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KRĀSLAVAS SAUSĀ PIENA RŪPNĪCA
TURPINA ATTĪSTĪTIES
7. septembrī uzņēmumā „Krāslavas piens” notika
modernizētas sausā piena produktu ražošanas līnijas
un jaunas katlu mājas oficiālā atklāšana. Pasākumā
piedalījās uzņēmuma akcionāri, zemkopības ministre
Laimdota Straujuma, Krāslavas novada domes
priekšsēdētājs Gunārs Upenieks.
„Krāslavas piens” ir vienīgā rūpnīca Latvijā, kur pēdējo 10 gadu laika ir noteikta specializācija - sviesta
ražošana, pārējās rūpnīcās tas ir blakusprodukts.
Krāslavas sviestam dažādās kategorijās ir vairākas
godalgotas vietas konkursos, ko organizē Latvijas
Piensaimnieku centrālā savienība. Dažādu blakusproduktu (sausais piens, vājpiens, paniņu pulveris, siera
sūkalas) ražošana arī ir ļoti svarīga uzņēmumam. Sausā piena produkti ir pieprasīti tirgū, jo tiem ir labas
cenas, arī to ražošana ir izdevīga.
Stāsta a/s „Krāslavas piens” valdes
priekšsēdētājs Aleksejs Krivenko.
- 2009.gadā mēs modernizējām sausā
piena produktu ražošanas cehu, tika uzbūvēts tornis iebiezinātā piena kaltēšanai. Līdz ar to produkcija bija daudz
kvalitatīvāka, bet tās ražošanas process
- ekonomiskāks. Turklāt ir palielinājusies ražošanas jauda. Taču mums nebija
iespējams izmantot šīs priekšrocības
pilnībā, jo procesu bremzēja vakuuma
tvaicēšanas iekārtas, kas nespēja saražot
iebiezināto
pienu
pietiekamā
daudzumā. Tādēļ aktualizējās jautājums
par vakuuma tvaicēšanas iekārtu modernizāciju.
Pagājušajā gadā tika uzrakstīts un aizstāvēts projekts. No Lauku atbalsta dienesta mēs saņēmām finansējumu 30%
apmērā. Paralēli vakuuma tvaicēšanas
iekārtu modernizācijai un pateicoties
projektam mums izdevās renovēt visu
ražošanas ēku jumtus, kas ir pārklāti ar
jaunu, modernu un ūdensnecaurlaidīgu
materiālu, izmaksas par šiem darbiem
sastādīja 31 tūkst. latu. Turklāt par 25
tūkstošiem latu tika atjaunots laboratoriju aprīkojums, mēs iegādājāmies jaunus svarus, centrifūgu, termoskapi.
- Cik liels finansējums bija
nepieciešams vakuuma tvaicēšanas
iekārtu modernizācijai?
- Projekta aizstāvēšanas posmā tam
bija paredzēti 970 tūkstoši eiro. Taču
projekta realizācijas procesā mēs bijām
spiesti mainīt dažas pozīcijas. Tika
veikti aprēķini, un bija konstatēts, ka
vakuuma tvaicēšanas iekārtu izmaksas

var samazināt, ja tiks izmantoti
elektrodzinēji. Elektrības cenas ir stabilas, bet mazuta cenas strauji kāpj. Mēs
nolēmām izmantot elektrību, tāpēc mūsu projekta cena palielinājās līdz 1 119
000 eiro.
Pagājušā gada decembrī demontējām
veco aprīkojumu, bet šī gada augustā
tika pabeigta jaunu iekārtu montāža un
veikta pārbaude testa režīmā.
- Kādas pozitīvas pārmaiņas būs
saistītas ar modernizāciju?
- Pirmkārt, sausā piena produktu ražošanas process kļūs ekonomiskāks, jo
mēs izmantosim elektrību. Otrkārt,
diennakts laikā tiks pārstrādāts vairāk
izejvielu - par 20-30% . Treškārt, mūsdienīgs aprīkojums dos iespēju uzlabot
produkcijas kvalitāti. Esam gandarīti
par to, ka aprīkojuma pamatā ir elektronika, līdz ar to ir mazāks risks un ietekme uz cilvēkiem.
- Vai netika samazināts strādājošo
skaits?
- Nē, daži darbinieki pārkvalificējušies. Mūsu uzņēmuma katlu mājai bija
nepieciešama rekonstrukcija, taču sakarā ar to, ka pastāvīgi pieaug mazuta cenas, mēs negribējām atgriezties pie
vecās sistēmas un nolēmām ieviest kaut
ko jaunu. Sākām meklēt variantus. Dabasgāzes Krāslavā nav, taču ir alternatīva - sašķidrinātā naftas gāze. Pēc veiktā
pētījuma noskaidrojām, ka gāzes cena
pašlaik ir zemāka nekā mazuta cena. Tika ņemts vērā arī lietderības koeficients
- izmantojot mazutu, tas sastāda 73%,
bet gāzes katls var nodrošināt 95%.

