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Rīcība 1.1. „Atbalsts jaunu produktu un 
pakalpojumu radīšanai, esošo produktu un 
pakalpojumu attīstīšanai, to realizēšanai tir-
gū, kā arī kvalitatīvu darba apstākļu radīša-
nai, darbinieku kompetenču un produktivitā-
tes celšanai”.

   Konkursa kārtā pieejamais fi nansējums 
- 87 292.48 EUR.

Rīcība 1.2. „Atbalsts lauksaimniecības 
produktu pārstrādei, tai skaitā pašu saražo-
tās produkcijas iepakošanai, tās realizēšanai 
tirgū, kā arī kvalitatīvu darba apstākļu radī-
šanai, darbinieku kompetenču un produkti-
vitātes celšanai”.

   Konkursa kārtā pieejamais fi nansējums 
– 20 000 EUR.

Rīcība 1.3.  „Atbalsts vides radīšanai vai 
labiekārtošanai, kurā tiek realizēta vietējā 
produkcija, un jaunu realizācijas veidu īste-
nošanai, atpazīstamības tēla veidošanai, kā 
arī darbinieku kompetenču un produktivitā-
tes celšanai”.

   Konkursa kārtā pieejamais fi nansējums 
– 20 000 EUR.

Sabiedriskā labuma projektu*
Rīcība 2.2. „Atbalsts sabiedrisko aktivitā-

šu dažādošanai vietējiem iedzīvotājiem”. 
   Konkursa kārtā pieejamais fi nansējums 

- 23 449.24 EUR.
*Sabiedriskā labuma projekts - projekts, 

kurā plānotajam mērķim nav komerciāla 
rakstura un tas nav kvalifi cējams kā valsts 
atbalsts. Par sabiedriskā labuma projekta 
rezultātu netiek prasīta samaksa un ir brīvi 
publiski pieejams.

Stratēģijas mērķis:
M1 Veicināt ilgtspējīgas uzņēmējdarbības 

vides attīstību un vietējās ekonomikas stip-
rināšanu. Kopējais atbalsta apmērs M1 127 
292.48 EUR.

M2 Veicināt kvalitatīvu dzīves vides at-
tīstību un nodrošinātas iespējas radošai un 
profesionālai izaugsmei VRG teritorijā. Ko-
pējais atbalsta apmērs M2 23 449.24 EUR. 

Izsludinātā projektu konkursa kopsumma 
- 150 741.72 EUR.

Maksimālā projekta attiecināmo izmaksu 
summa vienam projektam 70 000 EUR. 

Maksimālā atbalsta intensitāte: rīcībās 
1.1.,1.2.,1.3. – 70 %, kopprojekta gadījumos 
80%,  bet rīcībā 2.2. - 90 %.

Projektu īstenošanas termiņš no LAD lē-
muma pieņemšanas par projekta iesnieguma 
apstiprināšanu 2 gadi:

ja tiek veikta būvniecība, teritorijas labie-
kārtošana;

ja projektā paredzēta attiecināmo izmaksu 
pozīcija „Ar projektu saistītā personāla atal-
gojuma un darbības nodrošināšana” izmak-
sas, kas nepārsniedz 15% no projekta kopē-
jās attiecināmo izmaksu summas, bet citiem 
projektiem – 1 gads;

ja projektu īsteno aktivitātē „Vietas po-
tenciāla attīstības iniciatīvas” un projektā 
paredzēta attiecināmo izmaksu pozīcija „Ar 
projektu saistītā personāla atalgojuma un 
darbības nodrošināšana” izmaksas, kas ne-
pārsniedz 15% no projekta kopējās attieci-
nāmo izmaksu summas – 2 gadi no Lauku 
atbalsta dienesta lēmuma pieņemšanas par 

projekta iesnieguma apstiprināšanu.
Papildu informācija, kas sniedzama saska-

ņā ar vietējās attīstības stratēģiju rīcību 1.1., 
.1.2, 1.3., projekta iesniegumam jāpievieno 
projekta risku izvērtējums brīvā formā, sa-
vukārt rīcībā 2.2. papildus jāpievieno ap-
raksts par aktivitātēm, kas parāda iedzīvo-
tāju interesi par publisko pakalpojumu vai 
sabiedrisko aktivitāti (aptaujas, darba gru-
pas, iedzīvotāju sanāksmes u.tml.).

Projekta iesniegumu  iesniedz tikai elek-
troniska dokumenta formā no 2020. gada 
5. jūlija līdz 5. augusta  plkst. 23.59 Lauku 
atbalsta dienesta Elektroniskās pieteikšanās 
sistēmā - eps.lad.gov.lv - https://eps.lad.gov.
lv/login

Aktivitātes „Vietējās ekonomikas stip-
rināšanas iniciatīvas” projektu pretendenti 
Elektroniskās pieteikšanās sistēmā aizpilda 
projekta iesnieguma pielikumu Nr.1 un pie-
vieno pavaddokumentus.

Aktivitātes „Vietas potenciāla attīstības 
iniciatīvas” sabiedriskā labuma projektu pre-
tendenti Elektroniskās pieteikšanās sistēmā 
aizpilda projekta iesnieguma pielikumu Nr. 
2 un pievieno pavaddokumentus.

Ar Krāslavas rajona partnerības darbības 
teritorijas sabiedrības virzītu vietējo attīstī-
bas stratēģiju 2015. - 2020. gadam, rīcībām, 
risinājumiem, projektu vērtēšanas kritēri-
jiem un minimālo punktu skaitu pozitīva 
atzinuma saņemšanai var iepazīties biedrībā 
„Krāslavas rajona partnerība” Skolas ielā 7, 
Krāslavā,  vai vietnē - https://kraslavaspart-
neriba.lv/strategija 

Pievēršam uzmanību!
Pie projektu vērtēšanas kritērijiem, par ku-

riem nav iespējams pārliecināties vērtēšanas 
brīdī (piem., sociālās atstumtības riskam pa-
kļauto iedzīvotāju iesaiste, reklāma un mār-
ketings projekta realizēšanas laikā, vietējo 
produktu daudzums, kurus izmantos reali-
zācijas laikā, papildfi nansējuma piesaiste, 

darbavietu izveide utt.), bet pretendents to 
apņemas izpildīt projekta īstenošanas laikā,  
ir atzīme #  Norādīto nosacījumu  izpilde jā-
sasniedz projekta īstenošanas laikā. Nosacī-
jumu neizpildes gadījumā var tikt piemērota 
fi nanšu korekcija atbilstoši Ministru kabine-
ta noteikumu Nr.598 6.pielikumam.

Konkurss notiek „Krāslavas rajona partne-
rības darbības teritorijas sabiedrības virzītas 
vietējās attīstības stratēģijas 2015. - 2020. 
gadam” ieviešanas Eiropas Lauksaimniecī-
bas fonda lauku attīstības (ELFLA) fi nan-
sētās Latvijas Lauku attīstības programmas 
2014.–2020. gadam 19.2. pasākuma „Darbī-
bu īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas 
vietējās attīstības stratēģiju” ietvaros.

Informācija par konkursu, projek-
tu vērtēšanas kritērijiem katrai rīcībai, 
veidlapas, normatīvie akti un cita papild-
informācija pieejama - https://kraslavaspart-
neriba.lv/aktualitates/leader-projektu-kon-
kursu-8-karta?pp=

2020. gada 9. jūlijā pulksten 13.00  Skolas 
ielā 7 (3. stāvā, aktu zālē), Krāslavā, notiks 
seminārs par projektu konkursu 8. kārtu.

Semināra mērķis: Krāslavas novada, Da-
gdas novada un Aglonas novada (Šķelto-
vas, Grāveru, Kastuļinas pagastu) projektu 
pretendentiem sniegt informatīvu atbalstu 
projektu sagatavošanā atbilstoši biedrības 
„Krāslavas rajona partnerība” izstrādātajai 
sabiedrības virzītas vietējās attīstības stra-
tēģijai un spēkā esošajiem normatīvajiem 
aktiem.

Papildus informācija:
T. 25608232 Zane Ločmele;
T. 26195753 Aina Dzalbe;
e-pasts: kraslavaspartneriba@inbox.lv;
Krāslavas rajona partnerības tīmekļviet-

ne www.kraslavaspartneriba.lv un LAD tī-
mekļvietne www.lad.gov.lv  

,,LEADER’’ PROJEKTU KONKURSS UZŅĒMĒJDARBĪBAS UZSĀKŠANAI,
 ATTĪSTĪBAI, PAKALPOJUMU PIEEJAMĪBAI 

UN SABIEDRISKO AKTIVITĀŠU DAŽĀDOŠANAI
Biedrība „Krāslavas rajona partnerība” izsludina atklāta projektu kon-

kursu „Vietējās ekonomikas stiprināšanas iniciatīvas” un „Vietas poten-
ciāla attīstības iniciatīvas” aktivitātēs. 

Projektu iesniegšana  no 2020. gada 5. jūlija līdz 5. augustam. Projektu 
konkurss attiecas uz biedrības „Krāslavas rajona partnerība” darbības 
teritorijas sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģijas 2015. - 2020. 
g. šādām rīcībām:

www.kraslavasvestis.lvwww.kraslavasvestis.lv
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aktuālā informācija

1. Pirms atgriešanās Latvijā ārvalstī ir jāsaņem visi do-
kumenti un izziņas, kas liecina par nodarbinātību un sa-
ņemtajiem sociālās apdrošināšanas pakalpojumiem, kā arī 
dokumenti par darba periodiem un nomaksātajiem nodok-
ļiem. Ja ārvalstī ir piešķirts bezdarbnieka pabalsts un, at-
griežoties Latvijā, jūs vēlaties turpināt saņemt šo pabalstu, 
tad no ārvalsts sociālās aizsardzības vai nodarbinātības 
dienesta jāpieprasa U2 dokuments bezdarbnieka pabalsta 
eksportam. Ja pēc nodarbinātības perioda beigām jūs vēla-
ties pretendēt uz bezdarbnieka pabalstu, tad pabalsts jāpie-
prasa valstī, kurā jūs pēdējo reizi bijāt nodarbināts. Jums ir 
iespēja, meklējot darbu citā Eiropas Savienības dalībval-
stī, arī Latvijā, turpināt saņemt šo pabalstu 3-6 mēnešus. 
Šo pabalsta „līdzi ņemšanu” sauc par pabalsta eksportu. 
Pastāv daži izņēmuma gadījumi, par tiem interesējieties 
Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrā (VSAA - https://
saite.lv/3zT9N).

2. Ja, ierodoties Latvijā, vēlaties turpināt saņemt ārvalstī 
piešķirto bezdarbnieka pabalstu, un jums ir izsniegts U2 
dokuments, tad septiņu dienu laikā pēc izbraukšanas no ār-
valsts jums ir jāreģistrējas Nodarbinātības valsts aģentūrā 
(NVA), savukārt U2 dokuments jāiesniedz Valsts sociālās 
apdrošināšanas aģentūrā (VSAA). Ja ir vēlme saņemt pa-
līdzību darba meklēšanā vai savu prasmju pilnveidošanā, 
izmantojiet NVA atbalstu. Reģistrēties NVA un iegūt bez-
darbnieka vai darba meklētāja statusu var arī tad, ja ārvalsts 
bezdarbnieka pabalsts netiek saņemts.

3. Ja ir nepieciešams apliecināt savu ārvalsts nodarbi-
nātības/apdrošināšanas periodu, jāiesniedz U1 dokuments 
VSAA. Ja šāda dokumenta nav, jāinformē VSAA, ka no-
teiktu laika periodu jūs bijāt nodarbināts ārvalstī. Ziniet, ka 

nodarbinātības/sociālās apdrošināšanas periodi nepazūd, 
tie uzkrājas, un nepieciešamības gadījumā tiek ņemti vērā, 
nosakot tiesības uz pabalstiem, kā arī pensiju. To sauc par 
summēšanas principu. Ja nepieciešams, VSAA noskaidro, 
kā var turpināt saņemt vai pieteikties bērna kopšanas, ģi-
menes un citiem pabalstiem Latvijā. Jāņem līdzi izziņas 
vai citi dokumenti par minētajiem pabalstiem, kas piešķirti 
ārvalstī.

