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PROBLĒMAS IR NOSAUKTAS –
TĀS IR JĀRISINA
10.februārī zemkopības ministre Laimdota Straujuma apmeklēja Krāslavas novadu. Tika
organizēta tikšanās ar Krāslavas, Dagdas, Preiļu, Daugavpils
un Riebiņu novada zemniekiem.
Ministre iepazinās ar darbu
zemnieku saimniecībā „Birztaliņas”, kur audzē lopus, kā arī
zemnieku saimniecībā „Eži”,
kuras īpašnieks kopš 2000.gada
nodarbojas ar dārzkopību.
Zemnieki un Latgales pašvaldību pārstāvji tikšanās laikā ar ministri
stāstīja
par
savām
problēmām, norādīja uz trūkumiem, kas ir raksturīgi valsts programmām lauksaimniecības jomā,
izteica konkrētus priekšlikumus.
Pašlaik norisinās aktīvs darbs
pie Kopējās lauksaimniecības politikas plānošanas 2014.-2020.gg.
Laimdota Straujuma uzdeva daudz
jautājumu zemniekiem, lai noskaidrotu, kādām praktiskām lietām jāpievērš lielāka uzmanība un
kādiem virzieniem obligāti nepieciešamas izmaiņas.
„Esmu gandarīta, kad ir iespējams runāt ar zemniekiem un cilvēkiem, kas strādā pašvaldībās,”
atzina ministre. „Pēc tādām sarunām vienmēr ir, par ko padomāt.
Pēc šīs tikšanās es sapratu, ka vissarežģītākā jauno zemnieku problēma ir sākuma kapitāls, jo tāda
vairākumam vienkārši nav.”
Latgales zemnieki, tāpat kā zemkopji no citiem reģioniem, izteica
bažas sakarā ar to, ka pēdējā laikā
ārzemnieki nekontrolējami izpērk
zemes platības. Krāslavas novada
domes priekšsēdētājs Gunārs Upenieks piedāvāja pārskatīt likumdošanu un piešķirt pirmpirkuma
tiesības uz zemi tiem saimniekiem,
kam pieder blakus esošie zemes
gabali, kas tiek apstrādāti. Ministre piekrita, ka tas varētu atrisināt
šo problēmu.
Zemnieku saimniecību īpašnieki
sūdzējās ministrei par kontrolējošo instanču birokrātiju, konkrētāk
- par Valsts ugunsdzēsības un
glābšanas dienestu, Pārtikas un veterināro dienestu, Valsts darba inspekciju.
Savukārt
piemājas
saimniecību īpašnieki izteica pretenzijas par to, ka valsts dotācijas

tiek piešķirtas tikai tām saimniecībām, kur ir 5 un vairāk govju.
Zemkopības ministre uzsvēra,
ka lauksaimniecība – tas ir bizness, un 2-3 govju īpašniekiem jāsaprot, ka tāds ganāmpulks nav
rentabls, jo pārāk lieli izdevumi ir
saistīti ar produkcijas pārstrādi.
Šajā gadījumā jāmeklē papildus
peļņas avots.
Laimdota Straujuma un ministrijas speciālisti vizītes noslēgumā
apmeklēja Krāslavas un Dagdas
novada zemnieku saimniecības.

Spriežot pēc jautājumiem, kurus
rīdzinieki uzdeva vietējiem zemniekiem, var secināt, ka viņi tikai
teorētiski zina par dzīvi laukos.
Lai saprastu, ar ko ir saistītas dažādu saimniecību attīstības problēmas, kādas izmaiņas valsts
programmās ir nepieciešamas, ministre piedāvāja kādam no jaunajiem zemniekiem iesaistīties
pilotprojektā. Sākt ar nulli un kopā
ar ministriju iziet visus projekta realizācijas etapus.
Elvīra Škutāne,
autores foto

ĀRLIETU MINISTRS CIENĀS
SAVUS KOLĒĢUS
AR KRĀSLAVAS TĒJU

17. februārī Krāslavu darba vizītē apmeklēja ārlietu ministrs Edgars Rinkēvičs. Ar ministru tikās Krāslavas novada pašvaldības vadītājs Gunārs Upenieks, Eiroreģiona „Ezeru zeme” Latvijas biroja
vadītāja Ilze Stabulniece, Viktors Moisejs, SIA „Nemo” valdes
priekšsēdētājs, novada domes deputāts, domes juriskonsults Arnolds Skerškāns, Krāslavas novada tūrisma informācijas centra vadītāja Tatjana Kozačuka, Latvijas Mašīnbūves un metālapstrādes
rūpniecības asociācijas valdes loceklis Aivars Stolders un z/s „Kurmīši” īpašnieks Ivars Geiba.
Ilze Stabulniece prezentēja kopsavilkumu par projektiem, kas ir realizēti Krāslavas novada teritorijā sadarbībā ar partneriem no Baltkrievijas
un Lietuvas. Ar statistiskiem datiem par tūrismu Krāslavas novadā klātesošos iepazīstināja Tatjana Kozačuka. Ministrs atzinīgi novērtēja pašvaldības aktivitāti un pieredzi pārrobežu projektu sagatavošanā un
ieviešanā un uzsvēra, ka ielūgumu uz tūrisma izstādi „Balttour”, kas nesen notika Rīgā, viņš saņēma tikai no viena reģiona – Latgales.
Īpaša uzmanība tikšanās laikā bija veltīta loģistikas centra izveidošanai pie robežas ar Baltkrieviju. Perspektīvā šis centrs apkalpos ne tikai
Krāslavas novada teritoriju, bet arī visu reģionu, tāpēc Gunārs Upenieks
lūdza ministru atbalstīt šo ieceri. Edgars Rinkēvičs solīja, ka palīdzēs atrisināt šo jautājumu un darīs visu iespējamo, kas ir Ārlietu ministrijas
kompetencē.
Krāslavas novada domes priekšsēdētājs pievērsa ministra uzmanību problēmai, kas ir aktuāla daudziem pierobežas teritoriju iedzīvotājiem - atvieglotā Latvijas-Baltkrievijas robežas šķērsošana. Kā zināms, 1219 Latvijas
iedzīvotāji, kas iesniedza dokumentus atļauju noformēšanai, lai iegūtu vienkāršotus nosacījumus braucieniem uz Baltkrievijas pierobežas rajoniem, tika izslēgti no pirmā saraksta. Ministrs paziņoja, ka pašvaldības sagatavoja
dokumentāciju atbilstoši visām prasībām, un ar laiku šī sistēma
stabilizēsies.
Tikšanās noslēgumā Edgars Rinkēvicš solīja atbalstīt Krāslavas novada
sadarbību ar citu valstu pašvaldībām.
Ivars Geiba uzdāvināja ministram zemnieku saimniecības „Kurmīši” produktu – „Diplomātu tēja”. Pēc Ivara domām, šī īpašā tēja veicina draudzīgas
sarunas un attiecības.
„Ar šo tēju es noteikti cienāšu savus kolēģus no citām valstīm,” atzīmēja
ministrs un pateicās par dāvanu. „Nezinu, vai kaut kur citur Eiropā un pasaulē ir tāda tēja. Es obligāti parunāšu ar kolēģiem ministrijā, kas atbild par
saimnieciskajām lietām, lai šo tēju no Krāslavas mēs varētu iegādāties lielākā apjomā. Tad mēs cienāsim ar šo dzērienu ne tikai savus viesus, bet arī
pasniegsim to kā dāvanu, līdz ar to popularizējot Krāslavu.”
Elvīra Škutāne, autores foto