Jauni katli ir pilnībā automatizēti un neprasa pastāvīgu cilvēka klātbūtni. Darbības traucējumu gadījumā atbildīgai
personai tiks sūtīta atbilstoša īsziņa.
Sakarā ar katla renovāciju atbrīvojās 6
darbinieki, taču mēs paplašinām ražošanu, līdz ar to šie cilvēki tika apmācīti un
pārkvalificējās par operatoriem. Viņi strādās sausā piena produktu ražošanas cehā.
Lai samazinātu uzņēmuma zaudējumus, enerģijas avots tika pārvietots tuvāk patērētājiem – katlu māja bija
uzbūvēta blakus kaltētavai un vakuuma
tvaicēšanas iekārtām. Izmaksas katlu
mājas būvniecībai sastādīja 350 tūkst.
latu, bet gāzes katlu ierīkošanai – 37
tūkst. latu.
- Vai lielāko daļu savas produkcijas
jūs eksportējat?
- Šogad visā Eiropā piena produktu
cenas samazinājās, turpretī Latvijā tās
gandrīz nav mainījušās. Tāpēc gada laikā mēs realizējām savu produkciju iekšējā tirgū. Ja agrāk 80-85% savas
produkcijas eksportējām, bet pārējo
pārdevām Latvijā, tad šogad 70% tika
virzīti iekšējam tirgum.
Pēc modernizācijas ražošanas apjomi
atkal pieaugs, bet Latvijas tirgus ir tomēr diezgan ierobežots, tāpēc mēs lielāku uzmanību pievērsīsim eksportam. To
ietekmē arī tas fakts, ka cenas Eiropā atkal sāka celties.
Elvīra Škutāne,
autores foto

PRIEKS UN LEPNUMS
PAR SAVIEM
ABSOLVENTIEM
Eksāmenu atmosfēra, kas bija jūtama visās vidusskolās,
atmiņā palikusi kā nemierīga pulcēšanās skolā, ienākšana
eksāmena telpā, vietu ieņemšana, eksāmenu darba kārtība
uz tāfeles, drošāko skolēnu atbildes uz vadītāju retoriskajiem jautājumiem, pulkstenis pie sienas un ...darba lapas.
Starpbrīžos – pamatīgs haoss, jo visiem ir vēlme dalīties savās emocijās un pateikt galveno un svarīgāko.
Pēc visiem eksāmeniem - liels prieks, jo šajā brīdī ir vēlme tikt pēc iespējas ātrāk prom no skolas.
Krāslavas Valsts ģimnāzijas 2012. gada absolventu rezultāti centralizētajos eksāmenos līdzi atnesa neizsakāmu
prieku un lepnumu: kopējais A, B, C līmeņu skaits visos
eksāmenos ir 172 no 223, t. i. 77%! Esam pārliecināti, ka
tas ir ļoti labs rādītājs, jo ģimnāzijā dodam iespēju mācīties
ikvienam skolēnam, kas izsaka šādu vēlmi.
A, B, C līmeņus latviešu valodas eksāmenā (jāpiebilst,
ka šogad eksāmens bija vienāds gan krievu, gan latviešu
skolās) ieguva 50 skolēni no 60, t.i. 83,3%, no tiem ir 6 A
līmeņi (sk.D. Andžāne); matemātikas eksāmenā A, B, C līmeņus ir ieguvuši 46 skolēni no 60, t.i. 76,7%, no tiem 4 ir
A līmeņi ( sk. L. Andžāne); angļu valodas eksāmenā 27
skolēni no 49 ir ieguvuši B un C līmeņus, t.i. 55%; krievu
valodas eksāmenā 34 skolēni no 35 ir ieguvuši A, B, C līmeņus, t. i. 97%, no tiem 9 ir A līmeņi ( sk. D. Skudra un sk.
Ņ. Petuhova); fizikas eksāmenā 7 skolēni no 8 ir ieguvuši
A, B, C līmeņus, t. i. 87,5% , no tiem 1 ir A līmenis (sk. A.
Vagalis); ķīmijas eksāmenā 2 skolēniem no četriem ir C līmenis, bioloģijā – 4 C līmeņi, vēstures eksāmenā - 2 skolēniem ir iegūts A līmenis (sk. V. Naļivaiko).
Esam lepni par skolēniem, kas sasnieguši izcilus rezultātus eksāmenos un ieguvuši vairākus A līmeņus: Iveta Liepiņa - latviešu valodā, matemātikā un fizikā; Viktorija
Šidlovska - latviešu valodā un matemātikā; Mairita Metlova - matemātikā un vēsturē; Ilze Andžāne - latviešu valodā
un vēsturē. Kā arī esam gandarīti par Valdi Plociņu - A līmenis matemātikā; Elviju Dzalbi, Alisi Danovsku, Rutu
Aprupi - A līmenis latviešu valodā; Artjomu Rusecki, Luīzi Vorslovu, Artūru Bondaru- Naruševiču, Denisu Račko,
Mariju Medzjutu, Liānu Murāni, Ligitu Verbicku, Gvido
Cauni, Jevgeniju Kovaļenko - iegūtie A līmeņi krievu valodā;
Lielais eksāmenu maratons jau sen ir garām. Sākumā likās ilgi un gari, bet nu viss ir pagājis ātri, varbūt pat pārāk
ātri. Tikai pēc pāris gadiem parādīsies runas, ka skolas sāk
pietrūkt, ka tas tomēr bija skaists laiks. Patīkami tas, ka mācību iestāde spēj sagādāt ne tikai zināšanas, bet arī jaukas
atmiņas.
Veiksmi un izdošanos arī turpmāk jums, absolventi! Mēs
esam par jums droši!
Ilga Stikute,
Krāslavas Valsts ģimnāzijas direktora vietniece