4. Ārvalsts nacionālajā veselības sistēmas administrāci-
jā jāpieprasa S1 veidlapa. Tas ļaus saņemt garantētos visu 
veidu veselības aprūpes pakalpojumus Latvijā, un izmak-
sas par šiem pakalpojumiem tiks apmaksātas no ārvalsts 
budžeta līdzekļiem.

5. Ārvalsts nacionālajā veselības sistēmas administrācijā 
var saņemt Eiropas veselības apdrošināšanas karti (EVAK), 
kas dod tiesības saņemt valsts garantēto neatliekamo un 
nepieciešamo medicīnisko palīdzību. EVAK var būt node-
rīga laikā, kamēr Latvijā nebūs uzsāktas darba attiecības, 
jo šajā periodā cilvēks joprojām paliek sociāli apdrošināts 
valstī, kur pēdējo reizi bija strādājis.

6. Ja ģimenē aug bērni, pirms aizbraukšanas no ārvalsts 
jāparūpējas par to, lai būtu sagatavoti visi nepieciešamie 
dokumenti par viņu iegūto izglītību, veselības aprūpi, kā 
arī saņemtās sociālās garantijas.

7. Par došanos prom no ārvalsts jāinformē visas tās iestā-
des, kurās jūs bijāt reģistrējies vai norādījis savu personīgo 
informāciju, piemēram, Iedzīvotāju reģistru, vietējo paš-
valdību, nodarbinātības dienestu, banku, ceļu satiksmes di-
rekciju, pastu, veselības pakalpojumu sniedzēju, komunālo 
pakalpojumu nodrošinātājus u.c. Tas palīdzēs izvairīties no 
iespējamiem pārpratumiem nākotnē.

8. Ierodoties Latvijā, ir jāreģistrējas pašvaldībā un jādek-
larē sava dzīvesvieta. To var izdarīt tās pašvaldības dzī-
vesvietas deklarēšanas iestādē, kurā ir cilvēka vai ģimenes 
jaunā dzīvesvieta, vai elektroniski www.latvija.lv.

9. Lai varētu saņemt veselības aprūpi, jāreģistrējas pie 
ģimenes ārsta. Informāciju par to, kādi ģimenes ārsti strādā 
novadā vai pilsētā, var saņemt Nacionālā veselības dienes-
ta (NVD) tīmekļvietnē. Ja ārvalstī saņemta S1 veidlapa, tā 
jāreģistrē NVD www.vmnvd.gov.lv. Bez reģistrācijas veid-
lapa nav derīga.

 10. Ja ģimenē aug bērni, viņi jāreģistrē pašvaldības bēr-
nudārzu rindā vai skolā.

11. Ja cilvēks joprojām ir Latvijas nodokļu rezidents un 
ārvalstīs ir gūti ienākumi, tad no 1. marta līdz 1. jūnijam 
Valsts ieņēmumu dienestā jāiesniedz gada ienākumu dekla-
rācija par iepriekšējā gadā ārvalstīs gūtajiem ienākumiem, 
klāt pievienojot arī dokumentus, kas apliecina ārvalstīs sa-
maksātos nodokļus, nodokļa maksātāja tiesības uz atvieg-
lojumiem un citus dokumentus www.vid.gov.lv.

12. Ja vēlaties sākt biznesu, par iespējām interesējieties 
Latvijas Investīciju un attīstības aģentūrā (LIAA) www.
liaa.gov.lv, kur var saņemt konsultācijas un palīdzību biz-
nesa plāna izstrādē, fi nanšu institūcijā „ALTUM” www.
altum.lv un Uzņēmumu reģistrā www.ur.gov.lv. Par atbal-
stu bezdarbniekiem pašnodarbinātības vai komercdarbības 
uzsākšanai interesējieties NVA.

Ar EURES konsultantiem Latvijā var sazināties:
Tīmekļvietne: www.nva.gov.lv/eures
E-pasts: eures@nva.gov.lv
Facebook: www.facebook.com/eureslatvia/
Linkedin: www.linkedin.com/company/eures-latvia

DIVPADSMIT SOĻI, KAS JĀZINA, 
ATGRIEŽOTIES LATVIJĀ

E-paraksts – līgumiem,
pilnvarām, identifikācijai

visā Eiropas Savienībā
Drošs elektroniskais paraksts jeb e-

paraksts ir iekarojis stabilu vietu ikdie-
nas nepieciešamo rīku komplektā. Īpaši 
aktīva e-paraksta izmantošana notikusi 
ārkārtējās situācijas laikā, kad liela daļa 
iedzīvotāju strādā attālināti. Saskaņā ar 
VAS „Latvijas Valsts radio un televīzijas 
centrs” sniegto informāciju, 2019. gada 
martā personas apliecība jeb eID karte 
dokumentu parakstīšanai tika izmantota 
vairāk nekā 134 000 reižu, savukārt šī 
gada martā eID kartes lietošana paraks-
tīšanai teju dubultojusies, sasniedzot 231 
788 reizes.

E-paraksts ļauj attālināti slēgt līgumus 
ar sadarbības partneriem, parakstīt do-
kumentus, kas jāiesniedz valsts vai paš-
valdību iestādēs, saņemt notāra pakalpo-
jumus, neizejot no mājām vai biroja u.c. 
Šādiem parakstiem ir tāds pats juridisks 
spēks kā pašrocīgam parakstam uz do-
kumenta. Personas apliecību (eID karti) 
ar tajā esošo e-parakstu, mobilo lietotni 
eParaksts mobile un eParaksta karti lieto-
tāji var izmantot, lai piekļūtu valsts pār-
valdes pakalpojumiem arī citās Eiropas 
Savienības (ES) dalībvalstīs, kā arī, lai 
saņemtu citu valstu komersantu pakalpo-
jumus, kuriem nepieciešama identitātes 
apliecināšana augstākajā līmenī. Turklāt 
Latvija ir kļuvusi par pirmo un šobrīd 
vienīgo ES dalībvalsti, kura izstrādājusi 
e-Identitātes apliecināšanas rīku, kas ir 
vienīgais pilnībā mobilais risinājums un 
ir neatkarīgs no citiem datu nesējiem.

Ja personas rīcībā ir e-paraksts, to var 

izmantot arī, lai autentifi cētos dažādās 
pakalpojumu platformās, piemēram, por-
tālā „latvija.lv”, Valsts ieņēmumu dienes-
ta Elektroniskās deklarēšanās sistēmā, 
e-CSDD, Lauku atbalsta dienestā, Būv-
niecības Informācijas sistēmā un citur. 
Jaunu uzņēmumu var nodibināt pilnībā 
attālināti, ne reizi nedodoties uz Uzņē-
mumu reģistru, ja vien personas rīcībā ir 
e-paraksts.

Elektroniskais paraksts iegūstams un 
izmantojams vairākos veidos, atliek izvē-
lēties sev ērtāko – eID karti ar tajā esošo 
e-parakstu, mobilo versiju telefonā ePa-
raksts mobile vai juridiskām personām 
pieejamo eParaksts karti. Par eParaksts 
mobile lietotāju var kļūt attālināti, plašā-
ka informācija atrodama vietnē eparaksts.
lv.

E-pakalpojumi uzņēmējiem –
 administratīvo izdevumu 

samazināšanai
E-paraksts ir tikai viens no bezmaksas 

digitālajiem rīkiem, ko uzņēmējiem pie-
dāvā valsts un kurus var izmantot gan 
laika un fi nanšu ietaupījuma, gan ērtākai 
ikdienas jautājumu kārtošanai valsts un 
pašvaldību iestādēs.

Eiropas Digitālās ekonomikas un sa-

biedrības jeb DESI indeksā  Latvijas 
valsts pārvaldes institūciju e-pakalpoju-
mi un saziņa ar iedzīvotājiem jau pirms 
Covid-19 ārkārtas situācijas bija novēr-
tēti ļoti augstu. Portālā „latvija.lv” jau 
patlaban pieejami vairāk nekā 700 e-pa-
kalpojumi, tai skaitā – arī uzņēmējiem 
noderīgi. 

Piemēram, Uzņēmumu reģistrā jebkurš 
var pārbaudīt informāciju par potenciāla-
jiem sadarbības partneriem, Maksātnes-
pējas reģistrā elektroniski var pārbaudīt, 
vai potenciālajam klientam / sadarbības 
partnerim nav iestājusies maksātnespēja. 
Arī uzņēmējiem jau tik pierastajās tieš-
saistes sistēmās – VID EDS un Valsts vie-
notajā datorizētajā zemesgrāmatā – var 
saņemt e-pakalpojumus.

Vietnē „mana.latvija.lv”, sadaļā „Dzī-
ves situācijas” apkopota informācija par 
e-pakalpojumiem, kas var noderēt gan 
uzņēmuma dibināšanas laikā, gan orga-
nizējot ražošanu mājas apstākļos, gan 
domājot par tirdzniecību internetā u.c. 
Valsts un pašvaldību iestādes ir izveidoju-
šas un piedāvā izmantot e-pakalpojumus 
arī būvniecības procesā, nekustamā īpa-
šuma apsaimniekošanā, transportlīdzekļu 
reģistrēšanā un daudzos citos jautājumos, 

ar kuriem uzņēmēji saskaras ikdienā.
E-adrese – attālinātai 
saziņai jebkurā laikā

Administratīvos izdevumus un forma-
litāšu kārtošanai nepieciešamo laiku var 
krietni ietaupīt, izmantojot vienoto digitā-
lo pastkastīti saziņai ar valsti jeb e-adresi 
– visām valsts un pašvaldību iestādēm tās 
lietošana ir obligāta, bet uzņēmējiem e-
adresi obligāti būs jālieto no 2023. gada. 
Jau pašlaik e-adresi lieto vairāk nekā 10 
000 personu. Izveidojot e-adresi, visa ko-
respondence no valsts un pašvaldību ies-
tādēm tiks sūtīta uz šo digitālo pastkastīti, 
ne vairs uz juridisko adresi. Savai kores-
pondencei uzņēmējs līdz ar to var piekļūt 
jebkurā sev ērtā laikā, neatkarīgi no atra-
šanās vietas.

E-adresi ikviens var izveidot portālā 
„latvija.lv”. To var izmantot, lai nosūtī-
tu iestādei iesniegumu, sūdzību, jebkurus 
elektroniski sagatavotus dokumentus, kas 
nepieciešami, piemēram, kādas atļaujas 
vai licences saņemšanai. Iestādes pienā-
kums ir atbildi sniegt e-adresē, nevis pa-
pīra formātā pa pastu. 

Ziņojumu e-adresē var sagatavot jebku-
rā laikā un nosūtīt iestādei arī ārpus tās 
ofi ciālā darba laika – iestāde jūsu ziņo-
jumu saņems un reģistrēs, kā arī sniegs 
atbildi likumā noteiktajā laikā. E-adresē 
sūtīts ziņojums „nenoklīdīs”, tai nav mēs-
tuļu sadaļas, līdz ar to jums arī nepienāks 
informācija, kas nav adresēta tieši jums. 
Uzņēmējiem ir iespēja e-adresi integrēt 
savā dokumentu vadības sistēmā, tādējādi 
jebkurš sūtījums no valsts vai pašvaldību 
iestādes automātiski nonāks pie darbinie-
ka, kurš atbildīgs par dokumentu apriti.

Informāciju sagatavoja:
Vita Krieviņa,

Sabiedrisko attiecību nodaļas vadītāja,
Vides aizsardzības un reģionālās 

attīstības ministrija

DIGITĀLAIS KOMPLEKTS UZŅĒMĒJAM – 
E-PARAKSTS, E-ADRESE

 UN E-PAKALPOJUMI 
Covid-19 izraisītā krīze ir strauji paātrinājusi digitālās transformācijas 

procesus visā pasaulē. Krīzes apstākļi vairāk nekā līdz šim sabiedrību ir 
mudinājusi pāriet uz digitālu vidi un bezkontakta darījumiem starp pri-
vātpersonām, uzņēmumiem, valsti vai pārrobežu partnerību. Lai nodro-
šinātu iedzīvotājiem, uzņēmējiem, organizācijām un tautsaimniecībai 
kopumā būtisku pakalpojumu pieejamības nepārtrauktību jebkuros aps-
tākļos, jau pašlaik ir pieejams plašs rīku klāsts, kas ļauj ikdienas procesus 
veikt digitāli, tai skaitā sazināties ar valsts iestādēm, iesniegt dažādus ar 
nodokļiem saistītus dokumentus, saņemt atļaujas, veikt tirdzniecību u.c. 
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DĪKSTĀVES PABALSTI UN CITI 
NODOKĻU JOMAS ATBALSTA
 PASĀKUMI PĒC ĀRKĀRTĒJĀS

 SITUĀCIJAS BEIGĀM
Šī gada 10. jūnijā spēkā stājies „Covid-19 infekcijas iz-

platības seku pārvarēšanas likums”, kurš paredz saglabāt 
vairākus Valsts ieņēmumu dienesta (VID) administrētos 
nodokļu jomas atbalsta pasākumus. 