Krāslavas novada pārstāvji apmeklē Daugavpils Universitāti
Šī gada 9.februārī Krāslavas novada domes darbinieki un uzņēmēji piedalījās Daugavpils Universitātes (DU)
informatīvajā seminārā pašvaldību attīstībai, kurā tika
pastāstīts par Daugavpils Universitātes attīstības perspektīvām un pētniecisko potenciālu. Krāslavas un Līvānu pašvaldību pārstāvjiem tika organizēta neliela
ekskursija pa DU institūtiem, kuras laikā tika apmeklēts Sistemātiskās bioloģijas institūts, Ekoloģijas institūts, Krievu valodas un kultūras centrs, G.Liberta
Inovatīvās mikroskopijas centrs.
Pēc informatīvā pasākuma notika tehnoloģiju seminārs/kontaktbirža „Modernās tehnoloģijas un uzņēmējdarbības attīstība”, kurā tika demonstrētas jaunas video
tehnoloģiju dimensijas un mūsdienu tehnoloģiju iespējas –

biznesa attīstībai. DU personāls praktiski parādīja jaunu
video tehnoloģiju pielietojumu, kad semināri notiek vairākās telpās.
Pēcpusdienā Aglonas Maizes muzeja vadītāja Vija Ancāne izstāstīja par uzņēmuma attīstību lauku vidē, pastāstīja,
cik ir grūti būt uzņēmējam ar lielu stāžu un cik viegli būt
jaunam uzņēmējam. Jaunajam uzņēmējam plaši paveras
durvis gan aizdevumu jomā, gan atbalsta programmu jomā.
Nobeigumā notika diskusija: studentu pētnieciskie darbi
– uzņēmējdarbības/pašvaldību atbalstam, kurā piedalījās
vietējo pašvaldību pārstāvji, Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameras Daugavpils nodaļa, vietējie uzņēmēji, DU
studentu un DU pasniedzēji. Dalībnieki diskusijā sprieda
par studenta pētnieciska darba tēmas izvēli, kā studentiem

izvēlēties tēmu kursa, bakalaura darbam, lai pētījums būtu
lietderīgs un izmantojams. Sarunā tika izteiktas vairākas
idejas, piemēram, izveidot DU mājas lapā sadaļu, kurā tiktu
iekļauta datu bāze, kur uzņēmēji vai pašvaldības izsaka problēmu vai pētījuma tēmu. Otra ideja bija izveidot pašvaldības mājas lapā nelielu sadaļu – tēmas studentu pētījuma
darbiem, kuras motivācija būtu apbalvojums par labāko pētījumu.
Agita Kruglova,
Krāslavas novada domes
uzņēmējdarbības atbalsta
projektu koordinatore
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GUNĀRS UPENIEKS:

„Problēmas var atrisināt arī
ar nelieliem finanšu līdzekļiem,
ja izmantot tos pareizi”
Pēdējā laikā masu informācijas līdzekļos uzmanība
tiek pievērsta Latgales attīstības jautājumiem. To lielā mērā veicināja Latgales plānošanas reģiona attīstības padomes priekšsēdētāja, Krāslavas novada
domes vadītāja Gunāra Upenieka iniciatīva.
Jaunu darbavietu radīšana, nodokļu politikas izmaiņas, kas atbalstītu Latgales uzņēmējus, reģiona
sociāli ekonomiskā attīstība, atbalsts zemniekiem –
šīs tēmas Gunārs Upenieks apsprieda ar finanšu ministru Andri Vilku, ar Latvijas Valsts prezidentu Andri Bērziņu un ar zemkopības ministri Laimdotu
Staujumu un ārlietu ministru Edgaru Rinkēviču.
Latgales plānošanas reģions izstrādāja priekšlikumus ekonomiskās situācijas uzlabošanai mūsu reģionā, kas ir iesniegti ministrijās.
„Vai izjūtat atdevi no savām aktivitātēm?” tādu
jautājumu Gunāram Upeniekam uzdeva Latvijas televīzijas korespondente.
Krāslavas novada pašvaldības vadītāja atbilde uz
šo jautājumu sākās ironiski: „Man apsolīja konsultantu katrā pagastā. Kad prasīju, kas viņi būs, atbildēja tā
– labākie ministrijas darbinieki. Tad es domāju - kā
divas nedēļas ministrija darbosies bez saviem labākajiem speciālistiem.
Ja runāt nopietni, pašlaik patiešām notiek daudz
tikšanos, priekšā – saruna ar ekonomikas ministru un
Ministru prezidentu.
Ceru, ka tas viss nebūs tikai ķeksītis.

Es zinu, ka Latvijā ir daudz problēmu dažādos novados, tādēļ uzmanība ir jāvelta ne tikai Latgalei.
Vienkārši mēs pirmie aktualizējām jautājumus, kuriem nepieciešami konkrēti lēmumi, taču esmu pārliecināts, ka šim vilnim pievienosies arī citi reģioni.
Problēmas var atrisināt arī ar nelieliem finanšu līdzekļiem, ja izmantot tos pareizi. Tieši tāpēc mūsu
darbības ir veltītas tam, lai līdzekļi nākamajam plānošanas periodam – 2014. – 2020. gg. – tiktu sadalīti saprātīgi. Būtu labi, ja Latgale tomēr saņemtu noteikto
summu, tad mums nevajadzētu jautāt, kā Latvija izmantoja piešķirto naudu.
Diemžēl ministriem attieksme pret šo jautājumu ir
viena, bet ierēdņiem, kas strādā ministrijās – cita. Ja
ministri, pirmkārt, politiski atbild par notiekošo valstī, otrkārt, brauc uz reģioniem, satiekas ar cilvēkiem,
redz un analizē situāciju, tad ierēdņi, kas sēž savos
kabinetos, negrib veikt liekas kustības un padomāt,
ko var izdarīt, lai uzlabotu situāciju. Viņu darbadiena
beidzas pulksten piecos vakarā. Valsts sekretāra vietnieks ES struktūrfondu un Kohēzijas fonda jautājumos Aleksandrs Antonovs publiski paziņoja, ka
nākotnē nauda, ko piešķirs Eiropas Savienība, netiks
izmantota situācijas izlīdzināšanai Latvijas reģionos.
Arī uzņēmējdarbības atbalstam līdzekļi nav paredzēti.
Pašlaik mūsu galvenais mērķis ir iesaistīties Nacionālā attīstības plāna 2014.-2020.gg. izstrādāšanā.
Elvīra Škutāne