SPECIĀLISTI
TURPINĀS
DARBU
Septembrī noslēgsies Krāslavas novada domes īstenotais Eiropas Sociālā fonda (ESF) projekts „Publiskās pārvaldes vajadzībām atbilstošu speciālistu piesaiste
Krāslavas novadā”. Projekta ietvaros darbam pašvaldībā
bija piesaistīts ģeogrāfiskās informācijas sistēmas speciālists (Krāslavas novada būvvaldē) un sociālais darbinieks
(Krāslavas novada pašvaldības iestādē „Sociālais dienests”). Pēc projekta noslēguma abi speciālisti turpinās
darbu pašvaldībā, lai nodrošinātu efektīvu publiskās pārvaldes sistēmu Krāslavas novadā.
Projekts tika īstenots no 2010.gada 1.septembra un to
100% apmērā finansēja ESF. Projekta rezultātā ir izveidota novada ģeotelpiskās informācijas datu bāze un izstrādāts novada sociālās attīstības veicināšanas plāns, kas
veicinās pašvaldības sniegto pakalpojumu pieejamību plašākai sabiedrībai, kā arī nodrošinās vietējā līmeņa pārvaldes un sociālo partneru savstarpējo sadarbību labāku, uz
sabiedrības vajadzībām vērstu pakalpojumu nodrošināšanā un ieviešanā.
Aina Dzalbe,
Krāslavas novada domes
Attīstības nodaļas projektu speciāliste
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KULTŪRAS PAKALPOJUMU
UZLABOŠANAI
Līdz šī gada 30.septembrim Krāslavas novada dome īstenos projektu
„Kultūras pakalpojumu kvalitātes
uzlabošana Krāslavas pilsētā”.
Projekta mērķis ir modernizēt
Krāslavas kultūras nama vizuālo tēlu un nodrošināt
mūsdienīgu un pievilcīgu vidi tā apmeklētājiem un
darbiniekiem, veicot vienkāršotu vestibila - izstāžu
zāles renovāciju un novecojušās garderobes nomaiņu. Renovācijas darbus veiks SIA „RH Būve”, līgumsumma sastāda 9813,98 Ls (bez PVN), savukārt jaunu garderobes komplektu uzstādīs SIA „Far Lux”,
līgumsumma sastāda 2652,60 Ls (bez PVN).
Ar šo projektu tiks nodrošināta iesākto darbu pēctecība, jo 2011.gadā projekta „Kompleksi risinājumi
siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai Krāslavas novada pašvaldības ēkās” ietvaros tika veikti vē-

TIEK VEIKTA
DĪĶU IELAS
REKONSTRUKCIJA
Igaunijas-Latvijas-Krievijas
Pārrobežu sadarbības programmas ietvaros Krāslavā tiek realizēts projekts „Transporta
sistēmas
potenciāla
pastiprināšana
Igaunijas-Latvijas-Krievijas starptautiskas nozīmes
transporta koridoros” („ESTLATRUS TRAFFIC”).
Projekta vadošais partneris ir Eiroreģiona „Ezeru zeme” Latvijas birojs ar 6 projekta partneriem Latvijā (Kārsava, Krāslava, Rēzekne, Preiļi, Ludza, Viļāni), 5
projekta partneriem Krievijā (“Lake Peipsi project”,
Pskovas, Krasnogorodskas, Pitalovas, Pečoru rajonu
administrācijas), 2 projekta partneriem Igaunijā (Viru
un Tartu pilsētu administrācijas)
Projekta „ESTLATRUS TRAFFIC” virsmērķis ir transporta sistēmas ilgtspējas, pieejamības un
konkurētspējas
pastiprināšana
Igaunijas-Latvijas-Krievijas pierobežas reģionos kā nacionālo interešu sfēru ar vizuālu satiksmes
drošības risinājumu palīdzību un
transporta infrastruktūras attīstību.
Projekta aktivitātes „Satiksmes
infrastruktūras uzlabošana” ietvaros
Krāslavā tiks veikta Dīķu ielas re-