Uzņēmumu darbiniekiem un pašnodarbinātajiem VID 
varēs izmaksāt dīkstāves pabalstu par Covid-19 izraisītu 
dīkstāvi, kas pārsniegusi ārkārtējo situāciju un ilgusi līdz 
30. jūnijam. Iesniegumu par laikposmu no 1. jūnija līdz 
30. jūnijam darba devēji par saviem darbiniekiem varēs 
iesniegt līdz 30. jūnijam, bet pašnodarbinātās personas – 
līdz 25. jūlijam. 

Piesakoties līdz 2020. gada 30. decembrim, krīzes skartie uzņēmēji 
varēs saņemt nodokļu samaksas termiņa pagarinājumu vai sadalīšanu 
nomaksas termiņos uz laiku līdz trim gadiem. Pamatotu iesniegumu par 
nepieciešamību termiņu sadalīt vai pagarināt nodokļu maksātājam būs 
jāiesniedz 15 dienu laikā pēc maksājuma termiņa iestāšanās. Šim no-
kavētajam nodokļu maksājumam netiks aprēķināta nokavējuma nauda, 
savukārt informācija par uzņēmumu netiks iekļauta VID administrēto 
nodokļu parādnieku datu bāzē.

Likuma regulējums dod tiesības VID 2020., 2021., 2022. un 
2023. gadā neizslēgt no Padziļinātās sadarbības programmas vai nepa-
zemināt programmas līmeni tiem Padziļinātās sadarbības programmas 
dalībniekiem, kurus ietekmējušas Covid-19 izplatības radītās fi nanšu 
sekas. Vienlaikus programmas dalībniekam būs jānodrošina pierādījumi, 
ka objektīvie apstākļi radušies Covid-19 izplatības seku rezultātā.

Tāpat ir saglabāta norma, kas paredz, ka iedzīvotāju ienākuma nodokļa 
avansa maksājumus 2020. gadā varēs neveikt. Savukārt ziedojumu vei-
cējiem ir saglabātas labvēlīgās iespējas 2020. gadā veikt ziedojumus Co-
vid-19 seku pārvarēšanas un novēršanas veicināšanai, nepiemērojot tiem 
uzņēmumu ienākuma nodokli.

Tiek saglabāts Gada pārskatu un konsolidēto gadu pārskata likuma 
subjektiem piešķirtais 2019. gada pārskata (ja tāds ir jāsagatavo) iesnieg-
šanas termiņa pagarinājums par trim mēnešiem. Tādējādi tie uzņēmumi, 
kuriem gada pārskata iesniegšanas termiņš ir, piemēram, 30. aprīlis, gada 
pārskatu varēs iesniegt līdz 31. jūlijam, bet uzņēmumiem, kuri parasti 
gada pārskatu iesniedz līdz 31. jūlijam, iesniegšanas termiņš ir pagari-
nāts līdz 31. oktobrim. Savukārt biedrības, nodibinājumi un reliģiskās 
organizācijas, kurām bija noteikts gada pārskatu iesniegšanas termiņš 
31. marts, varēs pagarināt 2019. gada pārskata iesniegšanas termiņu līdz 
31. jūlijam.

Līdz pat šī gada beigām VID turpinās nodrošināt apstiprinātās pār-
maksātās pievienotās vērtības nodokļa (PVN) summas atmaksu īsākā 
termiņā, nekā to paredz spēkā esošais PVN likums. Tādējādi uzņēmēju 
rīcībā būs vairāk brīvu fi nanšu līdzekļu Covid-19  vīrusa izraisītās krīzes 
pārvarēšanai.Pēc ārkārtējās situācijas beigām tiek saglabāta alkoholisko 
dzērienu distances tirdzniecība. 

Vēršam uzmanību, ka ar nākamo dienu pēc ārkārtējās situācijas bei-
gām ir aizliegts izmantot nedenaturētu etilspirtu dezinfekcijas līdzekļu 
ražošanā.

Jautājumu vai neskaidrību gadījumā aicinām zvanīt uz VID Konsul-
tatīvo tālruni 67120000 vai uzdodot savu jautājumu rakstiski VID EDS 
sadaļā „Sarakste ar VID”.  Svarīgi, ka, zvanot uz VID Konsultatīvo tāl-
runi 67120000, ikviens var saņemt arī personifi cētu konsultāciju, ja vien 
zvanot pieslēdzas VID EDS un nosauc tur redzamo kodu. 

Informāciju sagatavoja: 
VID Sabiedrisko attiecību daļa

Paziņojums par Krāslavas novada
 attīstības programmas 

aktualizētā Investīciju plāna apstiprināšanu
Krāslavas novada dome 2020. gada 28. maijā pieņēma lēmumu  „Par 

aktualizētā Krāslavas novada attīstības programmas Investīciju plāna 
apstiprināšanu” (prot. Nr. 9, 9.§). 

Investīciju plāns tiek gatavots vismaz 3 gadiem un aktualizēts katru 
gadu, izvērtējot aktuālākos ES un citu programmu projektus un plāno-
tos darbus no pašvaldības budžeta līdzekļiem. Šī gada maija grozījumi 
ir saistīti ar Eiropas Savienības projektu un citu šī gada darbu apjomu 
precizēšanu saskaņā ar esošo situāciju.

Ar aktualizēto Investīciju plānu 2020. – 2022.gadam un Krāslavas 
novada attīstības programmu 2019.-2025. gadam un var iepazīties 
pašvaldības mājas lapā: https://kraslava.lv/pasvaldiba/attistibas-doku-
menti/attistibas-programma, kā arī https://geolatvija.lv. Ar dokumenta 
drukas versiju var iepazīties Krāslavas novada domes Attīstības nodaļā, 
Skolas ielā 7 (11.kab.), Krāslavā.

Par izstrādi atbildīgā persona: Krāslavas novada domes Attīstības no-
daļas vadītāja Ināra Dzalbe.

Tikšanās laikā ministre pastāstīja 
par gaidāmo reformu, kas ir saistī-
ta ar bāriņtiesu darbu, tā var stāties 
spēkā līdztekus administratīvi teri-
toriālās reformas ieviešanai.

Spriežot par bezdarba līmeņa 
pieauguma jautājumu, ministre no-
rādīja, ka daudzi iedzīvotāji, kuriem 
jau vairāku gadu garumā ir bez-
darbnieka statuss un kuri regulāri 
saņem pabalstu, faktiski nav moti-
vēti meklēt darbu. Ramona Petravi-
ča pievērsa īpašu uzmanību tam, ka 
šobrīd maznodrošinātajiem ir iespē-
ja pieteikties sezonālajos darbos (ne 
ilgāk kā trīs mēnešus), saņemt dar-
ba algu, kas nepārsniedz minimālās 
algas summu, kas ir noteikta valstī, 
saglabājot maznodrošinātās perso-
nas statusu.

Labklājības ministre informēja 
arī par to, ka valstī ir paredzēti pa-
pildu fi nanšu līdzekļi, lai samaksātu 
par pagaidu sabiedriskajiem darbus, 
un aicināja Sociālo dienestu piedā-
vāt cilvēkiem darbu ne tikai tādās 
vietās, kur ir nepieciešams primitīvs 
darbs, bet arī iesaistīt iedzīvotājus 
darbā sociālajā jomā. Piemēram, 
šāda darbavieta varētu būt veco ļau-
žu pansionāts.

Pēc tikšanās domē ministre ap-
meklēja sociālās rehabilitācijas cen-
tru „Mūsmājas” un viesojās veco 
ļaužu pansionātā „Priedes”.

Pansionātā ministre tikās ar ies-
tādes klientiem un pajautāja, kā 
viņi jūtas un vai ir apmierināti ar 
apkalpošanu. Par pansionāta darbi-
niekiem tika izteiktas tikai pozitī-
vas atsauksmes. Iestādes iemītnieki 
uzdeva ministrei savus jautājumus. 
Piemēram, vai ir iespējams izdzīvot 
ar pensiju, ko saņem pirmās grupas 
invalīds?

Ramona Petraviča apliecināja, 
ka darīs visu iespējamo, lai nākamā 
gada budžetā nodrošinātu lielāku fi -
nansējumu, kas ir paredzēts pensiju 
izmaksai un sociālajiem pabalstiem.

Labklājības ministre Krāslavā 
uzzināja un bija ļoti patīkami pār-
steigta par to, ka mūsu pašvaldības 
teritorijā ir spēkā veselības apdro-
šināšanas sistēma, no šī gada pa-
kalpojumu nodrošina uzņēmums 
„Balta” sadarbībā ar Krāslavas 
slimokasi. Ramona Petraviča bija 
neizpratnē par to, kāpēc citas paš-
valdības līdz šim neizmanto šādu 
sistēmu, un uzsvēra, ka tas ir labs 
piemērs visai Latvijai.

Savas vizītes noslēgumā ministre 
apskatīja Krāslavā ražošanas zonu 
Indras ielā.

Kā paskaidroja Ramona Petravi-
ča, Labklājības ministrijas darbs ir 
cieši saistīts ar Ekonomikas minis-
trijas darbību. Ja valstī netiks no-
drošinātas jaunas darba vietas, tad 
nebūs arī nodokļu ieņēmumu un arī 
līdzekļu sociālajiem pabalstiem.

Apskatot ražošanas ēkas Indras 
ielas, ministre dalījās ar savu vie-
dokli: „Es ar interesi apskatīju šo 
ražošanas zonu, kas drīz tiks no-
dota ekspluatācijā. Priecē tas fakts, 
ka pašvaldība dara visu iespējamo 
un neiespējamo, lai radītu jaunas 
darba vietas, piesaistot vietējos uz-
ņēmējus, kuri tādējādi iegūst sava 
veida palīdzību no pašvaldības. 
Labklājības ministrija ir izstrādāju-
si jaunu mehānismu, lai atbalstītu 
bezdarbniekus, atbilstoši tam darba 
devējiem plānots piešķirt subsīdijas 
50% apmērā no darbinieka mēneša 
darba algas trīs mēnešu garumā (bet 
ne vairāk kā 430 eiro mēnesī).”

Saskaņā ar šī jaunā atbalsta pie-
šķiršanas noteikumiem darba de-
vējs varēs saņemt algu subsīdiju 
noteiktam bezdarbnieku skaitam, 
kas nepārsniedz 50% no kopējā 
uzņēmuma darbinieku skaita. Tas 
nozīmē, ka uzņēmēji, kuri tikai uz-

sāk savu biznesu un kuriem vēl nav 
savu darbinieku, uz šo atbalstu pre-
tendēt nevar.

Ramona Petraviča atzīmēja, ka, 
pēc viņas rīcībā esošās informāci-
jas, Krāslavā ir aktīvi jaunieši, kas 
ir gatavi uzsākt uzņēmējdarbību un 
radīt jaunas darba vietas. Ministre 
pauda savu nodomu iesniegt priekš-
likumu Ekonomikas ministrijai un 
ieviest papildu kritērijus, lai papla-
šinātu to uzņēmēju loku, kas varētu 
saņemt algu subsīdijas.

Atvadoties ministre uzsvēra, ka 
reģionālās vizītes ir ļoti svarīgas 
ministriju sekmīgākajam darbam. 
Lai pieņemtu pareizos lēmumus, ir 
svarīgi uz vietas redzēt, kā dzīvo 
cilvēki un kādas problēmas viņiem 
ir īpaši aktuālas.