LATGALES REĢIONS VEIKSMĪGI PREZENTĒJA SEVI
TŪRISMA GADATIRGŪ „BALTTOUR 2012”
No 10. līdz 12. februārim Starptautiskajā izstāžu centrā Ķīpsalā jau
deviņpadsmito reizi tika aizvadīta
lielākā un apmeklētākā starptautiskā
tūrisma izstāde Baltijas valstīs „Balttour 2012”. Šajā gadā izstādē piedalījās vairāk nekā 250 eksponentu
un 600 dalīborganizāciju no 40
Eiropas, Centrālās Āzijas un Tuvo
Austrumu valstīm. Kultūru dažādība, Latvijas reģionu viesmīlība, Latvijas gardumi, kā arī pasaules
apceļošana un ceļojumu izpārdošana- tas viss trīs dienu garumā bija
pieejams Starptautiskajā izstāžu
centrā Ķīpsalā, Rīgā. Šogad tā bija
visapmeklētākā izstāde tās pastāvēšanas vēsturē.
Pateicoties Latgales plānošanas
reģiona, Latgales reģiona attīstības
aģentūras, Latgales novadu pašvaldību un Latgales tūrisma informācijas centru pūliņiem, Latgales stends
bija īpaši pievilcīgs un nepārprotami
izcēlās citu eksponentu vidū. Kā allaž latgalieši prezentēja savu reģionu ar neviltotu sirsnību un
dzīvesprieku. Krāslavas novadu
pārstāvēja tūrisma informācijas centra speciālisti. Savu meistarību trīs
dienu garumā demonstrēja keramiķi
Valdis un Olga Pauliņi, kam gadu
gaitā jau izveidojies savs apmeklētāju loks, audējas no aušanas darbnīcas „Indra”, kā arī kopīgi novada
amatniekus pārstāvēja biedrība
„Kruoslovys amatnīku bruoliste”.
Šī gada izstādē latgalieši īpaši uzsvēra savu kulināro mantojumu, tāpēc izstādes apmeklētājiem tika
piedāvāta Latgalē cepta maize, pīrāgi, siers, pankūkas. Ar izaudzētām
Daugavas krastos Krāslavas novadā
zāļu tējām izstādes apmeklētājus
cienāja Z/S „Kurmīši” saimnieki
Ivars un Sandra.
Tika prezentēti jauni mārketinga
materiāli, t.sk. Krāslavas novada tūrisma brošūra latviešu un krievu valodā, reklāmas informācija par
biedrību „Kruoslovys amatnīku
bruoliste” un daivingu mūsu novadā, ko organizē Sergejs Šuļga, kā arī
starptautiskā tūrisma brošūra „Tavas skaistākās brīvdienas Latgalē,
Aukštaitijā un Vitebskas apgabalā”
un starptautiskā tūrisma karte.
Izstādes apmeklētāji, gan profesionāļi, gan potenciālie tūristi, šogad
atzinīgi novērtēja atmosfēru Latvi-

jas hallē „Apceļo Latviju!”. Viņi atzina, ka ir sajūsmināti par Latgales
reģiona dinamisko attīstību tūrisma
jomā – katru gadu latgalieši spēj
piedāvāt potenciālajam tūristam
kaut ko jaunu un līdz šim neredzētu.
Cilvēkiem interesē Latgale, viņi
grib apciemot mūsu reģionu. No
visiem Latvijas reģioniem visplašāk
pārstāvēta bija tieši Latgale. Kopumā par visām trim izstādes dienām
Latgales stendā strādāja 150 cilvēki.
Jāsaka, ka apmeklētāju ieinteresētība par Latgales tūrisma piedāvājumu bija visai liela, pat varētu šķist,
ka lielāka, nekā bija gaidīts, jo dažiem tūrisma informācijas centriem
vēl ilgi pirms izstādes beigām bija
jādomā par to, vai viņiem pietiks izdales materiālu.

Šogad Latgale uz izstādi „Balttour 2012” devās ar moto „Latgale
vieno!”. Latgales stendā trīs pārrobežu sadarbības projektu „Tour de
Latgale & Pskov”, „Fostering Capacity for Tourism Development in
Latgale-Utena-Vitebsk Cross Border Region” un „Tematiskie ciemi:
jaunas iespējas uzņēmējdarbības attīstībai Latgales un Aukštaitijas pārrobežu reģionā” ietvaros bija
pārstāvēti arī Latgales reģiona partneri no Vitebskas apgabala Baltkrievijā,
Pleskavas
apgabala
Krievijā, Utenas apriņķa Lietuvā, kā
arī sadarbības partneri no Sanktpēterburgas.
TIC vadītāja Tatjana Kozačuka,
Inetas Danovskas foto

