu va kā du īpa šu šar mu. Vie si

no gal vas pil sē tas, at brau cot pie mums, uz vis at tā lā ko Lat vi jas
no va du, ir pār steig ti. Tas ir pa tī ka mi. 

Vis ak tu ālā kais at tīs tī bas vir ziens šo brīd ir tū ris ma jo ma, ta -
ču diem žēl pa gai dām tū ris ma biz ness ne nes tik lie lu peļ ņu, kā -
du mums gri bē tos. Es uz ska tu, ka mū su no va dam jā da ra viss,
lai pie sais tī tu in ves to ru uz ma nī bu. No va da vie si pa ras ti ap brī -
no mū su glez nai no da bu, pie ku ras mēs jau esam pie ra du ši,
bet vi ņi arī pie vērš uz ma nī bu tam, kā iz ska tās pil sē ta, kā di cil -

vē ki stai gā pa ie lām. Ja aina ir ne pie vil cī ga vai no mā co ša, tad
ro das aso ci āci jas ar bez ce rī gu mu. 

- Pē dē jo di vu ga du lai kā Krās la vā ir re ali zē ti vai rā ki
pro jek ti. Kas ir šo pa nā ku mu pa ma tā - veik sme, ne at lai -
dīgs darbs vai spē cī ga ko man da? 

- Veik smei jeb ku rā ga dī ju mā ir sva rī ga lo ma, tā pat kā cī tī -
gam dar bam. Ta ču strā dāt vien mēr ir vieg lāk la bā ko man dā.
Es ne ap skau žu to paš val dī bu ie dzī vo tā jus, kur ne mi tī gi no ri si -
nās po li tis kie cī ni ņi, kur sva rī gā kais mēr ķis - da rīt pār i opo -
nen tam. Tas trau cē saim nie cis ko jau tā ju mu ri si nā ša nai. 

Mū su do mes sa stā vā strā dā de pu tā ti, kas pār stāv da žā das
sfē ras. Tie ir cil vē ki, kas ne liek ne kā dus šķēr šļus, vi ņi vien mēr 
cen šas pa lī dzēt – katrs sa vā jo mā. Kāds cil vēks sa ka rā ar to iz -
tei ca tā du skais tu do mu: „Pal dies ie dzī vo tā jiem, ka vi ņi ie vē -
lē ja tā dus de pu tā tus!” 

- Šo va sar pil sē tai bi ja va ja dzīgs dar ba spēks, ta ču, ne -
ska to ties uz bez dar ba pro blē mām Krās la vā, uz ņē mē ji bi -
ja spies ti mek lēt strād nie kus Dau gav pi lī. Vai mū su so ci ālo 
pa bal stu pie šķir ša nas sis tē ma ir adek vā ta, ja cil vē kiem ir
iz de vī gāk sē dēt mā jās ne kā strā dāt? 

- No vie nas pus es, ir valsts li kums par so ci ālo pa lī dzī bu. No
ci tas pus es, ir jā op ti mi zē nā ka mā ga da bu džets, tā pēc būs vēl
stin grā kas pra sī bas pa bal stu jau tā ju mā. Ne vie nam nav no slē -
pums arī tas, ka pa stāv tā du cil vē ku ka te go ri ja, kas vis pār ne -
grib strā dāt. Krās la vas no va dā ga da lai kā so ci āla jai pa lī dzī bai
tiek pie šķirts viens mil jons se ši sim ti tūk sto ši la tu – tā ir ļo ti
lie la nau da. Par šiem lī dzek ļiem var iz re mon tēt vēl vie nu tran -
zī tie las pos mu. Ne pa rei zās so ci ālās po li ti kas dēļ dau dzi cil vē -
ki vien kār ši iz lai du šies. Ta gad mēs bau dām šī dar ba aug ļus. 

Po zi tī va ir zi ņa par to, ka li kums tiks mai nīts at tie cī bā uz tā
sau ca ma jiem sim tlat nie kiem. At bil sto ši jaunaj iem no tei ku -
miem, darbs tiks pie dā vāts ti kai tiem, kas pa tie šām grib strā -
dāt. Uz ska tu, ka bū tu liet de rī gāk pie šķirt da ļu no šī pro jek ta
nau das uz ņē mē jiem, kas va rē tu ra dīt jaun as dar ba vie tas, kā
tas tiek da rīts dau dzās pa sau les val stīs, bet Lat vi jas li kum do -
ša na to ne paredz. 