Elvīra Škutāne, 
autores foto

KRĀSLAVU APMEKLĒJA 
LABKLĀJĪBAS MINISTRE

19. jūnijā, labklājības ministre Ramona Petraviča pēc Krāslavas novada vadības uz-
aicinājuma ieradās vizītē Krāslavā. Ministre iepazinās ar problēmām sociālajā jomā un 
uzņēmējdarbībā, gan novadā, gan pierobežas reģionā kopumā.

Vizīte sākās ar Ramonas Petravičas tikšanos ar domes priekšsēdētāju Gunāru Upenie-
ku. Sanāksmē piedalījās un aktuālus jautājumus apsprieda pašvaldības Sociālā dienesta 
vadītāja Vija Bārtule, Krāslavas novada bāriņtiesas vadītāja Ilona Bidzāne, NVA Krāsla-
vas filiāles vadītāja Ilona Šlapina, kā arī sociālās rehabilitācijas centra „Mūsmājas” di-
rektore Ērika Geka.  
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APSTIPRINĀTS PROJEKTS
 ADAMOVAS DABAS 

TAKAS ATTĪSTĪBAI
Šī gada 14. maijā Lauku atbalsta dienests ir ap-

stiprinājis Krāslavas novada pašvaldības projek-
tu Nr.20-03-AL33-A019.2201-000002 „Dabas 
parka „Daugavas loki” Adamovas dabas takas 
daudzveidības saglabāšana un aizsardzība, īs-
tenojot teritorijas apsaimniekošanas pasāku-
mus” biedrības „Krāslavas rajona partnerība” 
LEADER projektu konkursā.

Projekta mērķis ir turpināt īstenot Adamovas dabas takas 
apsaimniekošanas aktivitātes dabas daudzveidības aizsar-
dzībai Krāslavas novadā, kas noteiktas dabas parka „Dau-
gavas loki” dabas aizsardzības plānā 2010.-2022. gadam, 
veicot Adamovas dabas takas infrastruktūras sakārtošanu, 
ainavas saglabāšanu un informācijas par dabas vērtībām no-
došanu sabiedrībai.

Dabas taku savulaik ir izveidojuši Daugavpils Universi-
tātes studenti rektora B.Jansona vadībā 1998. gadā, un tajā 
~1,8 km garumā ir iespēja iepazīt dabu tās daudzveidībā – 
baudīt skaistas ainas, iet pa noslēpumainām gravām, vērot 
dabas pieminekļus. Taka ir aprīkota ar pamatinfrastrukt ūru 
apmeklētājiem, kas tai pašā laikā pasargā arī dabas biolo-
ģisko daudzveidību. Diemžēl koka infrastruktūrai, kāda ir 
uzstādāma dabas objektos, ir raksturīgs samērā īss mūžs, un 
ik pēc 5-6 gadi takas atsevišķi elementi ir jāmaina. 

Pēc aptuvenām aplēsēm dabas parku „Daugavas loki”, 
kas saskaņā ar Krāslavas novada Tūrisma informācijas cen-
tra datiem ir viens no Top5 objektiem un ir UNESCO Pa-
saules mantojuma Latvijas nacionālajā sarakstā, vidēji gadā 
apmeklē līdz 30 000 apmeklētāju, tai skaitā 5–7 tūkstoši 
apmeklētāju iziet Adamovas dabas taku pie Krāslavas. Līdz 
šim takā nav bijis uzstādīts apmeklētāju skaitītājs, līdz ar 
to konkrēti dati nav pieejami. Taka bieži tiek izmantota kā 
izziņas materiāls skolu mācību stundās brīvā dabā, kā arī ir 
iecienīta pastaigu vieta vietējiem iedzīvotājiem; to pierādīja 
arī pagājušā gada beigās veiktā iedzīvotāju aptauja. 

Dalību projektos apgrūtina tas, ka lielākā daļa Adamovas 
dabas takas ir privātīpašumā, tomēr pašvaldība gadiem ilgi 
ir īstenojusi veiksmīgu sadarbību. Diemžēl neizpaliek arī 
izveidotās takas infrastruktūras demolēšanas gadījumi… 
Ilggadējs takas apsaimniekotājs ir bijusi pašvaldības aģen-
tūras „Labiekārtošana K”; šopavasar takas bojātos posmus 
dīkstāves laikā palīdzēja demontēt Krāslavas peldbaseina 
kolektīvs. 

Projekta ietvaros SIA „Millenium Architecture” jau ir 
izstrādājusi Apliecinājuma karti ar projektā prioritāri vei-
camajiem darbiem, drīzumā plānots iepirkums būvdarbu 
veikšanai. Plānotie darbu veidi Adamovas dabas takas in-
frastruktūras atjaunošanai vienotā īpaši aizsargājamo terito-
riju stilā saskaņā ar programmas nosacījumiem plānojami 
tikai Ūdrīšu pagasta teritorijā: informācijas stendu, norāžu 
un soliņa uzstādīšana, kritiskāko kāpņu un pakāpienu posmu 
atjaunošana, skatu platformu atjaunošana, koka skulptūru, 
apmeklētāju skaitītāja uzstādīšana. Takas apjoms ir liels, 
tāpēc konkrētajā projektā tiks veikti prioritāri nepieciešami 
uzlabojumi takas drošības uzlabošanai un pievilcības atjau-
nošanai.

Ināra Dzalbe,
Attīstības nodaļas vadītāja

Krāslavas novads ir viena no uni-
kālajām vietām Latgalē ar lielu po-
tenciālu teritorijas attīstīšanā un 
popularizēšanā, paplašinot tūrisma 
iespējas un izveidojot jaunus tūrisma 
produktus, izmantojot novadā esošus 
kultūrvēsturiskus un dabas resursus, 
kā arī pierobežu – kā prioritāti tūristu 
pievilināšanai.  

2020. gada pavasarī Krāslavas no-
vada dome īsteno projektu „Velo-
maršruta izveide un labiekārtošana 
Latvijas-Baltkrievijas pierobežā”, kas 
ir apstiprināts Eiropas lauksaimnie-
cības fonda lauku attīstībai (ELFLA) 
Leader programmā biedrības „Krāsla-
vas rajona partnerība” administrētajā 
projektu konkursā. 

Projekta mērķis ir popularizēt aiz-
sargājamā ainavu apvidus „Augšdau-
gava” teritoriju Latvijas-Baltkrievijas 
pierobežā, attīstot Krāslavas nova-
da tūrisma potenciālu, izveidojot un 
labiekārtojot velomaršrutu Daugavas 
krastā, sakārtojot nepieciešamo infra-
struktūru pakalpojumu pieejamības, 
kvalitātes un sasniedzamības uzlabo-
šanai un jauna, unikāla tūrisma pro-
dukta izveidei. 

Maršruta garums ir aptuveni 40 
km, un tas aptver 3 pagastus – sākas 
Krāslavas pagastā, virzās cauri Kal-
niešu pagastam un noslēdzas Piedru-
jas pagastā, iekļaujot maršrutā šo pa-
gastu nozīmīgākos apskates objektus.

Noteiktā mērķa sasniegšanai marš-
ruta garumā tiek veikti labiekārtoša-
nas darbi un ieplānotajās vietās tiek 
uzstādītas mazās koka arhitektūras 
formas, t.sk. informatīvie stendi, kas 
sniegs informāciju par velomaršrutu 
un pievērsīs uzmanību konkrētiem 
kultūrvēsturiskiem, tūrisma un dabas 
objektiem. Informācijas stendi tiks 
novietoti velomaršruta sākumā (velo-
tūristi varēs iepazīties ar velomaršruta 

shēmu un informāciju par to), kā arī 
velomaršruta vidū un beigu posmā. 

Viens no svarīgākajiem punktiem, 
dodoties brīvā dabā ar velosipēdu, ir 
iespēja apstāties, atpūsties un izbaudīt 
esošās vietas skaistumu. Velomaršrutā 
šim nolūkam tiks izveidotas trīs atpū-
tas vietas. 

Pirmajā atpūtas vietā tiks uzstādīts 
koka galds ar soliņiem, otrajā - koka 
lapene ar koka galdu un soliņiem. 
Trešajā vietā, kas ir velomaršruta 
galamērķis, kur paveras skaistākais 
skats uz Daugavas upes krastu, kā arī 
uz Baltkrievijas ciemu Druju, tiks uz-
stādīts skatu laukums, koka lapene ar 
koka galdu un soliņiem. Šajā teritorijā 
tiks ierīkota „Zaļā klase” - 7 dažāda 

izmēra koka krēsli. Tā būs vieta dabas 
vērtību, kultūrvēstures un vēstures iz-
zināšanai. To būs iespējams izmantot 
ne tikai kā atpūtas vietu velobraucē-
jiem, bet arī kā vietu, kur iespējams 
organizēt nodarbības un spēles, vel-
tītas dažādām tēmām, piemēram, 
Daugavai, Augšdaugavas teritorijai, 
Piedrujai, kā arī organizēt dažādus pa-
sākumus. 

Plānots, ka jaunais, labiekārtotais 
velomaršruts Latvijas-Baltkrievijas 
pierobežā gaidīs aktīvās atpūtas pie-
kritējus jau pavisam drīz – jūlijā, sil-
tajā vasaras mēnesī.

 Edīte Lukša, 
projekta vadītāja

TOP JAUNS VELOMARŠRUTS 
LATVIJAS-BALTKRIEVIJAS PIEROBEŽĀ -

 NO KRĀSLAVAS LĪDZ PIEDRUJAI

Pašlaik norit pašvaldības 
ceļu pārbūves darbi Kaplavas 
un Skaistas pagastos, kuros 
tiek investēti līdzekļi no diviem 
Krāslavas novada domes īste-
notiem projektiem.

Projekta „Pamatpakalpojumi un 
ciematu atjaunošana Krāslavas no-
vada Kaplavas un Skaistas pagastos” 
ietvaros tiek pārbūvēts Kaplavas pa-
gasta grants ceļa „Grantiņi 2 – Ma-
tulišķi” posms 922 m garumā un 
Skaistas pagasta ceļa „Čenčupi – Eze-
riņi – Vēveri” posms 505 m garumā. 
Ņemot vērā to, ka 2020. gada sākumā 
publisko iepirkumu rezultātā iepirkto 
ceļu pārbūves darbu cenas bija zemā-
kas par sākotnēji būvprojekta tāmēs 
aprēķināto provizorisko līgumcenu, 
Skaistas pagasta ceļam „Čenčupi – 
Ezeriņi – Vēveri” līdz šī gada nogalei 
tiks pārbūvēts vēl papildus posms 350 
m garumā. 

Projekta „Pamatpakalpojumi un 
c iematu atjaunošana Krāslavas no-
vadā” ietvaros tiek pārbūvēts Kapla-
vas pagasta vēl viens ceļa „Grantiņi 

2 – Matulišķi” posms 968 m garumā, 
lai investētu līdzekļus un piesaistītu 
lauksaimniecības nozares pārstāvjus 
attīstīt uzņēmējdarbību arī šim ceļam 
piegulošajās lauku teritorijās. 

Projektu ietvaros ELFLA fi nansē-
jums veido 90% no kopējām projekta 
attiecināmajām izmaksām, Krāslavas 
novada dome sedz 10% līdzfi nansēju-
mu, kā arī papildus fi nansē pārbūves 
darbu tehnisko projektu izstrādi un 
autoruzraudzību.

Plānošanas periodā no 2014. gada 

līdz 2020. gadam Lauku attīstības 
programmas pasākuma „Pamatpakal-
pojumi un ciematu atjaunošana lauku 
apvidos”, kas paredzēts pašvaldību 
grants ceļu bez cietā seguma būvnie-
cībai vai pārbūvei, izņemot valsts ce-
ļus, Krāslavas novada dome pārbūvēja 
pašvaldības grants ceļus katrā novada 
pagastā, kopumā 24,25 km garumā.

Aina Dzalbe,
projektu speciāliste

CEĻU REMONTS SKAISTAS 
UN KAPLAVAS PAGASTOS
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Pateicoties Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) līdzfi nansē-
jumam, 8.1.2.0/17/I/035 „Krāslavas izglītības iestāžu infrastruktūras 
sakārtošana un mācību vides uzlabošana (Pils ielā 5 un N. Rancāna ielā 
4)” projekta īstenošanas gaitā tiks veikts kosmētiskais remonts Pils ielā 
5 un N. Rancāna ielā 4. 