ADMINISTRATĪVĀ
KOMISIJA
ZIŅO
2012.gada 25.janvārī notika administratīvās komisijas kārtējā sēde, kurā tika izskatīti 20 administratīvo pārkāpumu protokoli, no kuriem:
- 8 protokolus sastādīja Valsts policijas darbinieki,
- 12 protokolus sastādīja Pašvaldības policijas darbinieki.
Četri administratīvo pārkāpumu protokoli tika sastādīti par bērna aprūpes pienākumu nepildīšanu, ar ko tika izdarīts LAPK 173.panta 1.daļā paredzētais administratīvais pārkāpums, par ko paredzēts izteikt
brīdinājumu vai uzlikt naudas sodu līdz simts latiem:
- A.M., dzim.1973.g., tika izteikts brīdinājums par to, ka viņas nepilngadīgais dēls L.M., Krāslavas pamatskolas 6.klases skolnieks, bez attaisnojoša iemesla kavē skolu;
- O.D., dzim.1959.g., tika izteikts brīdinājums par to, ka viņas nepilngadīgais dēls V.D, Kalniešu pamatskolas 8.klases skolnieks, neattaisnoti kavēja skolu un nenakšņoja mājās;
- V.S., dzim.1971.g., tika uzlikts naudas sods 5,00 Ls apmērā par to, ka
viņa nepilngadīgais dēls A.S., Tiskādu speciālās internātpamatskolas
skolnieks, neapmeklē mācību stundas bez attaisnojoša iemesla;
- Z.B., dzim.1977.g., tika uzlikt naudas sods 5,00 Ls apmērā par to, ka
viņas nepilngadīgais dēls A.B., Krāslavas Varavīksnes vidusskolas 7.klases skolnieks, neapmeklē mācību stundas bez attaisnojoša iemesla.
Viens administratīvo pārkāpumu protokols tika sastādīts par fizisku vai
emocionālu vardarbību pret bērnu, ar ko tika izdarīts LAPK 172.2p. 1.daļā
paredzētais administratīvais pārkāpums, par ko paredzēts izteikt brīdinājumu vai uzlikt naudas sodu līdz piecdesmit latiem:
- A.M., dzim.1980.g., par emocionālu un fizisku vardarbību pret bērnu,
tika uzlikts naudas sods 5,00 Ls apmērā.
Viens administratīvo pārkāpumu protokols tika sastādīts par bērna atstāšanu bez uzraudzības, ar ko tika izdarīts LAPK 172.4p. 1.daļā paredzētais administratīvais pārkāpums, par ko paredzēts izteikt brīdinājumu vai
uzlikt naudas sodu līdz piecdesmit latiem:
- V.Ž., dzim.1991.g., par bērna, kas nav sasniedzis septiņu gadu vecumu, atstāšanu bez uzraudzības, tika izteikts brīdinājums.
Divi administratīvo pārkāpumu protokoli tika sastādīti par dzīvnieku turēšanas prasību pārkāpšanu, ar ko tika izdarīts LAPK 106.p. 1.daļā paredzētais administratīvais pārkāpums, par ko paredzēts izteikt brīdinājumu
vai uzlikt naudas sodu no pieciem līdz divsimt piecdesmit latiem:
- I.P., dzim.1965.g., tika izteikts brīdinājums par to, ka viņai piederošais
suns skraidīja bez pavadas gar servitūta ceļu s.Kropiškas, Kombuļu pag.,
Krāslavas nov.;
- J.M., dzim.1981.g., tika uzlikts naudas sods 5,00 Ls apmērā par to, ka
viņam piederošais suns skraidīja bez pavadas Vienības ielā, Krāslavā.
Viens administratīvo pārkāpumu protokols tika sastādīts par dzīvnieku
turēšanas prasību pārkāpšanu (atkārtoti vai ja nodarīts fizisks vai materiāls
zaudējums), ar ko tika izdarīts LAPK 106.p. 2.daļā paredzētais administratīvais pārkāpums, par ko paredzēts uzlikt naudas sodu no desmit līdz
piecsimt latiem:
- A.J., dzim.1941.g., tika uzlikts naudas sods 15,00 Ls apmērā par to, ka
viņai piederošais suns iekoda S.R. kājā.
Viens administratīvo pārkāpumu protokols tika sastādīts par to, ka personai piederošais suns nav vakcinēts Veterinārmedicīnas likumā noteiktajā kārtībā, ar ko tika izdarīts LAPK 108.panta 1.daļā paredzētais
administratīvais pārkāpums, par ko paredzēts uzlikt naudas sodu no pieciem līdz divsimt piecdesmit latiem:
- J.M., dzim.1981.g., tika uzlikts naudas sods 5,00 Ls apmērā.
Viens administratīvo pārkāpumu protokols tika sastādīts par elektroenerģijas pārvades bojāšanu aiz neuzmanības, ar ko tika izdarīts LAPK
94.p. 1.daļā paredzētais administratīvais pārkāpums, par ko paredzēts uzlikt naudas sodu no piecdesmit līdz trīssimt latiem:
- D.Ļ., dzim.1989.g., par elektrolīnijas LN-23 sabojāšanu aiz neuzmanības, aizķerot ar manipulatoru vienu elektrolīnijas vadu, tika uzlikts naudas sods 50,00 Ls.
Viens administratīvo pārkāpumu protokols tika sastādīts par apzināti
nepamatotu speciālo dienestu izsaukšanu, ar ko tika izdarīts LAPK 202.p.
1.daļā paredzētais administratīvais pārkāpums, par ko paredzēts uzlikt
naudas sodu no divdesmit pieciem līdz simts latiem:
- J.K., dzim.1958.g., par apzināti nepamatotu policijas darbinieku izsaukšanu, tika uzlikts naudas sods 25,00 Ls apmērā.
Viens administratīvo pārkāpumu protokols tika sastādīts par vispārīgo
būvnoteikumu pārkāpšanu uz SIA „K.N.”, bet administratīvā komisija
konstatēja, ka lietā nav administratīvā pārkāpuma sastāva, līdz ar to, pamatojoties uz LAPK 239.p.1) – lietvedība tika izbeigta.
Divi administratīvo pārkāpumu protokoli tika sastādīti par Krāslavas
novada domes saistošo noteikumu Nr.3 18.p.1.d. un 2.d. pārkāpšanu (par
nepilngadīgas personas ielaišanu naktsklubos, kur tiek tirgoti alkoholiskie
dzērieni un tabakas izstrādājumi no plkst.23:00 līdz plkst.06:00), par ko
paredzēts izteikt brīdinājumu vai uzlikt naudas sodu no divdesmit pieciem
līdz piecdesmit latiem, ja izdarīts atkārtoti gada laikā – uzlikt naudas sodu
piecdesmit latu apmērā:
- V.P., dzim.1953.g., tika uzlikts naudas sods 25,00 Ls apmērā;
- S.K., dzim.1974.g., tika uzlikts naudas sods 50,00 Ls apmērā.
Viens administratīvo pārkāpumu protokols tika sastādīts par Krāslavas
novada domes saistošo noteikumu Nr.3 24.p. pārkāpšanu (par sabiedrisko
vietu piegružošanu ar sadzīves atkritumiem), par ko paredzēts uzlikt naudas sodu no pieciem līdz piecdesmit latiem:
- P.Č., dzim.1962.g., par sadzīves atkritumu izmešanu uz ielas, tika uzlikts naudas sods 5,00 Ls apmērā;
Četri administratīvo pārkāpumu protokoli tika sastādīti par Krāslavas
novada domes saistošo noteikumu Nr.3 36.p. pārkāpšanu (par ubagošanu), par ko paredzēts izteikt brīdinājumu vai uzlikt naudas sodu līdz desmit latiem:
- visi četri protokoli sastādīti uz V.K., dzim.1958.g., par katru - uzlikts
naudas sods 10,00 Ls apmērā.
Sakarā ar Krāslavas novada domes administratīvās komisijas sastāva maiņu, sēdes notiks katra mēneša pirmajā otrdienā plkst.13:00
Krāslavas novada domes 17.kabinetā (Rīgas ielā 51, Krāslavā).
Cienījamie Augusta – Rīgas ielas iedzīvotāji!
Sakarā ar avārijā nodarītajiem ielas apgaismojuma
bojājumiem ceļa posmā no Bezdelīgu ielas līdz Pilskalna ielai
nebūs ielas apgaismojuma.
Atvainojamies par sagādātajām neērtībām!
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Krāslavā vienmēr dzīvos kultūra!