UZSĀKTI IELU TĪKLA
REKONSTRUKCIJAS DARBI
2012.gada augustā Krāslavas pilsētā ir uzsākta ielu tīkla rekonstrukcija.
Rekonstrukcijas darbi tiek veikti ar
Eiropas Reģionālās attīstības fonda atbalstu projekta
ietvaros 3.6.2.1.aktivitātē „Atbalsts novadu pašvaldību kompleksai attīstībai”.
Projekta „Krāslavas pilsētas ielu tīkla rekonstrukcija uzņēmējdarbības veicināšanai, 1.kārta” mērķis ir
veicināt uzņēmumu pieejamību un satiksmes drošības uzlabošanu Krāslavas pilsētas teritorijā, veicot
prioritāri svarīgāko ielu posmu rekonstrukciju.
Projekta „Krāslavas pilsētas ielu tīkla rekonstrukcija uzņēmējdarbības veicināšanai, 1.kārta” ietvaros
līdz 2012.gada beigām ir plānots veikt Rēzeknes ielas
rekonstrukcijas darbus, kas paredz rekonstruēt Rēzeknes ielas posmu 590 m garumā (no Vienības ielas
līdz Krāslavas gr. Plāteru v.n. Poļu pamatskolai). Papildus tiks veikta arī gājēju ietves izbūve 450 m garumā līdz krustojumam ar Vasarnieku ielu un gājēju
celiņa izbūve 386 m garumā no krustojuma ar Vasarnieku ielu līdz Latgales ielai.

SĀKS NĀKOTNES INTERNETA
INFRASTRUKTŪRAS IZBŪVI
Optiskā tīkla uzraudzības komiteja Dagdas un
Krāslavas novados apstiprinājusi kopumā 6 piekļuves punktus, kuros elektronisko sakaru komersantiem tiks nodrošināta piekļuve platjoslas optiskajam
tīklam. Tas nākotnē nodrošinās iespēju saņemt ātru
internetu, līdz ar to nodrošinot reģionu iedzīvotājiem
tādas pašas kvalitātes pakalpojumus kā pilsētās dzīvojošajiem.
No Dagdas optisko tīklu plānots izbūvēt uz Dagdas
novada Andrupeni, Mariampoli, Andzeļiem, Ozoliņiem un Konstantinovu, bet no Krāslavas uz Krāslavas pagasta Ezerkalnu.
Piekļuves punktu un optisko kabeļu tīkla izveidi visā Latvijā veiks VAS „Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs”. Platjoslas piekļuves punkti tiks izbūvēti
reģionu „baltajās teritorijās”, kurās neviens elektronisko sakaru komersants nesniedz un tuvāko triju ga-
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rienīgi kultūras nama ēkas energoefektivitātes uzlabošanas pasākumi, bet par saviem līdzekļiem pašvaldība veica sanitārā bloka un garderobes vestibila
remontu.
Lai uzlabotu iedzīvotāju un pilsētas apmeklētāju
informētību par jaunākajiem pasākumiem Krāslavā
un Krāslavas novadā, projekta ietvaros šogad ir plānots uzstādīt arī LED informācijas stendu ar tā saucamo „skrejošo rindu” 18.Novembra laukumā
Krāslavā.
Projekta, kuru līdzfinansē Eiropas Lauksaimniecības fonds lauku attīstībai (ELFLA), attiecināmās izmaksas ir 13 642,04 Ls, tai skaitā ELFLA
finansējums 12 277,83 Ls (90%), Krāslavas novada
domes līdzfinansējums 1364,21 Ls (10%) un neattiecināmo izdevumu (PVN) apmaksa.
Ināra Dzalbe,
projekta vadītāja

konstrukcija. Dīķu ielas rekonstrukciju veiks Personu
apvienība „Arvalda” (vadošais biedrs SIA „Krāslavas
ūdens”). Rekonstrukcijas darbu rezultātā Dīķu ielā tiks
ierīkotas stāvvietas gan autobusiem, gan vieglajām un
tranzīta transportam. Ielas braucamā daļa un trotuāri tiks
veidoti no betona bruģa. Dīķu iela tiks aprīkota ar drošības barjerām, soliņiem un jaunu apgaismojumu. Rekonstrukcijas darbu kopējās izmaksas ir Ls 144 462.18 un
tos ir plānots pabeigt līdz 2012.gada 30.oktobrim.
Projektu plānots realizēt divu gadu laikā no 2012.gada 1.aprīļa līdz 2014.gada 31.martam.
Projekta budžets ir 1 876 570,00 EUR, t sk. ENPI
līdzfinansējums 90% – 1 688 913,00 EUR, nacionālais
finansējums 10% – 187 657,00 EUR.
Andris Rukmans,
projekta „ESTLATRUS TRAFFIC”
koordinators Krāslavā