Šobrīd tika noslēgts līgums „Remontdarbi skolas ēkā Pils ielā 5, 
Krāslavā”. Atklātā konkursa rezultātā Nr.KND 2020/07 „Remontdar-
bi Krāslavas pilsētas skolu ēkās” saimnieciski visizdevīgākais piedā-
vājums, kuru nosaka ņemot vērā zemāko piedāvājuma līgumcenu un 
nolikuma prasībām atbilstošu piedāvājumu, tika atzīts uzņēmums SIA 
„Jēkabpils PMK”.

Pils ielā 5 ir paredzēti 2. un 3. stāva vienkāršotie atjaunošanas darbi 
3 gaiteņiem un 27 mācību klasēm, tai skaitā divu jaunu informātikas 
un robotikas kabinetu izveide. Skolas remontdarbi tiks veikti vasaras 
brīvlaikā.

Atjaunotajās telpās pēc remontdarbu noslēgšanās tiks uzstādītas šī 
projekta ietvaros iegādātās jaunākās IKT iekārtas un ergonomiskās 
mēbeles. IKT iekārtas jau ir daļēji iegādātas,  šobrīd noris specializēto 
mācību klašu mēbeļu iepirkuma dokumentācijas sagatavošanas darbi.

Projekta mērķis - mācību vides modernizēšana nodrošinās viedāku un 
aizraujošāku ikdienas darbu un mācīšanās procesu skolās. 

Projekta budžeta kopējās attiecināmās izmaksas sastāda 
3 126 601,18 EUR, ERAF līdzfi nansējums sastāda 2 657 611 EUR.
Projekta ilgums - līdz 2021. gada 31. decembrim. 

Juta Bubina,
projekta vadītāja

ERGONOMISKĀS 
MĀCĪBU VIDES IZVEIDE 

KRĀSLAVAS 
PILSĒTAS SKOLĀS Šī gada sākumā Krāslavas 

novada dome uzsāka īstenot 
ERAF līdzfi nansētu projektu 
Nr.5.5.1.0/17/I/007 „Pakalpojumu 
infrastruktūras attīstība deinstitu-
cionalizācijas plānu īstenošanai 
Krāslavas novadā”, ieviešot Lat-
gales plānošanas reģiona deinsti-
tucionalizācijas plānā plānotos 
pasākumus. 

Viena no projektā plānotajām 
darbībām ir ģimenes videi pietuvi-
nātu pakalpojuma izveide Krāsla-
vas novadā ārpusģimenes aprūpē 
esošiem bērniem un jauniešiem 
līdz 17 gadu vecumam. Izvērtējot 
alternatīvas par tam piemērotām 
vietām, pakalpojumu tiek plānots 
nodrošināt, atjaunojot šim mēr-
ķim ēku Krāslavas kultūrvēsturis-
kajā centrā, Plāteru ielā  10. 

Spriežot pēc Krāslavas un pils 
ansambļa vēsturiskajiem plāniem 
un ēkas arhitektoniski mākslinie-
cisko izpēti, ēka nav būvēta agrāk 
par 19. gadsimta otro pusi. 1985. 
gada Krāslavas vēsturiskā centra 

izpētē ēka nosaukta par Spirta 
brūzi. Zināms, ka 20. gadsimta 
20. gados pašreizējais gruntsga-
bals atdalīts no muižas kompleksa 
un ēkā ilgstoši atradusies kopmīt-
ne.

Šī gada 1. jūnijā iepirkuma re-
zultātā ir noslēgts līgums ar SIA 

„REM PRO”, kas veiks ēkas būv-
projekta izstrādi, lai to pielāgotu 
ārpusģimenes aprūpē esošiem 
bērniem. 

Ināra Dzalbe, 
Krāslavas novada domes
Attīstības nodaļas vadītāja

KRĀSLAVĀ TIEK ĪSTENOTS PROJEKTS 
ĢIMENISKAI VIDEI PIETUVINĀTA 

PAKALPOJUMA SNIEGŠANAI

izglītība

Jānis Kuklis, profesionālo priekšmetu 
pedagogs: „2020. gada absolventi izcēlās ar 
neatlaidību, zinātkāri un aizrautību. Jaunie-
ši ar degsmi īstenoja visus viņiem uzticētos 
darbus, spēja apvienot gan mācības, gan 
sabiedriskos pienākumus, pārdomāti orga-
nizēja patstāvīgā darba procesu. Komandas 
darbs viņiem nebija svešs, un četru gadu 
laikā viņi pierādīja sevi kā izcilus komandas 
spēlētājus. Viņu trumpis - sadarbība, pacie-
tība un līdzcietība. Kopā jaunieši ir organi-
zējuši neskaitāmus tehnikuma pasākumus, 
kuru mērķis bija apvienot audzēkņus vienā 
lielā ģimenē. Kā izaicinājumu uztvēra sarež-
ģītākos uzdevumus un darbus. Daži ir vai-
rākkārt startējuši tādos konkursos kā „Skills 
Latvia”, „Krēsls”, skolēnu apmaiņas prog-
rammā „Erasmus+”, kas deva iespēju iegūt 
neaizmirstamu darba pieredzi vairākās Eiro-
pas valstīs. Esmu pārliecināts, ka puiši kļūs 
par teicamiem mēbeļu galdniekiem!”

Profesionālo priekšmetu pedagoģe Ilona 
Stepiņa: „Rīgas Valsts tehnikuma Krāsla-
vas struktūrvienības izlaiduma kursa au-
dzēknes mācību laikā apguva modes tērpu 
stilus, modelēšanu, tērpu konstruēšanu un 
apģērbu izgatavošanu, kā arī klienta vi-
zuālā tēla un garderobes veidošanu. Viņas 
ir mūsu lepnums! Topošās tērpu stila spe-
ciālistes prezentēja savu skolu daudzos 
pasākumos, taču spilgtākais, kas palicis arī 
krāslaviešu atmiņā - ikgadējais pasākums 
„Krāslavas novada uzņēmējs”, kur viņas 
demonstrēja pašu rokām darināto tērpu 
kolekciju. Atsaucīgas, radošas, uzcītīgas! 

Domāju, ka spilgtākais notikums meiteņu 
studiju dzīvē bija mācību prakse saulainajā 
Itālijā, tās dienvidu pilsētā Parabitā 2019. 
gada novembrī. Meiteņu darboties griba, 
skolotāju pašaizliedzīgā līdzdalība ir lielis-
ka rezultāta pamatā.” 

Profesionālo priekšmetu pedagogs Mā-
ris Ločmelis: „Kvalifi kācijas eksāmens ir 
ļoti nopietns un atbildīgs pasākums. Šogad 
eksaminācijas komisijā tika pieaicināti ne-
atkarīgie transporta remonta nozares spe-
ciālisti. Komisijas priekšsēdētājs no Rīgas 
autocentra „Domeniks”, servisa vadītājs un 
auto eksperti no Valmieras un Cēsīm.” 

Neskatoties uz uztraukumu, jaunieši plā-
no savu nākotni. Lūk, fragmenti no jaunie-
šu sarunām pauzēs starp konsultāciju no-
darbībām, gatavojoties eksāmenam:

„Ko domā darīt pēc tehnikuma pabeigša-
nas?”

- Domāju mazliet pastrādāt, bet vēlāk gri-
bētu iestāties kādā augstskolā.

- Gribētu turpināt mācības, lai apgūtu 
krāsotāja specialitāti.

- Ai, nezinu,... braukšu uz ārzemēm. Vēl 
tikai nezinu - kur.

- Strādāšu tepat, jo iepatikās prakses lai-
kā gan pats darbs, gan arī servisa kolektīvs.

- Palikšu strādāt servisā, kur bija prakse...
- Man piedāvāja palikt strādāt servisā 

Daugavpilī, un es domāju, ka tā arī darīšu.
- Vēl nezinu, iespējams, ka nākotnē ap-

gūšu vēl kādu profesiju.
„ Kādas domas par pavadītajiem četriem 

gadiem Krāslavas struktūrvienības sie-

nās?’’
- Labi, man pati-

ka!
- Ai, vismaz ne-

vajadzēja zubrīties. 
Varēja darboties 
praktiski, man tas ir 
svarīgi.

- Forši! Tagad 
pats remontēju savu 
autiņu un dažreiz 
palīdzu paziņām.

- Nu tā,... tīri labi, 
varbūt vēl pamācī-
šos.

- Bija „prikoļno”!
P.S. Skolotājam lielākais gandarījums 

ir redzēt savu audzēkņu acīs dzirksti, kas 
„aizdedz visu apkārt” un liek justies priecī-
gam par nākotnes cerīgajām vīzijām.

2020./2021. m.g. PIKC RVT Krāslavas 
teritoriālajā struktūrvienībā notiek uzņem-
šana (ar pamatizglītību) šādās specialitā-
tēs „Auto virsbūvju remontatslēdznieks”, 
„Mēbeļu galdnieks”, „Tērpu izgatavošanas 
un stila speciālists”, „Programmēšanas teh-
niķis” un „Datorsistēmu tehniķis”.

Nāc, mācies un esi viens no mums!
RVT vairāk nekā izglītība!

AICINĀM IEGŪT DARBA TIRGUM NEPIECIEŠAMĀS SPECIALITĀTES
 PIKC RVT KRĀSLAVAS TERITORIĀLAJĀ STRUKTŪRVIENĪBĀ!

No 11. līdz 18. jūnijam PIKC RVT Krāslavas teritoriālās struktūrvienības 
4. kursa audzēkņi kārtoja kvalifikācijas eksāmenus profesionālajā izglī-
tībā. Raksta tapšanas dienā 5 jauniešiem tika piešķirta mēbeļu galdnie-
ka, 5 meitenēm tērpu izgatavošanas un stila speciālista kvalifikācija, bet 
vislielākais ir auto virsbūvju remontatslēdznieka kvalifikāciju ieguvušo 
skaits - 13! Šogad Krāslavas struktūrvienībā visraženākais absolventu 
skaits kopš tās pastāvēšanas! Šoreiz par absolventiem stāsta viņu peda-
gogi.
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- Esmu dzimis Krāslavā, šeit esmu 
pabeidzis arī skolu. Pēc tam devos 
mācīties uz Daugavpili, un tā iznā-
ca, ka arī paliku dzīvot šajā pilsētā. 
Tomēr visus šos gadus katru vasaru 
es pavadu lielākoties šeit, Krāslavā, 
nodarbojoties ar ūdens tūrismu. 

Pamatus laivu nomas biznesam 
ielicis mans jaunākais brālis. Tomēr, 
kad viņš bija pārcēlies uz dzīvi ārze-
mēs, šo uzņēmējdarbības virzienu 
pārņēmu es. 2020. gada vasara – 
mūsu desmitā sezona. 

Laivu noma ir sezonāls bizness, 
kas ir ļoti cieši saistīts ar laika aps-
tākļu nosacījumiem. Veiksmīgas se-
zonas pamatā - karsta vasara. Cilvēki 
grib atpūsties pie dabas krūts, un tad 
laivas ir īpaši pieprasītas, jo ūdens 
tūrisms – tā ir iespēja apvienot atpū-
tu pie dabas ar aktīvu atpūtu, tādējādi 
iegūstot divkāršu gandarījumu. 

Kad ārā ir augsta gaisa tempera-
tūra, pat lietu tūristi neuzskata par 
šķērsli, bet, ja vasara ir auksta, tad 
gribētāju braukt ar laivām pa Dauga-
vu ir mazāk. 

Parasti sezona sākas maijā un no-
slēdzas septembrī. Ir, protams, arī 
tādi ūdens tūristi, kam patīk zelta ru-
dens, bet tādā gadījumā jārēķinās arī 
ar to, ka ir nepieciešams silti saģērb-
ties, jo uz ūdens aukstums jūtams vēl 
vairāk nekā uz sauszemes. 

- Vai ūdens tūristu vidū ir vairāk 
vietējo vai iebraucēju? 