dažos teikumos

Svētā Valentīna diena ir jauni svētki. Latvijā tos sāka svinēt salīdzinoši nesen un tie ir ieguvuši lielu
popularitāti jauniešu vidū. Taču šogad Mīlestības svētki priecēja ne tikai jaunatni, bet dažāda vecuma
iedzīvotājus. Krāslavas kultūras nams sagatavoja lielisku dāvanu mūsu novada iedzīvotājiem un aicināja svinēt Valentīndienu kopā ar dziedātājiem Dzintaru Čīču un Kasparu Antesu, kas ir populāri visā
Latvijā, kopā ar viņiem uzstājās talantīgs pianists, krāslavietis Anatolijs Livča.
Pēc koncerta Anatolijs piekrita atbildēt uz „KV” jautājumiem.
- Vai šodien uz Krāslavas kultūras nama skatuves jūs jutāties kā mājās vai kā ciemos?
- Es uztraucos pirms katra priekšnesuma. Tā tam arī
jābūt, tā ir normāla atbildības izjūta. Taču šodien, atšķirībā no citiem koncertiem, es sajutu zāles enerģētiku jau no pirmajām notīm, no pirmajām skaņām. Šī
neredzamā saikne ar skatītājiem piepildīja mani ar siltumu.
- Kā ir radusies jūsu radošā apvienība?
- Es absolvēju Mūzikas akadēmiju un strādāju mūzikas apgādā. Kasparam Antesam tajā laikā jau bija
panākumi mūzikas sfērā. Mēs, muzikanti, savstarpēji
sazināmies, interesējamies par savu kolēģu sasniegumiem, un mums radās ideja izveidot savu komandu.
Es jau biju gatavs grūtībām, taču viss izdevās. Es pat
nedomāju, ka mūsu projekts būs tik veiksmīgs. Visbiežāk es un Kaspars uzstājamies kā duets.
Dzintaram Čīčam, Kaspara Antesa brālēnam, ir
savs stāsts. Vēl bērnībā viņš kļuva ļoti populārs, un
viņa pagātnē ir daudz lielu panākumu un veiksmju.
Kādā jaukā dienā mēs piezvanījām Čīčam un paziņojām, ka brālēniem ir jāsatiekas, tikai tagad – uz skatuves.
- Ar programmu „Atkal kopā” jūs apceļojāt visu Latviju?
- Pagājušajā gadā mums bija 57 koncerti. Astoņi no
tiem - lielpilsētās, pārējie – mazpilsētās, kā arī lauku
kultūras namos. Mēs gan zinām, ka ne visiem mūsu
klausītājiem ir iespēja aizbraukt uz koncertu pilsētā,
tāpēc pēc iespējas cenšamies paši atbraukt pie saviem
skatītājiem.
- Jūs sacerat mūziku. Vai tas ir sarežģīts darbs?
- Grūti ir tad, kad nav iedvesmas. Tādos brīžos labāk vispār nesēsties par klavierēm. Kad iedvesma ir,

gada septembra līdz decembrim projekta „Paēdušai Latvijai” ziedojumu kastītēs labdarībai
„Maxima” veikalos Krāslavā apmeklētāji no saviem maciņiem ir dāvinājuši 329,86 latus. Par šiem līdzekļiem sniegts būtisks atbalsts vairāk
nekā pussimtam grūtībās nonākušo ģimeņu ar bērniem, sirmgalvjiem,
kā arī cilvēkiem, kurus skārušas pēkšņas nelaimes. Tāpat daļa līdzekļu
novirzīti sirmgalvju iepriecināšanai aukstajos ziemas mēnešos.
lavas novada domē notika seminārs par
23. februārī Krās
daudzdzīvokļu dzīvojamo māju renovāciju un
ERAF līdzfinansējuma 50% vai 60% apmērā piesaistes iespējām.
Semināra dalībnieki tika informēti par ES struktūrfondu programmas
„Daudzdzīvokļu māju siltumnoturības uzlabošanas pasākumi” nosacījumiem un aktualitātēm, kā arī par biežāk pieļautajām kļūdām projektu
sagatavošanā un ieviešanā.
Ekonomikas ministrijas valsts sekretāra vietnieks Gatis Ābele tikās ar
Krāslavas novada domes priekšsēdētāju Gunāru Upenieku, lai pārrunātu aktuālās problēmas novadā.

IELU APGAISMOJUMA TĪKLA
INFRASTRUKTŪRAS UZLABOŠANA

tad komponēt ir tikpat vienkārši kā, piemēram, runāt
– tas ir dabisks process.
- Kādos brīžos jūs apmeklē Mūza?
- Man nav bagātas pieredzes mākslas jomā, bet, ja
godīgi, es labi saprotu lielos meistarus, kad viņi saka,
ka mūzika dzimst tad, kad cilvēks pārdzīvo spēcīgas
emocijas. Esmu emocionāls cilvēks, kad priecājos vai
arī skumstu, pārdzīvoju, tad man viss sanāk it kā pats
par sevi, ļoti dabiski.
- Ar ko jūs nodarbojaties brīvajā laikā?
- Man patīk aktīvā atpūta. Es skrienu, braucu ar velosipēdu, labprāt ceļoju ar mašīnu.
- Kādus ieteikumus un padomus jūs varētu dot
jaunajiem muzikantiem, kas tagad mācās Krāslavas Mūzikas skolā?
- Mācīties un vēlreiz mācīties. Jācenšas ne tikai
spēlēt to, ko uzdeva skolotājs, bet arī mēģināt ielikt
daļiņu no sevis skaņdarbā, ko izpildāt. Galvenais- nebaidieties! Ja ir sapņi, tad tikai uz priekšu!
- Ko jūs gribētu novēlēt savai dzimtajai pilsētai?
- Krāslava ir ļoti mainījusies. Pirms 8 gadiem, kad
es braucu prom, pilsēta izskatījās pilnīgi citādi. Pamazām Krāslava kļūst arvien skaistāka, ir izremontēts
kultūras nams – tas ir vienkārši brīnums! Lai Krāslava attīstās, uzplaukst! Lai šajā pilsētā vienmēr dzīvo
kultūra, lai iedzīvotāji apmeklē koncertus, teātra izrādes! Lai krāslavieši mīl savu pilsētu! Nepārdzīvojiet
par to, kā jums nav, bet vērtējiet to, kas mums ir dots!
- Paldies, ka piekritāt atbildēt uz jautājumiem.
Vēlam Jums veiksmi!
Elvīra Škutāne,
autores foto

Lai skan Mūzika!
Ir sācies jauns kalendārais
gads –ar jaunām cerībām un
daudz laba vēlējumiem.
Mūzikas skolas ir skaņu
piepildītas-tās ir mūsu bērnu radītas, izspēlētas un izdziedātas.
Bērni ir muzikāli un mākslinieciski jāattīsta, jo tādi
bērni ir radoši. Mūzikas tālākai apguvei bērns ir jātrenē no mazotnes. Ja bērns
netiek tam gatavots, 15 gados viņš to fiziski nespēs izdarīt. Mūzikas skola pašlaik
nodrošina šo izvēles iespēju. Ja arī, pabeidzis mūzikas
skolu, bērns neturpinās mācības mūzikas vidusskolā,
viņš būs aktīvs koncertu apmeklētājs un pašdarbības
kolektīvu dalībnieks.
Mūzikā viss ir cieši saistīts - tie bērni un jaunieši,
kas mācās vai kādreiz mācījušies mūzikas skolās, ir ko-

No pagājušā

ru pamats. Kā spēcīgs balsts
visam korim. Līdz šim mēs
esam spējuši labā mākslinieciskā līmenī apgūt dziesmu svētku repertuāru. Ja tas
nebūs tā, koru kustība noplaks. Mums ir jāuztur tas
labais, kas gadu gadiem ir
bijis.
Aizstāvēsim mūzikas izglītību kā lielu vērtību, kā
dārgumu, ko varam sniegt
saviem bērniem savās mājās.
Krāslavas Mūzikas skola
pavasari grib sagaidīt ar atskaites koncertu kultūras
namā, gan ar atskatu uz mācību gadā paveikto, gan arī
ar zināmu ieskatu skolas
vēsturē- vokālajam ansamblim „Krāslaviņa” 35. Svētkus var rīkot tad, kad tos
jūtam un vēlamies, vai ne?
Tā ir viena no skolas tradīcijām, kas veltīta vecā-

kiem, draugiem un visiem
interesentiem. Tādi koncerti
ir īpaši ar savu auru un mīļumu. Vecākiem, redzot mazo
lolojumu spēlējam kādu no
mūzikas instrumentiem solo
vai ansamblī, ir saviļņojums.
Mūzikas skaņas saviļņo
katru no mums.
2012.
gada
3.martā
plkst.15.00 Krāslavas kultūras namā notiks skolas
audzēkņu atskaites koncerts
- vokālajam ansamblim
„Krāslaviņa” 35.
Mīļi aicināti un gaidīti
skolas bijušie pedagogi un
absolventi,
tagadējie
audzēkņi un viņu vecāki,
draugi un labvēļi!
Ar cieņu,
mūzikas skolas direktore
Olga Grecka