- Kā das pro blē mas paš laik ir vis sā pī gā kās?
- Ta gad valsts mē ro gā tiek iz strā dā ta pro gram ma, kas 

veltīta fi nan sē ju ma sa da lī ju mam 2014.-2020.gg. Tā ir saistīta
ar mū su at tīs tī bu - ko mēs va ram plā not un ko mums gai dīt. Ja
ta gad mēs kaut ko pa lai dī sim ga rām, tad pēc tam sa ņemt fi -
nan sē ju mu būs ļo ti grū ti. Mū su un arī kai mi ņu paš val dī bu si -
tu āci ju ietekmē tas fakts, ka val dī bā un Saei mā paš laik ir
daudz jaun u cil vē ku. Krās la vai, Dag dai, Ag lo nai, Prei ļiem,

Rie bi ņiem un citām pašvaldībām būs ak tī vi jā cī nās
par sa vām in te re sēm. No tā, vai mums iz do sies to iz -
da rīt, būs at ka rīgs fi nan sē juma apjoms. 

Iz vēr tē jot ak tu ālā kos jau tā ju mus, jā uz sver, ka mums
iz de vās sa gla bāt ie priek šē jā lī me nī ap ku res, ūdens va -
da, ka na li zā ci jas pa kal po ju mu ta ri fus. Diem žēl vēl nav
at ri si nāts jau tā jums par sil tum tra šu no mai ņu, kā arī
Ag lo nas un Rē zek nes ie lu re kon struk ci ju pos mā no
Vie nī bas ie las līdz Po ļu pa mat sko lai. Plā no jam tur pi nāt 
paš val dī bas ēku sil ti nā ša nu, iz man to jot jaun ākās teh -

no lo ģi jas. Nā ka mie ob jek ti – ģim nā zi ja un bib li otē ka, kas tiks
renovēti, ja tas būs ekonomiski izdevīgi. Sil ti nā ša nas pro jek ti ir
ne pie cie ša mi arī In drā, Iz val tā, Pie dru jā.

Viens no no zī mī gā ka jiem ir arī jau tā jums par lo ģis ti kas
cen tra iz vei do ša nu. Tā ri si nā ša na paš laik ir at ka rī ga ne ti kai
no mums, bet arī no valsts. Mums sa vu kārt ir jā sadarbojas ar
uz ņē mē jiem, kas gri bē tu in ves tēt ša jā pro jek tā lī dzek ļus un ra -
dīt jaun as dar bvie tas. 

Īpaša uzmanība nā ka ma jā ga dā tiks pievērsta uz ņē mēj dar bī -
bas at tīs tī bai un pa stip ri nā tai sa bied ris kās kār tī bas uz rau dzī -
bai.

- Paš laik tiek vei dots bu džets 2012.ga dam. Vai ir pa re -
dzē tas kā das no zī mī gas iz mai ņas, lī dzek ļu pār da le da žā -
dās sfē rās?

- Pat la ban bū tis kas iz mai ņas bu dže tā nav pa re dzē tas, ta ču
mēs gai dām in for mā ci ju par tā sau ca mo „ce ļu nau du”. Uz ska -
tu, ka valsts pie šķir tā fi nan sē ju ma mums ne pie tiks, tad bu dže -
tā tiks veik ti gro zī ju mi. La bi, ja šo gad zie ma lai ka ap stāk ļu
zi ņā ne būs tik bar ga, ta ču jeb ku rā ga dī ju mā ce ļi jā uz tur kār tī -
bā. Au to bu siem ne pie cie šams vest bēr nus uz sko lām, pien ve -
dē jiem jā no kļūst līdz zem nie ku mā jām. 

- Ko jūs gri bē tu no vē lēt mū su no va da ie dzī vo tā jiem?
- Gri bu no vē lēt, lai mū su ie dzī vo tā ji ne pa ļau tos ti kai uz

veik smi, bet gan do mā tu par to, kas paš iem jā da ra, lai va rē tu
dzī vot la bāk. 

Lai jums vien mēr pie tiek gud rī bas, lai ka un zi nā ša nu sa vu
ie ce ru īs te no ša nai!Kat rai ģi me nei vē lu stip ru ve se lī bu, lab klā -
jī bu un sa ti cī bu, sa ska ņu, op ti mis mu, mie ru un mī les tī bu!
Cen tie ties būt par sa va no va da pat ri otiem, vis maz sa vā sir dī! 

Pie rak stī ja El vī ra Šku tā ne

 „NE DRĪKST PA ĻAU TIES
 TI KAI UZ VEIK SMI!”
 aici na no va da paš val dī bas va dī tājs 

Gu nārs Upe nieks

JAUN IE ŠU 
BRĪV PRĀ TĪ GAIS

 DARBS
Kā zi nāms, šis gads vi sā

Eiro pas Sa vie nī bā ir pa slu di -
nāts par brīv prā tī gā dar ba ga -
du. 

Arī mū su val stī un Krās la vā
brīv prā tī gā dar ba lo ma pie aug
- tas tiek ak tī vāk pie dā vāts un
iz man tots da žā dās or ga ni zā ci -
jās un dod sa bied rī bai daudz
la bu ma.  