Kopumā projektu realizācija nodrošinās pilsētas
konkurētspējas stiprināšanu, uzņēmējdarbības attīstību, darba vietu un sabiedrisko pakalpojumu pieejamību un sasniedzamību, dzīves vietas pievilcības un
dzīves kvalitātes celšanos, izveidojot un pilnveidot
kvalitatīvu, mūsdienīgu, drošu ielu un saistīto infrastruktūru. Projekta realizācija ievērojami samazinās
ar transporta izdevumiem un satiksmes negadījumiem saistītus ekonomiskus zaudējumus.
Rekonstrukcijas darbus veiks SIA „Ošukalns” un
SIA būvfirma „Ceļi un tilti” un to kopējās izmaksas ir
Ls 517 850.27. Rekonstrukcijas darbu būvuzraudzību nodrošinās SIA „Jurēvičs un partneri”, bet autoruzraudzību – SIA „L4 ceļu projekti”.
Kopējās projekta izmaksas ir Ls 525 969.27, Eiropas Reģionālās attīstības fonda piešķirtais finansējums ir Ls 427 516.00 (81.28 %).
Kopumā 3.6.2.1.aktivitātes „Atbalsts novadu pašvaldību
kompleksai
attīstībai”
ietvaros
2012.-2013.gadā tiks veikti rekonstrukcijas darbi arī
Izvaltas, Sauleskalna, Vītolu, Vasarnieku, Latgales,
Rīgas un Vienības ielās.
IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ!
Andris Rukmans
du laikā nav plānojis sniegt optiskā interneta piekļuves pakalpojumus ar datu pārraides ātrumu vismaz 30
Mbit/s.
„Pēc projekta realizēšanas arī Latvijas novados tiks
nodrošināts pietiekams interneta datu pārraides ātrums, kas ievērojami atvieglos gan uzņēmējdarbības
attīstību, gan iedzīvotāju ikdienas dzīvi. Optiskā interneta infrastruktūra ir nozīmīga, lai varētu tikt atbalstīti jaunie e-risinājumi, kur ir svarīgs liels datu
pārraides ātrums, piemēram, projekts e-medicīna, tādas mūsdienīgas drošības sistēmas kā IP video novērošanas kameras un citi. Viens no šī projekta
pamatmērķiem ir panākt, lai iedzīvotājiem lauku teritorijās būtu pieejami tādas pašas kvalitātes datu pārraides pakalpojumi un par tādu pašu cenu kā pilsētās
dzīvojošiem,” norāda LVRTC valdes priekšsēdētājs
Jānis Bokta.
Madara Laicāne,
LVRTC sabiedrisko attiecību konsultante

18. septembrī plkst.18.00 notiks Aronsona ielas rajona
iedzīvotāju tikšanās ar pašvaldības amatpersonām.

ADMINISTRATĪVĀ
KOMISIJA
ZIŅO
2012.gada 7.augustā notika administratīvās komisijas kārtējā sēde,
kurā tika izskatīti 9 administratīvo
pārkāpumu protokoli:
- no tiem 4 tika sastādīti par to, ka
attiecīgām personām piederošie suņi
nebija vakcinēti Veterinārmedicīnas
likumā noteiktajā kārtībā, suņu
saimniekiem tika izteikts mutvārdu
aizrādījums, jo līdz administratīvās
komisijas sēdei suņi tika vakcinēti
(V.L.,
dzim.1965.g.,
Ž.B.,
dzim.1967.g. , A.Š., dzim.1964.g.
un I.V., dzim.1976.g.);
- L.R., dzim.1968.g., tika izteikts
mutvārdu aizrādījums par atkritumu
apsaimniekošanas noteikumu pārkāpšanu;
- J.M., dzim.1981.g., tika izteikts
brīdinājums par emocionālu vardarbību pret bērnu;
- J.Ļ., dzim.1980.g., tika uzlikts
naudas sods 25,00 Ls apmērā par
apzināti nepamatotu policijas darbinieku izsaukšanu.
Divas administratīvo pārkāpumu
lietas tika pārceltas izskatīšanai uz
nākamo sēdi.

PAZIŅOJUMI
Krāslavas novada dome paziņo,
ka „Publiskas personas mantas atsavināšanas likumā” noteiktajā
kārtībā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli tiek pārdots Krāslavas
novada pašvaldības nekustamais
īpašums – zemes gabals 0,143 ha
platībā un trīsstāvu daudzdzīvokļu
māja 855,4 kvm. (kadastra apzīmējums 6001 002 1301) Sporta ielā 2, k-1, Krāslavā.
Izsolāmās mantas nosacītā cena
– LVL 2177,00 (divi tūkstoši
viens simts septiņdesmit septiņi
lati), kas ir izsoles sākumcena, nodrošinājums LVL 217,70. Iepazīties ar izsoles noteikumiem un
pieteikties izsolei var darba laikā
Krāslavas novada domes 2.kab.,
Rīgas ielā 51, Krāslavā, līdz 2012.
gada 16.oktobra plkst. 12.00. Izsole notiks 2012. gada 16.oktobrī
plkst. 14.00. Personu, kurām ir
pirmpirkuma tiesības uz izsolāmo
mantu, nav. Samaksu – nosolīto
summu, atrēķinot iemaksāto nodrošinājumu, jāsamaksā trīs mēnešu laikā no līguma noslēgšanas
dienas.
Informācija pa tālruni 65681764.