5., 6. un 7. martā Sociālā dienesta telpās (Gr.Plāteru ielā 6)
no 9.00 līdz 15.00 notiks biedrības „Stariņš” locekļu rokdarbu
izstāde-pārdošana:
izstrādājumi no pērlītēm, „laimes koki”, „mīlestības vēdekļi”.
Visi izstrādājumi ir uzlādēti ar pozitīvo enerģiju
un nesīs jums veiksmi, veselību un mīlestību.

2012.gada 30.janvārī starp Krāslavas novada domi, Vides
aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju un SIA
„Vides investīciju fonds” tika noslēgts līgums par projekta
„Siltumnīcefektu gāzu emisiju samazināšanu Krāslavas
pilsētas apgaismojuma infrastruktūrā” Nr.KPFI-13/28
īstenošanu.
Projekta mērķis ir samazināt oglekļa dioksīda emisijas Krāslavas
pilsētas
publiskā
apgaismojuma
infrastruktūrā,
izmantojot
elektroenerģiju taupošās tehnoloģijas, ko panāks, nomainot 657
novecojošos dzīvsudraba gaismekļus ar ekonomiskākiem 14 LED un
643 nātrija gaismekļiem.
Projekta ietvaros tiks veikta 14 LED apgaismes objektu piegāde un
uzstādīšana Krāslavas pilsētas Prospekta ielā (tilts pār Daugavu), kā arī
643 nātrija gaismekļu piegāde un uzstādīšana Krāslavas pilsētas 70
ielās. Paredzēta arī attiecīgo kabeļu katram pievadam montāža
attiecīgajā apjomā (kopā 4170 m), paredzēts demontēt 225 DRL lampas
ar jaudu 274 W, 274 DRL lampas ar 250 W jaudu, 141 lampas ar 139 W
jaudu un 17 lampas ar 125W jaudu.
Projekta rezultātā ir plānotā 147011 kWh energopatēriņa ekonomija
no gaismekļu nomaiņas gadā, kā arī CO2 samazinājums vismaz par
58.35 tonnām gadā.
Kopējās apstiprinātas projekta izmaksas ir LVL 159 391.55, Klimata
pārmaiņu finanšu instrumenta finansējums sastāda LVL 102 376.08.
Andris Rukmans
KRĀSLAVAS NOVADA DOME IZSLUDINA
PROJEKTU KONKURSU JAUNIEŠIEM
„JAUNIEŠU INICIATĪVAS KRĀSLAVAS NOVADĀ”
Projekta mērķis ir atbalstīt jauniešu iniciatīvas Krāslavas novadā un
līdzdalību sabiedriskajās norisēs. Ikviens jaunietis, jauniešu grupa vai
biedrība var iesniegt savu pieteikumu projektam kādā no šādām jomām: izglītība, dabas aizsardzība, kultūra, māksla un sports, apkārtnes labiekārtošana, saņemot 200 Ls savas idejas īstenošanai.
Projekta pieteikums jāiesniedz līdz 2012. gada 31. martam Krāslavas novada domes Izglītības un kultūras nodaļā (Skolas ielā 7, Krāslavā), jauniešu koordinatorei Juliannai Moisejenkovai (tālr.26302442).
Nolikums un pieteikuma anketa - www.kraslava.lv, sadaļā „Projektu ziņas”.

BALTKRIEVIJAS REPUBLIKAS ĢENERĀLKONSULĀTA INFORMĀCIJA
No 2012.gada 1.februāra Baltkrievijas Republikas Ģenerālkonsulāts sāk dokumentu
pieņemšanu atļauju noformēšanai braucieniem uz Baltkrievijas pierobežas rajoniem.
Dokumentu pieņemšana notiks pēc iepriekšējā pieraksta, kas tiks organizēts pa tālruni:
65420965 darba dienās no 14:00 līdz 18:00.
Iesniedzot pieteikumu, līdzi jābūt šādiem
dokumentiem:
- pase un tās kvalitatīva kopija;
- pēc noteiktā parauga aizpildīta anketa;
- 2 krāsainas fotogrāfijas 3x4 cm;
- medicīniskās apdrošināšanas polise pirma-

jam braucienam;
- dokumenti, kas apliecina nepieciešamību
vairākkārtējai Baltkrievijas Republikas pierobežas zonas apmeklēšanai;
- izziņa par deklarēto dzīvesvietu.
Par iesnieguma izskatīšanu vietējās pierobežas satiksmes atļaujas izsniegšanai ir jāsamaksā nodeva 20 eiro apmērā.
No nodevas samaksas tiks atbrīvoti
pensionāri, I, II un III grupas invalīdi (ja tiks
uzrādītas apliecības un to kopijas) un bērni
līdz 18 gadiem.

Referenduma rezultāti Krāslavas novadā
Iecirknis
Krāslavas novada
dome
Krāslavas Valsts
ģimnāzija
Varavīksnes
vidusskola
Ezerkalns
Auleja
Indra
Izvalta
Kalnieši
Kaplava
Kombuļi
Piedruja
Robežnieki
Skaista
Augstkalne
Kopā

Pret
29,98%

Par
70,02%

39,20%

60,80%

23,79%

76,21%

51,28%
93,13%
12,63%
82,07%
13,08%
15,20%
88,08%
8,18%
13,08%
74,10%
50,66%
37,95%