Bied rī ba „Ģi me nes at bal sta
centrs „At vēr tī ba”” ie sais tī jās
NVA pa sā ku mā „At balsts
jaun ie šu brīv prā tī ga jam dar -
bam”, kas tiek pa re dzēts jaun -
ie šiem ve cu mā no 18 līdz 24
ga diem ar bez darb nie ka sta tu -
su. To var vēr tēt kā starp pos -
mu, ka mēr jaun ie tis ir bez
dar ba un ak tī vi mek lē jaun as
dar ba at tie cī bas. Ša jā lai kā
viņš var liet de rī gi gan iz man -
tot sa vas spē jas, gan ap gūt
jaun as zi nā ša nas. 

Bied rī bā šo brīd strā dā 4
jaun ie ši: 

- di vi sko lo tā ja pa lī -
gi, vi ņu pie nā ku mi ir sniegt at -
bal stu sko lē niem mā jas dar bu
ga ta vo ša nā, pirm sko las ve cu -
ma bēr nu sa ga ta vo ša nā sko lai, 
ne pie cie ša mī bas ga dī ju mā
pirm sko las ve cu ma bēr nu pie -
ska tī ša na, kā arī sek mēt at bil -

sto šas un drau dzī gas vi des ra -
dī ša nu no dar bī bu lai kā; 

- na mu ap saim nie ko -
tājs, kas no dro ši na un veic
bied rī bas tel pu pār val dī ša nu
un ap saim nie ko ša nu. Vi ņa
pie nā ku mos ie tilpst sa ni tā rā
ap ko pe, tel pu lab ie kār to ša na,
dar ba vi des no vēr tē ša na un sa -
kār to ša na at bil sto ši dar ba dro -
šī bas no tei ku miem, kā arī
re mont dar bi mi nē ta jās tel pās; 

- pro jek ta ko or di na -
to re veic šā dus dar ba pie nā ku -
mus: sa dar bī bā ar ci tiem
spe ci ālis tiem veic ana lī tis ko
dar bu, iz strā dā do ku men tus,
pro jek tus, me to dis kos ma te ri -
ālus, sek mē kom plek su pro -
jek tu ie vie ša nu un
ko or di nē ša nu, sniedz at bal stu
liet ve dī bas jo mā.

Ap zi no ties ģi me ņu pro blē -
mas un va ja dzī bas paš rei zē jā
si tu āci jā, bied rī ba „Ģi me nes
at bal sta centrs „At vēr tī ba””
sniedz sa vu pa lī dzī bu Krās la -
vas no va da bēr niem un vi ņu
ve cā kiem. Brīv prā tī gā dar ba
jaun ie ši pa lī dzēs sko las ve cu -
ma bēr niem no 1. līdz 6. kla sei
iz pil dīt sko lā uz do tos mā jas
dar bus, kā arī ve cā kiem tiks
pie dā vā ta ie spē ja īs lai cī gi at -
stāt sa vus bēr nus (ja nav ne -

vie na, kas pie ska tī tu ma zu ļus)
ro ta ļu is ta bā pie au gu šā uz rau -
dzī bā. Šeit par ma za jiem gā dī gi
rū pē sies brīv prā tī gā dar ba jaun -
ie tes, ma zu ļi tiks pie ska tī ti un
vi ņiem tiks vel tī ta lie la uz ma nī -
ba. Mēs gai dām bēr nus ve cu mā
no 2 līdz 7 ga diem. 

Šī ie spē ja ir iz de vī ga tā dēļ, ka 
bied rī ba to sniedz bez mak sas. 

Ro ta ļu is ta bā bēr niem ir pie -
eja mas ne vien da žā das spē les,
pa sa ku grā ma tas, mīk stās ro taļ -
lie tas un bum bas, bet arī ie spē ja 
klau sī ties mū zi ku, ska tī ties
mult fil mas un da žā das iz glī to -
jo šās pro gram mas. Bēr nu is ta ba 
strā dās kat ru dar ba die nu no
plkst. 14:00 līdz 18:00. 

Bied rī bas „Ģi me nes at bal sta
centrs „At vēr tī ba”” at ra ša nās
vie ta – Krās la vas no vads, Krās -
la va, Pils ie lā 5.

Ja ve cā ki vē la ties, lai vi ņu
bēr ni ap mek lē tu ro ta ļu is ta bu,
ie priekš ir jā pie sa kās. 

Tālr.: 65622900, mob.
22388217- Rai sa Va ga le;
e-pasts: at ver ti ba@inbox.lv. 

 
Di āna Grun dā ne,

 pro jek ta „At balsts jaun ie šu
brīv prā tī ga jam dar bam”

 ko or di na to re 

STARP TAU TIS KĀ KI NO FES TI VĀ LA
 ŽŪ RI JAS SA STĀ VĀ –

 KRĀS LA VIE TIS

No 2. līdz 6.de -
cem brim Vo lo ko -
lam skā (Krie vi ja)
no ri si nā jās Ser ge ja
Bon dar ču ka vār dā
no sauk tais VI II
Starp tau tis kais ka ra
un pat ri otis ko fil mu
fes ti vāls „Vo lo ko -
lam skij ru bež”
(„Vo lo ko lam skas
ro be ža”). 