- Ja salīdzināt klientu skaitu no 
Krāslavas un citiem reģioniem, tad 
proporcija ir 20% pret 80%. Iespē-
jams, jau vēsturiski mūsu cilvēki 
ir pieraduši atpūsties galvenokārt 
savās vasarnīcās, uzskatot, ka viņi 
tāpat jau dzīvo pie dabas krūts, un 
viņiem Daugavas ainavas nav ne-
kāds jaunums. Kaut gan es varu 
teikt - neskatoties uz to, ka braucu pa 
Daugavu jau desmit gadu garumā, 
katru gadu atklāju ko jaunu: ir vietas, 
kur mainās krasta līnija, ļoti atšķiras 
arī ūdens līmenis, kas vienu gadu ir 
augsts, bet citu - zems. 

Daugavā vienmēr var atklāt kaut 
ko jaunu. Tāpēc mēs aicinām krāsla-
viešus doties ceļojumā pa upi un 
atcerēties, cik skaistā un neatkārtoja-
mā vietā viņi dzīvo. 

- Vai ūdens tūrisms ir pieejams 
jebkuram cilvēkam, vai nepiecie-
šama speciāla sagatavošana? 

- Īpaša sagatavošana nav nepiecie-
šama. Mēs izsniedzam tūrisma in-
ventāru, ar kuru ceļojuma laikā tiks 

galā arī tūrists bez pieredzes. Katram 
brauciena dalībniekam nodrošinām 
glābšanas vesti, laivās ir ūdensne-
caurlaidīgs maiss mantām. Pirms 
starta veicam instruktāžu, lai novēr-
stu jebkādas bīstamas situācijas uz 
ūdens, kas var rasties neinformētības 
dēļ. 

Mēs lieliski pārzinām visus marš-
rutus, mums ir detalizētas kartes, un 
nepieciešamības gadījumā varam 
piebraukt praktiski jebkurā vietā pēc 
klientu zvana, ja viņiem radušās kā-
das problēmas. 

Vecuma ierobežojumu arī nav. 
Bērniem mēs izmantojam speciālas 
vestes ar apkakli, kas gadījumā, ja 
bērns būs ūdenī, noturēs viņa galvu 
virs ūdens. 

- Kādus maršrutus jūs piedāvā-
jat? 

- Mēs piedāvājam dažāda attālu-
ma un sarežģītības līmeņa maršru-
tus. Sākot ar 10 km un beidzot ar 100 
km garus – no Latvijas robežas līdz 
Daugavpilij. Iespēju ir ļoti daudz, 
galvenais - izvēlēties sev piemērotā-
ku variantu. Populārākais maršruts ir 
pa Daugavas lokiem – no Krāslavas 
Daugavpils virzienā. 

Mēs piedāvājam ne tikai braucie-
nus pa Daugavu, bet arī ūdens ceļo-
jumu pa sešiem ezeriem, ko savieno 
Dubnas upe. Šim maršrutam ir jau 
vairāk nekā 30 gadu, un tas ir ļoti 
pieprasīts tūristu vidū. 

Krasta līnijas infrastruktūra ir labi 
attīstīta, tur ir vairāki viesu nami un 
citas tūrisma vietas, kur var atpūsties 
ar komfortu. 

- Vai šajā biznesā ir arī „zem-
ūdens akmeņi”? 

- Lielu problēmu nav, bet gribētos, 
lai zemes ceļi, kas ved uz Daugavu, 
būtu kvalitatīvāki. Jo tālāk no centra, 
jo sliktāki ceļi, līdz ar to tiek bojāta 
tehnika. Katru gadu simtiem tūristu 
ceļo pa šīm vietām, un gribētos, lai 
šo problēmu pašvaldība izvērtētu 
plašāk. Iespējams, ir kaut kādi fondi, 
fi nansējums, ko varētu izmantot, lai 
atjaunotu šos lauku ceļus. 

- Cik lielai cilvēku grupai jūs va-
rat nodrošināt laivas? 

- Pašlaik mēs ievērojam prasī-
bas sakarā ar Covid – 19 izplatības 
ierobežojumiem, bet vispār  varam 
nodrošināt 12 kajakus, 12 kanoe un 
10 piepūšamās laivas, tādējādi ap-
kalpojot grupu, kas sastāv no 70-80 

cilvēkiem. 
 Kajaki galvenokārt tiek izmantoti 

vienas dienas atpūtas braucieniem, 
jo tajos ir maz vietas mantām. Savu-
kārt ar kanoe laivām var ceļot piecas 
un pat septiņas dienas. 

- Ir zināms, ka jūs nekad nestā-
vat uz vietas un šogad sagatavojāt 
jaunu piedāvājumu klientiem. Pa-
stāstiet, lūdzu, par to! 

- Jā, šajā sezonā mēs piedāvājam 
mūsu klientiem jaunu izklaides vei-
du, tas ir laivu kvests - piedzīvojumi 
Daugavas lokos. Šī ideja radās jau 
sen, bet šogad esam izmantojuši ie-
spēju piedalīties projektu konkursā, 
ko izsludināja biedrība „Krāslavas 
rajona partnerība”. Mūsu projekts 
„Laivu kvesta „Piedzīvojums Dau-
gavas lokos” izveide” tika apstipri-
nāts. Paldies par atbalstu biedrības 
„Krāslavas rajona partnerība” darbi-
niecēm Zanei Ločmelei un Ainai Dz-
albei, kas palīdzēja izstrādāt projektu 
un atrisināt aktuālus jautājumus. 

Mūsu jaunā pakalpojuma būtība – 
2-2,5 stundu ceļojums-kvests, kura 
ietvaros paredzēts, veicot dažādus 
uzdevumus, nobraukt maršrutu no 
starta līdz fi nišam. Lai garantētu dro-

šību, katrs uzdevums tiek izpildīts 
pieturas laikā, uz sauszemes. 

Šis jaunais pakalpojums paredzēts 
galvenokārt klientiem, kas dažādu 
apstākļu dēļ nevar doties vairākdie-
nu braucienā ar laivām, bet vēlas 
pavadīt uz ūdens tikai dažas stundas. 
Mērķauditorija – galvenokārt ģime-
nes ar bērniem. Laivu kvests dod ie-
spēju iepazīties ar ūdens tūrismu un 
interesanti pavadīt savu brīvo laiku. 

Savu jauno piedāvājumu mēs 
esam izstrādājuši sadarbībā ar brīv-
dienu mājas „Skerškāni” saimnie-
kiem. Jebkuram ceļojumam ir sā-
kums un beigas. „Skerškāni” ir ne 
tikai lieliska atpūtas vieta, bet arī 
mūsu laivu kvesta fi niša vieta. Kras-
ta līnija pie šīs brīvdienu mājas ir ļoti 
piemērota laivu piestāšanai, tur tūris-
ti var arī nakšņot vai sarīkot pikniku. 

- Vai var teikt, ka tāda veida biz-
ness kā ūdens tūrisms ir saistīts ne 
tikai ar peļņas gūšanu, bet ir arī ar 
sociālo uzņēmējdarbību? 

- Bez šaubām. Ir svarīgi izveidot 
tādu pakalpojumu, samaksājot par 
kuru klients būtu gandarīts. Mums 
ir ļoti svarīgas cilvēku atsauksmes. 
Kad kaut ko darām un saņemam 
pozitīvo novērtējumu, saprotam, 
ka mūsu idejas sniedza cilvēkiem 
prieku un labsajūtu. Tas ir milzīgs 
stimuls mūsu turpmākajai attīstībai. 

- Ko jūs ieteiktu tiem, kas tikai 
domā par savas uzņēmējdarbības 
uzsākšanu? Var būt varat dalīties 
ar savu veiksmes noslēpumu – 
„Pāvela panākumu atslēgu”? 

- Nekāda noslēpuma nav. Viss ir 
atkarīgs no centības un pacietības. 
Nav vērts gaidīt tūlītēju labumu, viss 
nāk ar laiku. Neskatoties uz puniem 
pierē, ir jāuzdrošinās, jāizmēģina un 
tad, ja kaut kas neiznāk, nenolaist 
rokas, bet turpināt iesākto. Tad viss 
izdosies. 

- Kur tūristi var iegūt sīkāku 
informāciju par piedāvātajiem 
pakalpojumiem, cenām, maršru-
tiem? 

- Nesen mēs atjaunojām savu 
tīmekļvietni „www.atputalatgale.
com”, kur ir visa nepieciešamā in-
formācija un kontakti. Ja vēlaties 
redzēt, kā citi cilvēki pavada laiku, 
nodarbojoties ar ūdens tūrismu, tad 
daudz fotoattēlu ir mūsu „facebook” 
lapā - „Laivu noma - Aktīva atpūta 
Latgalē” un sociālā tīkla „instagram” 
profi lā. 

- Paldies par stāstījumu! Vēlu 
jums veiksmīgu un karstu sezonu! 

Elvīra Škutāne

LAIVU KVESTS – 
PIEDZĪVOJUMI DAUGAVAS LOKOS

Šogad biedrība „Aktīva atpūta Latgalē” jau desmito reizi uzsāk jaunu sezonu un pie-
dāvā ūdenstūrisma cienītājiem, kā arī iesācējiem aizraujošu ceļojumu pa gleznainajiem 
Daugavas lokiem. Par „labu ceļavēju” un „zemūdens akmeņiem”, kas ir raksturīgi laivu 
nomas biznesam, pastāstīja Pāvels Lapkovskis. 

Krāslavas novada Būvvalde at-
gādina, ka saskaņā ar Būvniecības 
likumu un Vispārīgajiem būvnotei-
kumiem jebkāda veida būvniecī-
ba veicama tikai pēc būvatļaujas, 
rakšanas atļaujas vai būvdarbu sa-
skaņojuma saņemšanas Krāslavas 
novada Būvvaldē. Tas attiecas arī 
uz koku griešanu un  reklāmas iz-
vietošanu.

Būvdarbi ir arī ēkas fasāžu re-
monts, krāsošana, siltināšana, logu 
un durvju ierīkošana un nomaiņa, 
ailu aizmūrēšana, jumta konstruk-
ciju un ieseguma maiņa, žoga at-
jaunošana vai jauna izbūve u.c.

Atgādinājums daudzdzīvokļu 
māju dzīvokļu īpašniekiem – obli-
gāti jāsaskaņo: 

-logu nomaiņa - logiem jāsagla-
bā loga forma un rūtojums;

-tehnisko iekārtu, piemēram, 
antenu vai gaisa kondicionētāju, 
uzstādīšana un izvadīšana. Kon-
dicionētājus vēlams novietot ēkas 
pagalma fasādēs;

-lodžiju iestiklošana, norobežo-
jošā materiāla nomaiņa;

-balkona norobežojošā materiā-
la nomaiņa. Balkonu iestiklošana 
drošības apsvērumu dēļ nav vēla-
ma. 

Būvdarbu uzsākšana bez būvat-
ļaujas klasifi cējama kā patvaļīga 
būvniecība, un atbildība par to pa-
redzēta likumdošanas aktos. 

Vēl joprojām daudziem nova-
da iedzīvotājiem viņu piederošie 

īpašumi – dzīvojamās mājas ar 
palīgēkām - nav nodotas eksplua-
tācijā un reģistrētas zemesgrāmatā. 
Būvvalde vērš uzmanību, ka sa-
skaņā ar Latvijas Administratīvo 
pārkāpumu kodeksa 152.pantu par 
būves izmantošanu pirms tās nodo-
šanas ekspluatācijā — uzliek nau-
das sodu fi ziskajām personām no 
septiņdesmit līdz tūkstoš četrsimt 
eiro, bet juridiskajām personām — 
no septiņdesmit līdz septiņtūkstoš 
simt eiro.  

Lūgums visiem pārbaudīt savus 
īpašuma dokumentus, to atbilstī-
bu esošai situācijai dabā. Rosinām 
būvdarbu veicējus laicīgi vērsties 
Būvvaldē ar pieteikumiem pirms 
ieplānoto darbu uzsākšanas. Par jūs 

interesējošajiem jautājumiem un 
neskaidrību gadījumā lūdzam sazi-
nāties ar Būvvaldi attālināti, raks-
tot e-pastā buvvalde@kraslava.lv 
vai zvanot pa tālruni 65620274,  
65620031, vai personīgi griežoties 
Būvvaldē Skolas ielā 7, Krāslavā. 
Pieņemamais laiks: otrdiena 8.00-
12.00, trešdiena 13.00-17.00.