48,72%
6,87%
87,37%
17,93%
86,92%
84,80%
11,92%
91,82%
86,92%
25,90%
49,34%
62,05%
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Par nekustamā īpašuma nodokli
Nekustamā īpašuma
nodokļa maksātāji
(1) Nekustamā īpašuma nodokli
maksā Latvijas vai ārvalstu fiziskās un juridiskās personas un uz
līguma vai citādas vienošanās pamata izveidotas šādu personu grupas vai to pārstāvji, kuru īpašumā
vai tiesiskā valdījumā ir nekustamais īpašums.
(2) Par nekustamā īpašuma
īpašnieku šā likuma izpratnē uzskatāma persona, kuras īpašuma
tiesības uz nekustamo īpašumu ir
nostiprinātas zemesgrāmatā vai
kurai piederošais nekustamais
īpašums (ēkas un inženierbūves)
līdz Zemesgrāmatu likuma spēka
atjaunošanai ir reģistrēts pašvaldībā vai Valsts zemes dienestā.
(3) Par nekustamā īpašuma tiesisko valdītāju šā likuma izpratnē
uzskatāma:
1) persona, kurai atbilstoši likumā noteiktās institūcijas lēmumam zemes reformas gaitā zeme
nodota (piešķirta) īpašumā par samaksu vai atjaunotas īpašuma tiesības uz to un zeme ierādīta
(iemērīta) dabā;
2) persona, kurai īpašuma tiesības uz ēkām vai inženierbūvēm
atjaunotas likumā noteiktajā kārtībā un kura tās ir pārņēmusi;
3) persona, kura nekustamā īpašuma valdījumu ieguvusi uz mantojuma tiesību vai cita pamata.
(4) Nekustamā īpašuma nodokli
par nekustamo īpašumu, kas uz
kopīpašuma tiesību pamata pieder
vairākām personām vai atrodas
kopvaldījumā, maksā katrs kopīpašnieks (kopvaldītājs) atbilstoši
savai domājamai daļai kopīpašumā (kopvaldījumā).
Nekustamā īpašuma nodokļa
taksācijas periods ir kalendārais
gads (turpmāk — taksācijas
gads).

Nekustamā īpašuma nodokļa
maksāšanas kārtība
Maksāšanas paziņojums par nekustamā īpašuma nodokli ir administratīvais akts. Uz maksāšanas
paziņojuma, ja tas tiek sagatavots
elektroniski, nav nepieciešams
nodokļu administrācijas amatpersonas paraksts. Šādā gadījumā uz
tā jābūt atzīmei - „Maksāšanas paziņojums sagatavots elektroniski
un ir derīgs bez paraksta”.
Ja nodokļa maksātājs nav deklarējis dzīvesvietu likumā noteiktajā kārtībā un nav paziņojis
nodokļu administrācijai adresi,
kurā viņš ir sasniedzams, kā arī
minētajā termiņā nav informējis
nodokļu administrāciju par to, ka
nav saņēmis maksāšanas paziņojumu, nodokļa maksāšanas paziņojums netiek nosūtīts, bet
nodokļa aprēķins stājas spēkā kārtējā taksācijas gada 22.martā.
Ja nodokļu maksātājam ir mainījusies deklarētā vai pasta adrese, par to ir jāinformē attiecīgā
pašvaldība. Gadījumā, ja nodokļu
maksātājs nav saņēmis maksāšanas paziņojumu līdz kārtējā gada
15.februārim, viņa pienākums ir
mēneša laikā rakstveidā par to informēt pašvaldību, kura iekasē
nodokli.
Nekustamā īpašuma nodoklis
maksājams reizi ceturksnī — ne
vēlāk kā 31.martā, 15.maijā,
15.augustā un 15.novembrī —
vienas ceturtdaļas apmērā no nodokļa gada summas. Nodokli var
nomaksāt arī reizi gadā avansa
veidā.
Nodokļu maksājumi jāveic bankās, kas norādīti maksāšanas paziņojumā.
Nekustamā īpašuma
nodokļa maksātāja atbildība
Nekustamā īpašuma nodokļa
maksātājs saskaņā ar likumu ir at-

bildīgs par nodokļa pilnīgu
nomaksāšanu noteiktajā laikā.
Noteiktajā laikā nenomaksāto
nodokli, soda naudu vai nokavējuma naudu saskaņā ar pašvaldības lēmumu piedzen bezstrīda
kārtībā atbilstoši likumam „Par
nodokļiem un nodevām” un Administratīvā procesa likumā noteiktajai administratīvā akta
piespiedu izpildes kārtībai.
Ja īpašumu atsavina vai dāvina,
zemesgrāmatā īpašnieka maiņu
var reģistrēt pēc tam, kad ir nomaksāts nodokļa pamatparāds,
soda nauda un nokavējuma nauda,
kā arī veikts nodokļa maksājums
par taksācijas gadu, kurā notiek
īpašnieka maiņa, un zemesgrāmatu nodaļa par to ir pārliecinājusies
tiešsaistes datu pārraides režīmā.
Informācija par nekustamā īpašuma nodokli un nomaksas iespējām ir pieejama interneta portālā
www.pakalpojumi.lv
Normatīvie akti, kas reglamentē pakalpojuma sniegšanu
Likums „Par nodokļiem un nodevām”
Likums „Par nekustamā īpašuma nodokli”
MK 20.06.2006. noteikumi
Nr.495 „Likums „Par nekustamā
īpašuma nodokli” normu piemērošanas kārtība”

AICINĀM JAUNIEŠUS PIEDALĪTIES
PROJEKTU KONKURSĀ!
Krāslavas novada pašvaldība izsludina projektu pieteikumu
konkursu „Jauniešu biznesa ideju konkurss komercdarbības uzsākšanai Krāslavas novadā”.
Projektu konkursa mērķis – motivēt jauniešus sava biznesa veidošanai, veicinot jaunu komersantu vai saimnieciskās darbības veicēju veidošanos Krāslavas novadā. Projektu iesniedzēji – jaunieši vai jauniešu
grupa vecumā no 18 līdz 30 gadiem, kas iepriekš nav veikuši komercdarbību vai saimniecisko darbību un nav īpašnieki jau esošam uzņēmumam.Projekta prasības – nodibināt un reģistrēt komercreģistrā
komersantu, uzsākt komercdarbību vai reģistrēt un uzsākt saimniecisko darbību Krāslavas novadā.
Projektu pieteikumu pieņemšana notiek no 2012.gada 1.februāra līdz 2012.gada 31.martam.
Konkursa pieteikumu var iesniegt personīgi vai nosūtīt pa pastu
Krāslavas novada pašvaldībai - Rīgas iela 51, Krāslava, LV-5601.
Kontaktpersona: Krāslavas novada domes uzņēmējdarbības atbalsta
projekta koordinatore Agita Kruglova, tālr. 65620032, e-pasts: agitakruglova@inbox.lv.
Ar projektu konkursa nolikumu var iepazīties:
1. interneta mājas lapā www.kraslava.lv;
2. Krāslavas novada domē (Rīgas ielā 51, Krāslavā) pie sekretāres –
lietvedes 3.kabinetā vai Krāslavas novada domes Attīstības nodaļā
(Skolas ielā 7, Krāslavā);
3.jums tuvākajā pagasta pārvaldē.

Ak, šie pensionāri!
Tas, ka cilvēks
pēc savas dabas
ir
mainīgs,
skaidrs jau sen.
Un ja tas būtu
vasarā,
siltā,
klusā vakarā...
Bet viss ir gluži
pretēji! Ārā ir
sals un putenis,
bet
sociālajā
centrā skan mūzika, cilvēki dejo,
notiek
konkursi un visur ir pankūkas,
ļoti daudz pankūku – ka jau
Meteņos (Masļeņica) pienākas.
Pankūkas Masļeņicas laikā labi
garšo ar tēju un
ne tikai ar tēju.
Un pensionāri
sajūt, ka pavasaris vairs nav
aiz kalniem...
Boriss
Tarleckis,
autora foto

Kontaktinformācija
Krāslavas novada dome,
Rīgas ielā 51, 1.stāvs
18. kabinets,
Krāslava, LV-5601,
tālr. 65681766;
e-pasts:irena@kraslava.lv
Pieņemšanas laiks
piektdienās:
9.00 - 12.00;
13.00-16.00.