Vo lo ko lam ska ir
vie na no se nā ka jām
Krie vi jas pil sē tām,
fes ti vāls tra di ci onā -
li no tiek Pie mas ka -
vā, jo tie ši te
1940.ga dā no ti ka vie nas no asi ņai nā ka -
jām Ot rā pa sau les ka ra cī ņām, bet mie ra 
lai kā Vo lo ko lam skas ap kār tnē re ži sors
Ser gejs Bon dar čuks fil mē ja ska tus sa -
vai le ģen dā ra jai fil mai „Karš un miers”. 
Ki no fes ti vā la Go da pre zi den te ir Krie -
vi jas Tau tas māk sli nie ce Irī na Skob ce -
va – Bon dar ču ka, pro gram mā ti ka
ie kļau tas 8 piln met rā žas māk slas fil mas 
un 19 do ku men tā lās fil mas no 20 pa -
sau les val stīm. 

Do ku men tā lo fil mu žū ri jā strā dāt ti ka 
uz ai ci nāts Krās la vas no va da kul tū ras
spe ci ālists Jā zeps Dob ke vičs.  

J. Dob ke vičs pa stās tī ja, ka kon kur sā
pie da lī jās ļo ti da žā das pēc sa tu ra fil -
mas. Vis lie lā ko ie spai du uz vi ņu at stā ja
V.As taf je va fil ma „Jaut rais zal dāts
Vik tors As taf jevs”, ta jā ir stās tīts par to, 

ka īs te nī bā ka ra lai kā ne viens cil vēks
ne me tās uz bru ku mā ar sau cie nu „Par
Dzim te ni! Par Sta ļi nu!”. Uz va ra ša jā
ka rā ti ka sa snieg ta, pa tei co ties mil zī ga -
jiem, šaus mī gā nā vē bo jā gā ju šiem cil -
vē ku upu riem.

Jā zeps Dob ke vičs uz svē ra, ka vi ņam
vis vai rāk pa ti ka Mas ka vas re ži so ra
Vah tan ga Mi ke la dzes fil ma „Tai fūns
pie Mas ka vas”. 

Par uz va rē tā ju ti ka at zī ta jaun ā Vo lo -
ko lam skas au to ra, Ro mā na Vol ko va,
fil ma „Vo lo ko lam skas ro be ža”.

Māk slas fil mu ka te go ri jā gal ve nā
bal va ti ka pa snieg ta re ži so ra Ni ki tas
Mi hal ko va fil mai „Sau les no gur di nā tie
2. Ci ta de le”. 

El vī ra Šku tā ne

Tu vo jas no slē gu mam po zi tī vais un di na mis kais 2011. gads. 12 mē ne šu lai kā gan Krās la vas pil sē tas,
gan vis a no va da te ri to ri ja kļu vusi skais tā ka, pie vil cī gā ka un po pu lā rā ka. Po zi tī vas pār mai ņas ir acīm -
re dza mas. Pār vēr tās pil sē tas un cie ma tu skvē ri, ti ka ie rī ko tas jaun as ie tves, iz re mon tē ti ce ļi, re no vē tas
un no sil ti nā tas sko las, re kon stru ēta slim nī ca. 

Par to, kāds bi ja 2011.gads mū su paš val dī bā, stās ta Krās la vas no va da do mes priekš sē dē tājs Gu nārs
Upe nieks.
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Mī ļie ra di nie ki, bi ju šie ko lē ģi un kai mi ņi,
sveicu Jūs gai ša jos Zie mas svēt kos un vē lu
lai mī gu Jaun o ga du!
No vi s as sirds vē lu jums la bu ve se lī bu un lab -
klā jī bu dau dzu ga du ga ru mā!
Pa tei cos par jū su sa prat ni un at bal stu ma nas
dzī ves grū ta jos brī žos. Liels pal dies: Rut kov -
sku, Kon dro vu, Ig nat je vu, Gra tu, Pe tu ho vu,
Sa mu ļu, Va ga ļu gi me nei, Il zei Oru pei, bied rī -
bai „Ca ri tas”, ko lek tī viem „Ivuš ka”, „Stru -
meņ”, zob ārst nie cī bas no da ļas dar bi nie kiem,
kā arī Edu ar dam Vo ro ņec kim, He lē nai Jur če -
no kai, Kle men tī nai Ļa hai, An nai Vai te kus,
Jad vi gai Sker škā nei, Re gī nai Bēr ti ņai, Iva nam
Su ha če vam, Ma ri nai Iva no vai, Vil mai Ja sā nei,
Re gī nai Ze me cai, Jad vi gai Sit ni kai,  Kle men -
sam Mic kus.