*

*

*

Krāslavas novada dome paziņo,
ka „Publiskas personas mantas atsavināšanas likumā” noteiktajā
kārtībā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli tiek pārdots Krāslavas
novada pašvaldības nekustamais
īpašums – dzīvoklis Nr.1, Rīgas
ielā 110, Krāslavā, ar kopējo platību 45,4 kvm. un pie dzīvokļa īpašuma piederošās kopīpašuma
454/15099 domājamās daļas no
daudzdzīvokļu mājas un zemes
(kadastra Nr. 6001 900 0119).
Izsolāmās mantas nosacītā cena
– LVL 1120,00 (viens tūkstotis
viens simts divdesmit lati), kas ir
izsoles sākumcena, nodrošinājums LVL 112,00. Iepazīties ar izsoles noteikumiem un pieteikties
izsolei var darba laikā Krāslavas
novada domes 2.kab., Rīgas ielā
51, Krāslavā, līdz 2012. gada
16.oktobra plkst. 12.00. Izsole notiks 2012.gada 16.oktobrī plkst.
15.00. Personu, kurām ir pirmpirkuma tiesības uz izsolāmo mantu,
nav. Samaksu – nosolīto summu,
atrēķinot iemaksāto nodrošinājumu, jāsamaksā trīs mēnešu laikā
no līguma noslēgšanas dienas.
Informācija pa tālruni 65681764.”

PIEDALIES MINI
APMAIŅAS
PROGRAMMĀ!
Lai novērstu divkopienu sabiedrības veidošanās risku un veicinātu
saliedētas un iekļaujošas sabiedrības attīstību, latviešu un mazākumtautību
ģimenēm
tiek
piedāvāta „bērnu apmaiņas programma”. Tiek aicinātas atsaukties
latviešu un mazākumtautību ģimenes, kuras gribētu uz laiku savā ģimenē uzņemt jauniešus, lai
iepazīstinātu viņus ar savām tradīcijām un dzīves vidi.
Projekta
mērķauditorija
ir
5.-9.klašu skolēni un viņu ģimenes, kuras ikdienas saziņā lieto latviešu vai krievu valodu. Dalība šajā projektā veicinātu starpkultūru
sadarbību, valodas apguvi un toleranci.
Norādījumi
ieinteresētajām
viesģimenēm:
ģimenē ir vismaz viens līdzīga
vecuma bērns (5.-9.klases skolēns);
ģimene ikdienas saziņā lieto latviešu vai krievu valodu;
vismaz vienam ģimenes loceklim ir labas otras valodas zināšanas
(latviešu ģimenēm – krievu valodas zināšanas un krievvalodīgajām
ģimenēm – latviešu valodas zināšanas);
viesbērns ģimenē uzturas 6-12
dienas, kas var tikt sadalītas vairākos periodos, piemēram 3-5 nedēļas nogales;
ģimene spēj nodrošināt atbilstošus sadzīves apstākļus bērnam,
kurš tiks uzņemts
(atsevišķa guļvieta, pilnvērtīgs
un veselīgs uzturs, iespējas veikt
personīgo higiēnu,
saziņas iespējas ar savu ģimeni
u.tml.) - uzturlīdzekļu izmaksas
tiks
segtas no projektam piešķirtā finansējuma - viena bērna uzturēšanai ir 6 lati dienā (nav
nepieciešami čeki ar izlietotajiem
uzturlīdzekļiem);
ģimenei jānodrošina bērnam,
kurš tiks uzņemts, vismaz 2 pasākumu apmeklēšana - kultūras,
sporta, atpūtas, valsts svētku vai
citu pasākumu vai kultūras iestāžu
apmeklējumi - paredzētie izdevumi pasākumu apmeklējumam ir
40-80 latu apmērā. Pasākuma apmeklējums tiek apmaksāts visiem
ģimenes locekļiem – ir jābūt attaisnojuma čekiem par transportu,
degvielu, apmeklētā pasākuma ieejas biļetēm, sporta inventāra īres
vai citiem attaisnojuma dokumentiem par iztērētiem apmeklējuma
līdzekļiem!
viesģimene var uzņemt vairākus
viesbērnus vienlaikus, ja to atļauj
sadzīves apstākļi, vai dažādos periodos, ievērojot projekta laiku
līdz 2012.gada 20.novembrim, tad
attiecīgi kompensējamie uzturlīdzekļi un pasākumu apmeklējumi
summējas.
Biedrība „AFS Latvija” realizē
projektu kopā ar Krāslavas Varavīksnes vidusskolu.
Pieteikties var:
aizpildot klāt pievienotu veidlapu – latviešu vai krievu valodā un
nosūtot to uz info@afs.lv vai
jelenaklimova@inbox.lv .
Papildus informācijas gadījumā
lūdzu sazināties ar AFS Latvija pa
tālruni: 67280646, vai projekta vadītāju Jeļenu Kļimovu - 26539220
Sadarbības
līgums
Nr.
2012.LV/VG/01/05
Projekta nolikums apstiprināts:
Sabiedrības integrācijas fonda padomes - 2012.gada 31.maija sēdē (Protokols Nr.78)