Krāslavas novada pašvaldības saistošie noteikumi Nr. 2012/1

„Par nekustamā īpašuma nodokļa piemērošanu Krāslavas novada
pašvaldības administratīvajā teritorijā 2012.gadā”
Izdoti saskaņā ar likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 1.panta otrās daļas 9.1punktu un
Pārejas noteikumu 40.punktu un 41.punktu, likuma „Par pašvaldībām” 46.pantā noteiktajā kārtībā
1. Saistošie noteikumi (turpmāk tekstā - Noteikumi) nosaka nekustamā īpašuma nodokļa zemei piemērošanas kārtību un apmēru, kā arī nekustamā
īpašuma nodokļa piemērošanas kārtību dzīvojamo
māju palīgēkām ar platību virs 25 m2 Krāslavas novada administratīvajā teritorijā 2012.gadā.
2. 2012.gadā pašvaldība, veicot nekustamā īpašuma nodokļa aprēķinu zemei, piemēro nodokļa apmēra pieauguma ierobežojumu atbilstoši Noteikumu
3.punkta nosacījumiem.
3. Pēc zemes kadastrālās vērtības aktualizācijas nekustamā īpašuma nodokļa par zemi apmērs, ja nemainās nekustamā īpašuma lietošanas mērķis, atsevišķi
par katru zemes vienību nedrīkst pārsniegt 2011.tak-

sācijas gadam aprēķināto nodokļa apmēru (neņemot
vērā atvieglojumus) vairāk kā par 25 procentiem.
4. 2012.gadā ar nekustamā īpašuma nodokli netiek
apliktas dzīvojamo māju palīgēkas, kuru platība pārsniedz 25 m2.
5. Vidi degradējošas, sagruvušas vai cilvēku drošību apdraudošas būves 2012.gadā tiek apliktas ar nekustamā īpašuma nodokļa likmi 3 procentu apmērā
no būvei piekritīgās zemes kadastrālās vērtības. Nodoklis šajā punktā minētajām būvēm tiek aprēķināts,
pamatojoties uz Krāslavas novada Būvvaldes sniegto
atzinumu.
6. Saistošie noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā
pēc to parakstīšanas.

Krāslavas novada pašvaldības saistošie noteikumi Nr. 2012/2

„Par bezdarbnieku atlases kritērijiem īstenojot aktīvo
nodarbinātības pasākumu „Algotie pagaidu sabiedriskie darbi””

Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 43.panta pirmās daļas 13. punktu un
MK noteikumu Nr. 75 „Noteikumi par aktīvo nodarbinātības pasākumu un preventīvo
bezdarba samazināšanas pasākumu organizēšanas un finansēšanas kārtību
un pasākumu īstenotāju izvēles principiem” 141.6 punktu

1. Saistošie noteikumi (turpmāk tekstā - Noteikumi) nosaka prioritāro bezdarbnieku iesaistes kārtību,
kādā Krāslavas novada pašvaldība atlasa pagaidu
darbos iesaistāmos bezdarbniekus, īstenojot aktīvo
nodarbinātības pasākumu „Algotie pagaidu sabiedriskie darbi”.
2. Atlases kritēriji, pēc kuriem mērķgrupas bezdarbnieki tiek iesaistīti pagaidu darbos:
2.1. trūcīgas personas, kuru ienākumi mēnesī uz
vienu ģimenes locekli nepārsniedz Ls 40 (četrdesmit
latus);

2.2. daudzbērnu ģimenes, kurās audzina 3 un vairāk bērnus, kuri apgūst pirmsskolas vai vispārējo izglītību, kā arī vienvecāku ģimenes;
2.3. pirmspensijas vecuma personas, kurām ir nepietiekošs darba stāžs.
3. Gadījumā, ja Noteikumu 2.punktā minētās personas attiecīgajā mēnesī saņemtajā mērķgrupas bezdarbnieku sarakstā nav iekļautas, tad pašvaldība
pagaidu darbos iesaistāmos bezdarbniekus atlasa
bezdarbnieku vēlmju reģistrācijas secībā.
4. Saistošie noteikumi stājas spēkā 2012.gada
1.februārī.

Cienījamie nākamo pirmklasnieku vecāki!
Krāslavas Varavīksnes vidusskola uzņem audzēkņus 1.klasē un piecgadīgo un sešgadīgo bērnu sagatavošanās skolai grupās 2012./2013.m. g. Skolas administrācija un skolotāji organizē tikšanos ar visiem ieinteresētiem un aicina iepazīties ar skolas darbu, tikties ar skolotājiem, noformēt dokumentus
nākamajam mācību gadam.Pasākums notiks 6. martā, plkst.18.00, Rancāna ielā 4. Iesniegumus pieņem
katru dienu no 8.00 līdz 16.00.
Izdevējs – Krāslavas novada dome
Redakcija: Rīgas ielā 51,
redakcijas apliecība Nr.1185.

Redaktore – Elvīra Škutāne
Tālr. 5681765, 28368537,

e-pasts:vestis@kraslava.lv

SLUDINĀJUMI
SIA „Veselības centrs 4” pārvietojamais mammogrāfs
veiks izmeklējumus
Sievietēm ir iespēja apmeklēt
izbraukumu mamogrāfu, lai veiktu krūšu izmeklējumus Krāslavas
slimnīcas Uzņemšanas nodaļā (Rīgas ielā 159).
29.martā - 11.00-18.00
30.martā - 9.00-17.00
Sievietēm, kas ir saņēmušas
uzaicinājuma vēstuli no Nacionālā
veselības
dienesta
Valsts

skrīninga programmas ietvaros,
izmeklējums ir BEZ MAKSAS.
Ar ģimenes vai ārstējoša ārsta norīkojumu – izmeklējums maksā Ls 2.
Ar ģimenes ārsta vai ārstējoša
ārsta norīkojumu, kuram NAV līgumattiecību ar Nacionālo veselības dienestu - PAR MAKSU.
Izmeklējumus var veikt arī citas
sievietes, kam ir nepieciešamība
pārbaudīt krūtis!
Pierakstīties uz mamogrāfijas
izmeklējumiem
pa
tālr.:
67144031, 67143550, 27866655.

òKāzu video uzņemšana, datormontāža. Videokasešu pārrakstīšana
uz
DVD
diskiem.
T.26113738.

òAtdod sienu. T.65626815.
òPērk mežus ar zemi, cirsmas,
var izstrādātus mežus. Samaksa
uzreiz. T.26346688.

Pierobežas iedzīvotāju pieņemšana atvieglotās robežšķērsošanas jautājumos Krāslavas
novada domes ēkā (Rīgas iela
51), 1.stāvā, 12.kabinetā iedzīvotājus atvieglotās robežšķērsošanas jautājumos pieņem
pirmdienās 13.00 -17.00;
otrdienās 8.00 -17.00;
trešdienās 8.00 -12.00.
Tulkotāja – Galina Mikulāne
Tirāža - 6000
Iespiests SIA «Latgales druka»