Le on tī ne Oru pa

Tu vo jas gai šie Zie mas svēt ki un Jaun ais
2012. gads. Krās la vas no va da pen si onā ru
bied rī ba sir snī gi sveic no va da do mes de pu tā -
tus un dar bi nie kus, vi sus, kas at bal sta no va da 
pen si onā ru ak ti vi tā tes!

Lai lē mu mi, ku rus pie ņem de pu tā ti, vien mēr ir 
ie dzī vo tā ju la bā! Uz ņē mē jiem un zem nie kiem vē -
lam at tīs tī bu un uz plau ku mu! Mū su se ni oriem no -
vē lam ga rī go un fi zis ko kom for tu un mo žu mu!

Cie nī ja mie Krās la vas ie dzī vo tā ji. Ie stā jo ties
zie mas pe ri odam, tiks veik ta tro tu āru un ve lo ce -
ļi nu tī rī ša na no snie ga ar trak to ru. Lū dzu, esiet
sa prā tī gi un pre tim nā ko ši –ne no vie to jiet sa vus
trans por ta lī dzek ļus uz tro tu āriem un ve lo ce ļi -
niem, lai ne ap grū ti nā tu mū su dar bu. 

T.65620227, mob.28607315.
Iz man to jot iz de vī bu, gri bu sveikt Krās la vas no va -

da ie dzī vo tā jus un dar ba ko lē ģus gai dā ma jos svēt -
kos: lai Jū su do mās, dvē se lē un mā jās val da
Zie mas svēt ku miers un gai šums, lai Jaun ais
2012.gads Jums sniedz veik smi, ve se lī bu un prie ku.

 Ēvalds Cau ņa,
 p/a „Lab ie kār to ša na K” di rek tors

Cie nī ja mie Krās la vas no va da ie dzī vo tā ji!

Zie mas svēt ku lai kā pat dzī ves lik stu no māk ti cil vē ki no
jaun a at klāj, ka Dievs dzī vo mū su vi dū. Naids un iz mi sums 
ne var iz nī ci nāt mū žī gās al kas pēc mī les tī bas, kas dzī vo cil -
vē ku sir dīs. Klu sa jā Bet lē mē sta ro Die va gais ma, kas ap -
mirdz  cil vē ces ce ļus. 

Vil ša nās pie re dze, so ci ālā bez ce rī ba var ap žil bi nāt dvē -
se li, ta ču, ja pa ska tī si mies uz Bet lē mes zvaig zni, mū su dzī -
ve vien mēr tiks svē tī ta. Mums ir jā sa prot un dzi ļi jā tic tam,
ka Dievs tur pi na mūs mī lēt.

Gars aiz nes mū su do mas pie tiem, kas ir tā lu no mā jām,
mēs at ce ra mies par aiz gā ju ša jiem un aiz do mā ja mies par
mū žī gām vēr tī bām – Ce rī bu, Ti cī bu, Mī les tī bu.

Es sa pro tu, ka mū su dzī ves ceļš ir sais tīts ar ne zi ņu, sa -
trau ku mu, bai lēm par sa vu un bēr nu nā kot ni. Tā pēc es no
vi s as sirds vē lu Jums, lai ik die nas pro blē mas, rū pes un rai -
zes ne ap tum šo tu mū su dvē se lē vi su gai šo un vēr tī go. To,
ko esam ie gu vu ši no sa viem ve cā kiem kā ga rī go man to ju -
mu, kas mums ob li gā ti ir jā no dod sa viem bēr niem. To, kas
ne zau dē sa vu vēr tī bu, kas vie no vi sus cil vē kus un ko mēs
dē vē jām par Baz nī cu, Ģi me ni, Tau tu, Lat vi ju.

Lai mū su mā jās val da miers un lab klā jī ba, sird sgud rī ba
un la ba no ska ņa!

Svei cu vi sus Krās la vas no va da ie dzī vo tā jus Jē zus Kris -
tus dzim ša nas die nā un no vē lu sa gla bāt se vī Zie mas svēt ku
gais mu!

Ja nušs Bu lašs, 
Prie dai nes drau dzes prā vests

kas?   KUR?   KAD?

26.de cem brī plkst. 16.00 Krās la -
vas kul tū ras na mā –

Zie mas svēt ki ko pā ar ka pe lu „Dzi ga”. Pie -
da lās de ju ko lek tī vi „Jaut ra vi ņa”, „Ra ka -
ri”, „Rai ta”.

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.

30.decembrī Krās la vas kul tū ras
na mā -Liliputu

cirks no Ukrainas. Ieeja - 2Ls.
 Plkst. 21.00 – Vec ga da pa va dī ša na ko pā 

ar Ēri ku Gruz ni ņu. Ie eja - 2Ls, darbosies
ka fej nī ca. Gal di ņu re zer vē ša na pa
tālr.65681482.