Zvērināta notāre
Evija Paļuma paziņo,
ka 2012. gada 16.jūlijā
uzsāk praksi Latgales
apgabaltiesas darbības teritorijā Krāslavā. Prakses
vietas adrese: Lāčplēša iela
5, Krāslava, LV-5601.
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DARBU TURPINA VISAS NOVADA SKOLAS
Klāt septembris un arī jaunais 2012./2013. mācību gads. Pagājušajā gadā vairākas novada skolas tika pilnībā atjaunotas no ārpuses, šogad renovācija turpinājās izglītības
iestāžu ēkās, kur tika veikti dažādi iekšdarbi. Visas skolas vasaras periodā aktīvi gatavojās jaunajam mācību gadam, norisinājās kārtējie remontdarbi, tika veikti dažāda veida uzlabojumi, taču vispatīkamākais pārsteigums šogad gaidīja Krāslavas Varavīksnes vidusskolas audzēkņus. Ievērojamas pārmaiņas ir Krāslavas Valsts ģimnāzijā un
Krāslavas pamatskolā. Par to, kā sākās mācību gads mūsu pašvaldībā, pastāstīja Krāslavas novada domes Izglītības un kultūras nodaļas vadītāja Lidija Platonova.
- Vai visas novada skolas atkal
vēra durvis saviem skolēniem?
- Jā, arī šogad savu darbu turpinās visas mūsu novada skolas. Salīdzinājumā ar pagājušo gadu
kopējais skolēnu skaits samazinājās par 45 cilvēkiem. Taču pirmklasnieku skaits palielinājās par 37
bērniem. Piemēram, gan Krāslavas Varavīksnes vidusskolā, gan
Krāslavas pamatskolā ir izveidotas
trīs pirmās klases. Turpretī 5-6-gadīgo bērnu skaits ievērojami samazinājies.
- Vai ir izmaiņas izglītības iestāžu pedagoģiskajā sastāvā?
- Praktiski nav, tikai Robežnieku
pamatskolā strādās jauns sporta
skolotājs.
- Kā skolas tika gatavotas
jaunajam mācību gadam?
- Vislielākie remontdarbi ir
veikti Krāslavas Varavīksnes skolas ēdināšanas blokā. Ir pārveidota
virtuve un ēdamzāle. Renovācijai
ir iztērēti vairāk nekā 130 tūkstoši
latu - ir uztaisīts remonts, ierīkota
jauna kanalizācijas sistēma, pilnībā nomainīts virtuves aprīkojums.
Jaunajā mācību gadā ir mainījusies arī skolēnu ēdināšanas procesa organizācijas sistēma. Ja agrāk
skolai bija noslēgts līgums ar uzņēmumu, kas nodrošināja ēdināšanu, tad tagad šīs funkcijas pārņēma
pašvaldība. Pavāriem un speciālistam, kas nodarbojas ar produktu
piegādi un veic organizatorisko
darbu, maksās algu no domes budžeta.
Par novada domes deputātu lēmuma lietderīgumu var spriest jau
tagad. Pusdienu cena palika nemainīga - 80 santīmu, bet ēdnīcas
apmeklētāju skaits ievērojami pieauga.
Pašlaik vēl nav atrisināts jautājums par skolas kafejnīcu.
- Krāslavas Valsts ģimnāzijā
ir atjaunotas internāta telpas.
Kādi līdzekļi tika piešķirti šī objekta darbiem?
- Kopējās izmaksas remontam
un aprīkojumam sastādīja 15 tūkstošus latu.
Internātā ir veikts kosmētiskais
remonts, istabās parādījās jaunas
mēbeles, ledusskapji, virtuvē elektroplīts, mikroviļņu krāsns,
jaunas virtuves mēbeles. Esam
pārliecināti, ka internāta iemītnieki iecienīs plauktiņus, kas atrodas
gaitenī, tajos ir ērti žāvēt apavus.
Bez šaubām, internāta telpas kļuva
estētiskākas un mājīgākas.