Būvvalde saka paldies visiem 
būvdarbu veicējiem, kuri laicīgi 
ir veikuši nepieciešamos saska-
ņošanas darbus pirms būvdarbu 
uzsākšanas. Kā labs piemērs - ēka 
Augusta ielā 19, Krāslavā.

Ineta Danovska, 
novada arhitekte         

intervija
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izglītība

Sava veida pirmizrādi pie-
dzīvoja mūsu klases uzņem-
tā filma „Sandra”!  Filma – 
konkursa dalībniece. Filma 
– veltījums.  Filma – drau-
dzības sākums.   

2020. gada ziemā Labklājības 
ministrija aicināja 9.-12.kl. skolē-
nus piedalīties radošo darbu kon-
kursā „Viena diena manā mūžā”, 
iejūtoties jaunā žurnālista lomā 
un izveidojot īsu stāstu par vienu 
dienu kāda īpaša cilvēka dzīvē.  
Šim cilvēkam jāpārstāv kāda no 
grupām: cilvēki ar garīga rakstura 
traucējumiem, bērni ar funkcio-
nāliem traucējumiem, kuriem no-
teikta invaliditāte un ārpusģime-
nes aprūpē esoši vai bijuši bērni. 
Galvenais priekšnoteikums - parā-
dīt šī cilvēka ikdienu un talantus, 
saskatot pozitīvo – par ko viņš 
priecājas, kādas ir viņa aizrauša-
nās un brīvā laika nodarbes, kādi 
ir viņa sapņi, mērķi. Mūsu video 
iekļuva labāko darbu desmitniekā.   

Mēs sagatavojām īsu video-
stāstu par vienu dienu no Sandras 
dzīves.  Filma ilgst 7 minūtes, jo 
to paredzēja konkursa nolikums. 
Septiņas minūtes tapa divas nedē-
ļas. Divas nedēļas smaga, emocio-
nāla un ļoti atbildīga darba. Vē-
lējāmies parādīt pašu svarīgāko. 
Tas nebija viegli, jo mums svarīgs 

šķita viss! Jau pirmajā tikšanās 
brīdī apzinājāmies savu veiksmi, 
jo tādus cilvēkus kā Sandra satie-
kam reti. Talantīga, garīgi stipra, 
gudra, skaista un dzīvespriecīga 
meitene. Februāra divas nedē-
ļas kļuva par dzīves realitātes un 
patiesības stundu. Mūs uzrunāja 
Sandras teiktais, darītais un sap-
ņotais. Mūs uzrunāja Sandras ve-
cāku paveiktais.

Sandra ir dzimusi Krāslavā. 
Absolvēja Krāslavas Valsts ģim-
nāziju, mācījās Daugavpils Uni-
versitātē par vizuālās mākslas 
skolotāju.  3. kursā notika nelaime 
– išēmiskais insults. Smags stā-
voklis, prognozes neiepriecinošas. 

Sākās cīņa. Cīņa par minimumu 
cilvēka dzīvē. 

    Ar Sandru iepazināmies mūsu 
skolas 1.  stāva vestibilā, kur jau 
vairākus gadus katru vakaru jau-
niete, savu vecāku atbalstīta, mā-
cās staigāt. Apbrīnojama vēlme 
cīnīties! Viņa zīmē, dzejo, dar-
bojas virtuvē. Konkurss ir noslē-
dzies, bet ir sācies cits stāsts. Cits 
stāsts gan Sandras, gan mūsu, nu 
jau 11.a klases skolēnu dzīvē. 
Mums ir lieli plāni! 
Margarita Borodina-Ignatoviča, 

10.a klases audzinātāja,
 vēstures skolotāja 

    
     

KRĀSLAVAS VARAVĪKSNES VIDUSSKOLAS 
10.A KLASES FILMA

IESPĒJA IEGŪT
 PROFESIONĀLO IZGLĪTĪBU DAGDĀ
Jau sešus gadus, no 2014. gada, Dagdā darbojas Daugavpils Būvnie-

cības tehnikuma (DBT) fi liāle, kas dod iespēju iegūt profesionālo izglī-
tību, nebraucot prom no dzimtās puses. 

Daugavpils Būvniecības tehnikums Dagdā nākamajā mācību gadā 
piedāvā apgūt:

Programma Kvalifi kācija Mācību 
ilgums 
(gadi)

Iepriekšēja
izglītība

Būvdarbi Apdares 
darbu tehniķis 4 Pamatizglītība

Ēdināšanas 
pakalpojumi

Pavārs 4 Pamatizglītība
Konditora palīgs 1 Pamatizglītība

(no 17 gadu vecuma)
Metālapstrāde Lokmetinātājs

 (MAG/MIG) 1 Pamatizglītība
(no 17 gadu vecuma)

Izvēlieties stabilu un aktuālu profesiju visam mūžam! 
Dokumentus klātienē pieņem no 15. jūnija līdz 14. augustam Brīvības 

ielā 3, Dagdā, tālr. 25909703. 
Vairāk informācijas par profesijām un uzņemšanu  https://www.dbt.

lv/lv/Uznemsana/ 

senioru sleja

Pēdējo mēnešu laikā mēs sākām 
īpaši vērtēt to, ko agrāk uzskatī-
jām par normu un kaut ko pašsa-
protamu. Līdz Covid -19 pandē-
mijai „Senioru skolas” dalībnieki  
regulāri apmeklēja nodarbības, 
viņu dzīve bija pakļauta zināmai 
kārtībai, katram cilvēkam bija 
savs fi ziskās un sociālās aktivitā-
tes ritms. Ņemot vērā citu valstu 
pieredzi, kas pierādīja vecākā ga-
dagājuma cilvēku īpašo ievainoja-
mību un ļoti augstu risku saslimt 
ar koronavīrusu, iepriekšējo kār-
tību nācās mainīt, lai saglabātu 
dzīvību. 

Valstī izsludinātās ārkārtējās 
situācijas dēļ un dažādu ierobe-
žojumu darbības laikā daudzas 
vienkāršas un ierastas lietas vairs 
nebija pieejamas. Nebija iespējas 
klātienē apmeklēt valsts iestādes, 
kā arī tika ieviesti ierobežojumi 
poliklīnikas un pasta darba laikā. 
Bīstama kļuva pat pārtikas veika-

lu apmeklēšana. Bez šaubām, tas 
viss negatīvi ietekmēja cilvēku 
noskaņojumu un pašsajūtu, jo izo-
lācija un jaunu iespaidu trūkums 
liek mums justies sliktāk. Lai sa-
glabātu visiem svarīgo savstarpē-
jo komunikāciju, aktīvākie seniori 
regulāri zvanīja saviem kolēģiem. 
Tas palīdzēja uzturēt labu garastā-
vokli un stiprināja sociālās saites 
cilvēku fi ziskās distancēšanās lai-
kā.

Līdzko objektīvie apstākļi to 
pieļāva, „Senioru skolā” tika at-
sāktas regulārās tikšanās. Tradi-
cionāli vasaras periodā tās notiek 
svaigā gaisā pastaigu un ekskursi-
ju formātā.

Lielu interesi senioru vidū izrai-
sīja ekskursija uz sporta zāli, kas 
uzbūvēta 2017. gadā. Notika tik-
šanās ar Krāslavas Sporta skolas 
direktoru Arti Upenieku, kurš pa-
stāstīja par savu darbu un atbildēja 
uz jautājumiem. Mūsu jaunajiem 

sportistiem ir nodrošināts mūsdie-
nīgs aprīkojums un radīti lieliski 
apstākļi treniņiem. Viss redzētais 
šajā ekskursijā atstāja ļoti labu 
iespaidu. Draudzīgais un komuni-
kablais skolas direktors pastāstīja 
daudz interesantu faktu un aicinā-
ja seniorus, mūsu pilsētas patrio-
tus, uz ciešāku sadarbību.

Neskatoties uz negaidītu +30 
grādu karstumu, jūnijā tika or-
ganizēta pastaiga uz Daugavas 
loku skatu torni. Spriežot par tilta 
būvniecību pāri Daugavai, seniori 
dalījās savās atmiņās par padom-
ju laikiem, par to, cik sarežģīta 
bija dzīve, kad pilsēta bija sada-
līta divās daļās. Bija interesanti 
vēlreiz atcerēties par to, kā tika 
izveidots dabas parks „Daugavas 

SENIORU SKOLAS JAUNUMI

loki”, kura mērķis - saglabāt uni-
kālo dabu un Latvijas likteņupes 
pirmatnējo ielejas ainavu. Simbo-
liski, ka tieši senioru ekskursijas 
laikā tika noņemts norobežojums 
no skatu torņa kāpnēm, kas tur 
atradās pandēmijas laikā, ierobe-
žojot piekļuvi tūrisma objektam.

Dzīve turpinās, un tai ir jābūt 
interesantai, daudzveidīgai un ve-
selīgai. Mūsu tagadējam dzīves-
veidam jābūt maksimāli līdzīgam 

tam, kāds bija līdz koronavīru-
sam. „Senioru skolas” vasaras se-
mestra programmā ieplānotas pa-
staigas uz pilsētas gleznainākajām 
vietām, tikšanās ar interesantiem 
cilvēkiem, uzņēmumu un kultūras 
objektu apmeklējumi. Informāci-
ju par pasākumiem var iegūt „Se-
nioru skolas” lapā sociālajā tīklā 
„facebook” - https://www.face-
book.com/senioruskola/

RVT VAIRĀK NEKĀ IZGLĪTĪBA!
Profesionālās izglītības kompetences centrs Rīgas Valsts tehnikums 
Krāslavas teritoriālās struktūrvienības uzņemšana 2020./2021.m.g.
Programmas 
Ar pamatizglītību (mācību ilgums 4 gadi) 
- Tērpu izgatavošanas un stila speciālists
- Auto virsbūvju remontatslēdznieks
- Mēbeļu galdnieks
Jaunums!!!
- Programmēšanas tehniķis (4 gadi)
- Datorsistēmu tehniķis (4 gadi)
Uzņemšanai nepieciešamie dokumenti:
- izglītības dokuments (kopija)
- sekmju izraksts (kopija)
- pase/personas apliecība vai dzimšanas apliecība (kopija)
- 4 foto (3X4)
- pamatizglītības sertifi kāts (kopija)
- medicīnas izziņa - forma 0-27u (jānorāda veiktās potes)
Dokumentus pieņem: 
PIKC RVT, Krāslavā, Aronsona iela 3, 2.st. administrācijas kabinetā 

no 15. jūnija darba dienās no plkst. 9.00 līdz 14.00.
Tālrunis uzziņām: 27062780, 26568587
e-pasts: aivars.andzans@rvt.lv; larisa.rukmane@rvt.lv 

Padziļināti piedāvājām apgūt:
- bioloģiju,
- matemātiku,
- sociālās zinības (vēsture, eko-

nomika),
- angļu valodu.
Skola piedāvā šādus speciali-

zētos kursus:
- VAM (Valsts aizsardzības mā-

cība); 
- teātris un drāma;
- komerczinības (projektu va-

dība, lietvedības/grāmatvedības 
pamati).

Nepieciešamie dokumenti:
- iesniegums (skolas veidlapa),
- apliecība par vispārējo pamat-

izglītību, sekmju izraksts, 
- izglītojamā personu aplieci-

nošs dokuments (pase, ID karte 
vai dzimšanas apliecība),

- bērna medicīniskā karte (iz-
ņemot Krāslavas Varavīksnes vi-
dusskolas absolventus) - veidlapa 
Nr.026/u.

Detalizētu informāciju varat sa-
ņemt skolas mācību daļā, zvanot 
pa tālruni 29520676, vai arī elek-
troniski, rakstot uz vimar@inbox.
lv.

Individuālās sarunas mācību 
plāna sastādīšanai plānojam 1.07.-
03.07.

Dokumentu pieņemšana notiks 
no 15.06.2020. līdz 30.06.2020. 
lietvedības darba laikā (zvanot pa 
tālruni 65681468, nepieciešamī-
bas gadījumā iespējams vienoties 
par citu laiku):

pirmdien no plkst. 9.00 līdz 
plkst. 12.00; 

otrdien no plkst. 9.00 līdz plkst. 
12.00; 

trešdien no plkst. 9.00 līdz plkst. 
12.00; 

ceturtdien no plkst. 9.00 līdz 
plkst. 12.00; 

piektdien no plkst.9.00 līdz 
plkst. 12. 00.