Jaun ga da nak tī plkst. 01.00 pil -
sē tas lau ku ma -

Jaun ga da ap svei ku mi, svēt ku sa lūts.

Dār gie brā ļi un mā sas!
Man ir tas gods ap sveikt jūs svi nī ga -

jos Baz nī cas svēt kos — Die va tā Kun ga 
un mū su Pes tī tā ja Jē zus Kris tus dzim ša -
nas die nā.

Šo dien, ša jā gai ša jā die nā, mums, tā -
pat kā Evaņ ģē li ja zint nie kiem, jā pa -
sniedz dā va nas Bet lē mē dzi mu ša jam
Zī dai nim. Pro tams, šīs dā va nas ne var
būt ma te ri ālas. To ties ne viens ne aiz -
liegs mums sa ga ta vot ga rī gas dā va nas
— lūg ša nas, grē ku no žē lo ša nu, žēl sir -
dī bu, ti cī bā stip ri nā ša nu un daudz ko ci -
tu, uz ko mūs aici na pats Pes tī tājs Jē zus
Kris tus, kā arī Baz nī cas svē tie tē vi. Tas
viss vei ci na mū su dvē se les šķīs tī ša nu
un tās glāb ša nu. 
Ša jā sa rež ģī ta jā lai kā no vē lu jums un
jū su tu vi nie kiem sa gai dīt Kris tus Dzim -
ša nas svēt kus mie rā, sav star pē jā cie ņā
un mī les tī bā. 

An drejs So ko lovs,
Krās la vas vec ti cīb nie ku drau dzes

priekš sē dē tājs

Diev kal po ju mi 
pil sē tas baz nī cās

Prie dai nes Sv. Bri gi tas un Sv. Kat -
rī nas no Sie nas Ro mas ka to ļu baz nī ca

24.de cem brī plkst. 18.00. 

Krās la vas Sv. Lud vi ka Ro mas ka -
to ļu baz nī ca

24.de cem brī plkst. 21.00. 
25.de cem brī plkst. 8.00; 9.15; 11.30.
26.de cem brī plkst.8.00; 9.15; 11.30. 

Krās la vas evaņ ģē lis ki lu te ris kā
baz nī ca

24. de cem brī plkst. 15.00.

Krās la vas vec ti cīb nie ku baz nī ca
6.jan vā rī plkst. 16.00; 17.30.

jautājums
redakcijai 

Lū dzam uz ņē mu ma „Krās la -
vas na mi” va dī bu iz skaid rot, ar
kā du mēr ķi pie mā jām ir uz stā -
dī tas dzel te nās kas tes? Ir aiz do -
mas, ka gā zes skai tī tā ji
dzī vok ļos „so ļo” pā rāk ātr i. Kā -
pēc tik dār gi jā mak sā par gā zi?
Kopš 1989.ga da ne kas tāds ne ti -
ka no vē rots. 

Re nā te Voi ni ča, at bil dī gā per -
so na, daudz dzī vok ļu mā ja Rai -
ņa ie lā 21.

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

«2008.ga dā sa šķid ri nā tās gā zes
pie gā dā tājs SI A „Lat vi jas pro pā na 
gā ze” pa zi ņo ja Lat vi jas paš val dī -
bām, ta jā skai tā Krās la vas paš val -
dī bai, ka turp māk ne veiks
sa šķid ri nā tās gā zes pie gā di daudz -
dzī vok ļu dzī vo ja mo mā ju at se viš -
ķiem dzī vok ļiem un iz beigs ar
ie dzī vo tā jiem no slēg to lī gu mu
dar bī bu, bet, ja mā jām ir ne pie cie -
ša ma ap gā de ar sa šķid ri nā to gā zi,
uz ņē mums pie dā vā ja no slēgt lī gu -
mus ar daudz dzī vok ļu mā ju ap -
saim nie ko tā jiem par sa šķid ri nā tās
gā zes pie gā di no lo kā la jiem gā zes
ap gā des tīk liem līdz mā ju ie va -
diem un pie pra sī ja, lai dzī vok ļu
īpaš nie ki ap mak sā tu SI A „Lat vi -
jas pro pā na gā ze” mā ju iek šē jo
tīk lu uz tu rē ša nas un ap kal po ša nas
iz mak sas Ls 1,12 ap mē rā mē ne sī
par vie nu dzī vok li. Tā di bi ja gā zes 
pie gā dā tā ja no sa cī ju mi cen tra li zē -
tās gā zes ap gā des sa gla bā ša nai
Krās la vā.

Lai daudz dzī vok ļu dzī vo ja mo
mā ju ie dzī vo tā jiem sa gla bā tu ie -
spē ju lie tot sa šķid ri nā to gā zi, SI A
„Krās la vas na mi” iz vei do ja gā zes
iek šē jo tīk lu ap saim nie ko ša nas ie -
cir kni uz ņē mu mā, at sa ko ties no
SI A „Lat vi jas pro pā na gā ze” ie -
dzī vo tā jiem ne iz de vī ga tīk lu ap -
saim nie ko ša nas ce nu
pie dā vā ju ma, un 2009.ga da jan vā -
rī starp SI A „Lat vi jas pro pā na gā -
ze” un Krās la vas pil sē tas
ap saim nie ko ša nas uz ņē mu miem
(ta jā skai tā SI A „Krās la vas na mi”) 
ti ka no slēg ti lī gu mi par sa šķid ri -
nā tās naf tas gā zes pie gā di no lo kā -
la jiem gā zes ap gā des tīk liem
Krās la vā, kas pa redz, ka ap saim -
nie ko ša nas uz ņē mu mi pie ņem gā -
zi sa ska ņā ar mā ju ie va dos
uz stā dī to cen trā lo skai tī tā ju rā dī -
ju miem un tā lāk to re ali zē ga la pa -
tē rē tā jiem dzī vok ļos. Dzel te na jās
kas tēs ir iz vie to ti gā zes skai tī tā ji,
kas fik sē gā zes ko pē jo pa tē ri ņu
dzī vo ja mā mā jā (pa ie va diem).
Tie ši pēc šiem skai tī tā jiem dzī vo -
ja mo mā ju ap saim nie ko tā ji arī
veic no rē ķi nus ar gā zes pie gā dā tā -
ju. Sa šķid ri nā tās gā zes ce nu no sa -
ka gā zes pie gā dā tājs - SI A
„Lat vi jas pro pā na gā ze”, un SI A
„Krās la vas na mi” pār dod gā zi ga -
la pa tē rē tā jiem par pie gā dā tā ja no -
teik to ce nu. SI A „Krās la vas na mi” 
dar bo jas ti kai kā starp nieks, no -
dro ši not no rē ķi nus starp gā zes lie -
to tā jiem un pie gā dā tā ju, un SI A
„Krās la vas na mi” nav ie spē ju ie -
tek mēt pie gā dā tā ja ce nu po li ti ku,
bet ie dzī vo tā jiem ir iz vē le – var at -
teik ties no cen tra li zē tas gā zes ap -
gā des un lie tot ba lo nu gā zi, ja šāds 
ri si nā jums šķiet iz de vī gāks. Dzī -
vok ļu gā zes skai tī tā ju ve ri fi cē ša -
nas ter mi ņu no sa ka 09.01.2007.g.
Mi nis tru ka bi ne ta no tei ku mi
Nr.40 „No tei ku mi par valsts met -
ro lo ģis ka jai kon tro lei pa kļau to
mē rī ša nas lī dzek ļu sa rak stu”; dzī -
vok ļos uz stā dī tie skai tī tā ji šo brīd
at bilst šiem no tei ku miem». 

Dār gie brā ļi un mā sas Kris tū!

Die va  pie dzim ša na ir lie lā kā dā va na, kā du Dievs va rē ja
dot cil vē cei un pa sau lei. Dievs kļu va Cil vēks, lai cil vēks
kļū tu Die va bērns: „Re dziet, kā du mī les tī bu Tēvs mums
dā vā jis, lai mēs sau ktos un bū tu Die va bēr ni!” (1 Jņ 3,1).

 Jē zus Kris tus pa už vēs ti, ka mēs ne esam bar ga lik te ņa
pa bēr ni, bet gan mī ļā De be su Tē va bēr ni. Kris tus mums arī
dā vā Die va žē las tī bu un lie lu prie ku – prie ku par Die va mī -
les tī bu, prie ku par grē ka pie do ša nu, prie ku par mū žī gās
dzī ves ap so lī ju mu. Šis prieks tik va ja dzīgs mums grū ta jos
lai kos.

Pie pil dī ti ar šo prie ku, upu rē sim Zie mas svēt kos Kun -
gam: la bu vār du, vel tī tu ie naid nie kam, smai du no sku mu ša -
jam, no vē lē ju mu vai vēs tu li kā dam aiz mir stam,
ap mek lē ju mu sli mam vai vien tu lim. Tad arī mēs ju tī sim,
ka mū su sir dīs no tiek „Die va pie dzim ša nas brī nums”.

Svi not Kris tus Dzim ša nas svēt kus, at vēr sim sir dis, lai ta -
jās ie spī dē tu die viš ķās at klās mes gais ma, kas sta ro no  Jē -
zus, un lai ta jās ie plūst  žē las tī bas strau me, kas nāk no
Kris tus, un mū su bal sis tad pie vie no sies ko pē jam eņ ģe ļu
ko rim: „Gods Die vam augst ībā, un miers virs ze mes la ba
prā ta cil vē kiem”(Lk 2,14).