KRĀSLAVAS VARAVĪKSNES VIDUSSKOLA 
UZŅEM SKOLĒNUS 2020./2021.MĀCĪBU GADA 10. KLASĒS
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informācija

Baļbinovas draudzes kapsētās
Ķelavas kapos – 27. jūnijā plkst.12.00
Jaņeļevas kapos – 27. jūnijā plkst.13.00
Pelšu kapos – 11. jūlijā plkst.12.00
Rusakovas kapos – 11. jūlijā plkst.13.00
Vaicuļevas kapos – 18. jūlijā plkst.12.00
Saveiku kapos – 18. jūlijā plkst.13.00
 Petrovščinas kapos – 25. jūlijā plkst.13.00
Šņokovas kapos – 25. jūlijā plkst.13.00
Borovkas draudzes kapsētās
Stašānu kapos – 4. jūlijā plkst.13.00
Užinkolna kapos – 4. jūlijā plkst.14.30
Kaplavas kapos – 11. jūlijā plkst.15.00
Muļķu kapos – 18. jūlijā plkst.13.00
Borovkas kapos – 19. jūlijā plkst.15.00 
Indricas draudzes kapsētās
Vikaiņu kapos -  4. jūlijā plkst.12.00 
Mincu kapos – 4. jūlijā plkst.13.30 
Silavu kapos - 1. augustā plkst.12.00 
Kurpnīku kapos – 1. augustā plkst.13.00 
Kokinu kapos - 8. augustā plkst.12.00 
Rukmanu kapos – 8. augustā plkst. 13.00 
Juhniku kapos - 22. augustā plkst.12.00 
Varnas kapos – 22. augustā plkst.13.00 
Kombuļu draudzes kapsētās
Kombuļu kapos – 4. jūlijā plkst. 13.00
(sv. Mise baznīcā plkst. 12.00)
Zīmaižu kapos –   11. jūlijā, plkst. 14.00
Kropišku kapos – 11. jūlijā, plkst. 15.00
Pīzānu kapos –  18. jūlijā, plkst. 14.00
Sēneišu kapos – 18. jūlijā, plkst. 15.00
Trūpu kapos – 22. augustā, plkst.14.00
Aišpūru kapos – 22. augustā, plkst. 15.00
Krāslavas draudzes kapsētās 
Vilmaņu kapos 28. jūnijā plkst. 14.00
Pukjānu kapos 28. jūnijā plkst. 15.30
Ūdrīšu kapos 12. jūlijā plkst. 14.00
Gintautu kapos 12. jūlijā plkst. 15.30
Vecelišķu kapos 19. jūlijā plkst. 14.00
Pastaru kapos 19. jūlijā plkst. 15.30
Gribuļu kapos 26. jūlijā plkst. 14.00

Naudišu kapos 26. jūlijā plkst. 15.30
Kačānu kapos 2. augustā plkst. 14.00
Piedrujas draudzes kapsētās
Fiļipovcu kapos   27. jūnijā plkst. 13.00
Tolojevcu kapos   27. jūnijā plkst. 14.30
Patarnieku kapos  11. jūlijā plkst. 14.30
Vaivodu kapos  12. jūlijā plkst. 12.30
Krivoseļcu kapos 18. jūlijā plkst. 13.00
Ostrovnas kapos 18. jūlijā plkst. 14.30
Robežnieku draudzes kapsētās
Ikažencu kapos 27.jūnijā plkst.15.00
Zarečje Pleiki – 11.jūlijā plkst. 14.00
Maksimovas kapos – 18.jūlija plkst.12.00
Robežnieku kapos – 16.augustā plkst.14.00
Borovinas kapos – 22.augustā plkst. 12.00
Nauļāni Pleiki – 29. augusta plkst.15.00
Skaistas draudzes kapsētās 
Skaistas kapos -27. jūnijā plkst. 14.00
(Plkst. 13.00 - Sv.Mise Skaistas baznīcā)
Luņu kapos – 25.jūlijā plkst. 15.30
Stolu kapos – 1.augustā plkst. 14.00 
Bebrišu kapos - 1.augustā plkst. 15.30
Vēveru kapos – 8.augustā plkst. 14.00
Čenčupu kapos – 8.augustā plkst. 15.30
Ludvikovas kapos – 22.augustā plkst.14.00
Romulišķu kapos – 22. augustā plkst.15.00 
Bogdānu kapos – 5.septembrī plkst. 14.00
Skradeļu kapos –    5.septembrī plkst.15.00
Prāvesta Januša Bulaša draudžu kapsētās
Janķišķu kapos – 11.jūlijā plkst. 12.00
Ragulišķu kapos – 11.jūlijā plkst. 1300
Lielašu kapos – 11.jūlijā plkst. 15.00
Bakšu kapos – 12.jūlijā plkst. 13.00
Priedaines kapos – 18.jūlijā plkst. 12.00
Salienas kapos – 18.jūlijā plkst. 15.00
Jaunbornes kapos – 19.jūlijā plkst. 13.00
Varnaviču kapos – 26.jūlijā plkst. 13.00
Putranišķu kapos – 1.augustā plkst. 13.00
Elernes kapos – 2.augustā plkst. 14.00
Cibuļovkas kapos – 8.augustā plkst. 18.00

KAPUSVĒTKI ROMAS KATOĻU DRAUDZES KAPSĒTĀS

AICINĀM UZ MAMOGRĀFIJAS
 IZMEKLĒJUMU!

2020. gada 4. jūlijā PĀRBAUDIET KRŪTIS!
SIA „Daugavpils reģionālā slimnīca” valsts apmaksātās programmas 

ietvaros veic mobilā mamogrāfa izmeklējumus.
Mobilais digitālais mamogrāfs ir īpaši aprīkots autobuss, kura pieeja-

mība izbraukumos atvieglo iedzīvotājiem iespēju saņemt augstvērtīgu 
mamogrāfi jas izmeklējumu dzīvesvietas tuvumā.

Piedāvājam šādus mamogrāfi jas izmeklējumus:
1. Valsts krūšu dziedzeru audzēja skrīninga ietvaros sievietēm ar spe-

ciālām Nacionālā veselības dienesta uzaicinājuma vēstulēm -  izmeklē-
jumu veic BEZ MAKSAS.

2. Diagnostiskais izmeklējums ar ārsta nosūtījumu (jāmaksā pacienta 
iemaksa - EUR 3,00).

AKCIJA! D vitamīna analīzes – 6,00 EUR, kā arī veicam visu veidu 
analīzes. Analīžu rezultātus saņemsiet jums ērtākā veidā. Tālrunis uz-
ziņām 26212236.

Pakalpojumu sniegšanas laikā tiks ievēroti visi higiēniskie un prete-
pidēmiskie aizsardzības pasākumi, kā arī pacientiem tiks izsniegti indi-
viduālās aizsardzības līdzekļi. Atrodoties gaidīšanas rindā uz izmeklē-
jumiem, lūdzam ievērot distanci! Veicam izmeklējumus bez iepriekšējā 
pieraksta!

Atrašanās vietas: Skaista, Skolas ēka, no plkst. 11.30 līdz plkst. 13.00.
Krāslava, Krāslavas slimnīca, Rīgas iela 159, Krāslava, 
no plkst. 14.00 līdz plkst. 16.00.                          
Tālrunis uzziņām: 26458044.

SIA „Nemo”
 aicina darbā

 GALVENO GRĀMATVEDI
Prasības:
- augsta atbildības izjūta, 
- labas analītiskās prasmes,
- spēja strādāt komandā,
- atbilstoša izglītība un pieredze 

līdzīgā darbā.
SIA „Nemo” nodarbina 160 

darbiniekus, ir lielākais Krāsla-
vas novada privātais darba de-

vējs, godprātīgi maksā visus 
nodokļus absolūtā saskaņā ar 
likumdošanu, neuztur melno 
kasi un paralēlo grāmatvedību.
Galvenā grāmatveža pārziņā ir 
nodokļu, vadības grāmatvedība 
un personāla lietvedība un divu 
grāmatvežu darbs.

Iesniegumus sūtīt uz 
 oskars.grapis@nemosewing.lv
līdz 28.06.

vēsture

17. jūnijā aprit 80 gadi kopš 
Latvijas militārās okupācijas 
1940. gada 17. jūnijā. Jau 16. 
jūnijā plkst. 14.00 PSRS valdība 
iesniedza Latvijai notu, pieprasot 
līdz vēlākais plkst. 23.00 piekrist 
nekavējoties izveidot jaunu val-
dību un ielaist Latvijas teritorijā 
PSRS karaspēka papilddaļas. At-
bildes neiesūtīšana tiktu uztverta 
kā atteikums, kam sekotu PSRS 
„darbība”. Turklāt naktī no 14. 
uz 15. jūniju padomju robežsargi 
un čekisti bija uzbrukuši Latvijas 
robežsargu posteņiem un mītnes 
vietām Masļenkos un Šmaiļos. 
Tad krita trīs Latvijas robežsargi: 
25 gadus vecais Kārlis Beizaks, 
26 gadus vecais Pēteris Cimoška 
un 27 gadus vecais Jānis Macītis, 
kā arī sardzes priekšnieka Frīdri-
ha Puriņa sieva Hermīna un viņas 
14 gadus vecais dēls Voldemārs. 
Šmaiļu sardzē čekisti sagūstīja 
gan robežsargus, gan civiliedzī-
votājus, ieskaitot mazus bērnus, 
- kopumā 37 personas, kas tika 
aizvestas uz cietumu Ostrovā 
(PSRS). 

Viens no Masļenku robežinci-
dentā nogalinātajiem Latvijas ro-
bežsargiem bija mūsu novadnieks 
Pēteris Cimoška no Krāslavas 
pagasta Aišpuru sādžas, dzimis 
1914. gada 27. janvārī. No 1936. 
gada 13. oktobra līdz 1937. gada 
30. septembrim un no 1939. gada 
12. septembra līdz 1939. gada 
14. novembrim dienēja Latvijas 
Armijas štāba bataljona 2. rotā 
Rīgā. Dienesta pakāpe – dižka-
reivis, militārā izglītība – lož-
metējnieks, bija 1. klases šāvējs 
ar kaujas šauteni. 1939. gada 12. 
septembrī viņu iesauca Latvijas 
Armijas rezervē  un ieskaitīja 3. 
Jelgavas kājnieku pulka ložme-
tējnieku rotā. 

Pēteris Cimoška bija māks-
linieciski apdāvināts jauneklis. 
Dienesta laikā Rīgā piedalījās 
operas uzvedumu masu skatos. 
Atvaļināts no dienesta, nevarēja 
iejusties dzimtās sādžas sadzīvē, 
tāpēc iestājās Robežapsardzības 
dienestā. Robežsargu svinīgo so-
lījumu parakstīja 1940. gada 8. 
maijā. Gāja bojā 1940. gada 15. 

jūnija rītausmā. Apglabāts Abre-
nes (tagad - Pitalovas) pilsētas 
katoļu kapos.

2020. gada 15. jūnijā Baltina-
vā notika 1940. gada 15. jūnija 
Masļenku traģēdijas atceres pa-

LATVIJAS VALSTISKUMA ZAUDĒŠANA 1940. GADĀ

sākums. Tajā piedalījās arī Lat-
vijas Valsts prezidents Egils Le-
vits, kurš savā uzrunā uzsvēra, ka 
Masļenku robežsargu cīņai bija 
milzīga, vēsturiski simboliska un 
arī konstitucionāla nozīme.

„Šajā vietā ar ticību Latvijai un 
pārliecību par savu taisnību tika 
likti pamati mūsu valstiskuma 
nepārtrauktības doktrīnai un pra-

sībai pēc vēsturiskā taisnīguma 
un valstiskās neatkarības atjau-
nošanas”, teica prezidents Egils 
Levits.

Mūžīgā piemiņa cīnītājiem 
par Latvijas valsts neatkarī-
bu! 

Baiba Mileika, 
Krāslavas Vēstures un mākslas

 muzeja vēstures speciāliste