 Lai sa ti cī ba un miers val da Jū su vi dū un Kris tus svē tī ba
ir ar Jums!

 Edu ards Vo ro ņec kis,
 Krās la vas Sv.Lud vi ka Ro mas  draudzes prāvests

Krāslavas novada dome 
sveic cienījamo prāvestu 

Janušu Bulašu 
dzīves jubilejā, 

izsaka pateicību par
veiksmīgu

 sadarbību un tautas
tikumisko

 audzināšanu un novēl
 spēju saglabāt, aizsargāt un
izkopt katolisko mācību arī

turpmāk!
Lai Dievs Jums atalgo

 visu labo,
 ko esat sniedzis citiem!

No vi s as sirds svei cam 
augs ti go dā ja mo Prie dai nes Ro -
mas ka to ļu drau dzes prā ves tu 
Ja nu šu Bu la šu 40 ga du ju bi le jā!
Prie dai nes Sv. Bri gi tas un Sv. Kat rī -

nas no Sie nas Ro mas ka to ļu baz nī cā
Jūs kal po jat jau 11 ga dus, ar sa vu paš -
aiz lie dzī go dar bu Jūs ie gu vāt lie lu au -
to ri tā ti ne ti kai mū su drau dzes
te ri to ri jā, bet arī aiz tās ro be žām. 

Mēs esam pa tei cī gi par Jū su iz pa lī -
dzī bu, at sau cī bu un uz ma nī go at tiek -
smi pret vis iem mū su dar biem, par
Jū su ie tei ku miem un pa do miem, bet
gal ve nais – par Jū su lūg ša nām. Ik -
viens Prie dai nes drau dzes lo cek lis var
ap gal vot: „Tas ir mū su pries te ris!”

Vē lam Jums stip ru ve se lī bu, Die va
svē tī bu, uz ti ca mos drau gus, mērķ tie -
cī bu un daudz ener ģi jas! Pal dies par
Jū su sir snī bu un at vēr tī bu! 

 Prie dai nes 
drau dzes lo cek ļi

Svei cu Jaun ga da svēt kos 
un Kris tus pie dzim ša nas 

svēt kos!
Paš laik mēs sagaidām di vus brī niš ķī -

gus svēt kus: Jaun o ga du un Kris tus pie -
dzim ša nas die nu. Jaun ā ga dā
priekš va ka rā mēs iz vēr tē jām to, kas iz -
da rīts pa gā ju ša jā ga dā, no vē lam cits ci -
tam vi su, ko uz ska tām par bū tis kā ko un
no zī mī gā ko mū su dzī vē. Ļo ti sva rī gi,
lai ik vie nam bū tu dzī ves mēr ķis un iz -
prat ne par dzī ves jē gu. Sa va ce ļa mek lē -
ju mos mums ir jā pār var daudz šķēr šļu
un grū tī bu. Il ga ce ļo ju ma lai kā ir ne pie -
cie ša ma at pū ta, lai ar jaun iem spē kiem
tur pi nā tu sa vas gai tas. Tā di svēt ki kā
Kris tus pie dzim ša nas die na un Jaun ais
gads, kad mēs pul cē ja mies ģi me nes lo -
kā, esam ko pā ar ra diem, drau giem un
tu vi nie kiem, ir kā at pū ta no ik die nas
dzī ves ar tās rū pēm un rai zēm. Stipra,
drau dzī ga ģi me ne ir sva rīgs nā kot nes
dzī ves pa mats.

No vi s as sirds svei cu Krās la vas no va -
da ie dzī vo tā jus gai dā ma jos svēt kos!
Vē lu vis iem la bu ga rī go un fi zis ko ve -
se lī bu, mie ru - jū su ģi me nēm un jū su
sir dīm. Lai ik vie nam ir skaid ra dzī ves
jē ga un mēr ķis, lai jū su gars iet pār i vi -
sām grū tī bām un at ved jūs pie uz va ras.

Ros tis lavs Te re hovs, 
 Krās la vas Sv. kņa za Alek san dra

Ņev ska pa reiz ti cī go 
 baz nī cas pries te ris 

Iz ro tā sim pil sē tu svēt kiem!

 Da lī si mies ar sa vu prie ku un dā vi nā sim
to ap kār tē j iem!

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!

8. janvārī plkst.15.00 Krāslavas kultūras
namā notiks senioru Jaungada balle.

Lūdzam ņemt līdzi groziņus.

Pārdodu 2-istabu dzīvokli ar krāsns apkuri
Ūdrīšu pagastā, stacijā, ir saimnieciskās ēkas.
T.26959977.

8.jan vā ri plkst.13.00 Krās la vas Ro mas ka to ļu baz nī cā no -
tiks VI Starp tau tis kais Zie mas svēt ku dzies mu fes ti vāls.