Varavīksnes vidusskolas virtuve

Varavīksnes vidusskolas ēdamzāle
- Kādi jaunumi gaidīja Krās- lā var ienākt jebkurā laikā un bez
brīdinājuma - visur valda tīrība un
lavas pamatskolas audzēkņus?
- Tagad skolā ir jauns ķīmijas sakoptība.
- Kas jauns ir novada pirmskabinets. Ir renovēta laboranta telpa, veikti remontdarbi, pilnībā no- skolas izglītības iestādēs?
mainītas visas mēbeles. Izdevumi
- Šogad abos Krāslavas pilsētas
sastādīja 12 tūkstošus latu.
bērnudārzos ir atjaunots apgais- Kā jaunajam mācību gadam mojums, šim mērķim katrai iestādei tika piešķirts 1800 latu.
gatavojās pārējās skolas?
Īpašs prieks par PII „Pienenīte”
- Robežnieku pamatskolas virtuvē parādījās mūsdienīga un profe- kolektīvu, kam izdevās gada laikā
sionāla mazgāšanas iekārta, bet ietaupīt 8,5 tūkstošus latu, līdz ar
ēdamzālē - jauns linolejs. Skaistas to bērnu dārzs iegādājās jaunas
pamatskolā aprīkota rezerves iz- mēbeles.
Par ieguldījumu, sagatavojot ieeja. Grandiozi remontdarbi citās
novada izglītības iestādēs nebija stādi 2012./2013.mācību gadam,
plānoti, tāpat kā katru gadu skolu PII „Pienenīte” un Gr.Plāteru v.n.
ēkās kaut ko atjaunoja, krāsoja, tī- Krāslavas Poļu pamatskolas korīja. Šajā ziņā īpašu pateicību gri- lektīvi saņēma Krāslavas novada
bētos izteikt Gr.Plāteru v.n. domes dāvanu kartes. Par šiem līKrāslavas Poļu pamatskolas ko- dzekļiem „Pienenītes” kolektīvs
lektīvam. Remontdarbiem šeit ir plāno nopirkt jaunu paklāju aktu
iztērēti minimāli līdzekļi, taču viss zālei, bet Poļu pamatskola dāvanu
ir rūpīgi izmazgāts un iztīrīts. Sko-

STARPDRAUDŽU FUTBOLA TURNĪRS LUDZĀ
Jau vairākus gadus norisinās
Romas katoļu starpdraudžu futbola turnīri, kuru iniciatori savulaik
bija Rīgas garīgā semināra
audzēkņi. Šogad turnīra saimnieka
lomu uzņēmās Ludzas katoļu
draudze.
Spēles norisinājās 16. un 17. jūlijā Ludzas pilsētas stadionā, tajās
piedalījās deviņas komandas (paralēli savu draudzības turnīru aizvadīja arī piecas bērnu komandas)
un pirmo reizi turnīrā dalību ņēma
arī Krāslavas komanda.
Bez gūtajiem vārtiem un izcīnītajiem punktiem nepalika neviena
komanda, taču sportā vienmēr kādam ir jāuzvar. Pēc priekšsacīkstēm atsijājās Kaunatas, Preiļu,
Ciskādu, kā arī divas Rēzeknes komandas. Turpinājumā, mačā par
trešo vietu Krāslava ar rezultātu
2:1 pārspēja Ciblu, bet finālā sacentās Ludzas un Līvānu komandas.
Par sacensību uzvarētājiem, papildlaikā gūstot skaistus vārtus,
kļuva mājinieki - Ludzas komanda.

Valsts ģimnāzijas internāts, Ingas Kavinskas foto
karti izmantos kancelejas preču ie- saņēmām no skolām, mūsu absolgādei.
venti pārsvarā studēs budžeta vie- Jūs pastāstījāt par to, kā sā- tās.
kās jaunais mācību gads mūsu
- Ko jūs gribētu novēlēt mūsu
novada skolās, bet kas ir zināms novada skolēniem, pedagogiem,
par 2012. gada absolventiem?
vecākiem?
- Kopumā visi 12. klašu skolēni
- Veselību, izturību, veiksmi
šogad nokārtoja eksāmenus veik- darbā, jo mācības skolā ir grūts
smīgi - labāk nekā vidēji visā Lat- darbs. Pirmklasnieku vecākiem
vijā.
vēlu pacietību, lai spētu atbildēt uz
Liela daļa mūsu absolventu ir ie- tūkstoš jautājumiem „Kāpēc?”,
stājušies augstskolās - Latvijas bet vidusskolēnu vecākiem novēlu
Universitātē, Rīgas Stradiņa uni- gudrību, lai atbildētu uz savu jau
versitātē, Daugavpils Universitāte. pieaugušo bērnu jautājumu „KāDaži mācās valsts tehnikumos, citi dēļ?”. Visiem kopā vēlu panākuiekārtojās darbā vai aizbrauca uz mus un veiksmīgu 2012./2013.
ārzemēm.
mācību gadu!
Esam īpaši gandarīti par to, ka
Elvīra Škutāne
saskaņā ar statistikas datiem, ko

Skolēnu un pedagogu skaits Krāslavas novada skolās
Izglītības iestāde

Izglītojamie

1.-12.kl.
Kalniešu pamatskola
Indras vidusskola
Robežnieku pamatskola
Skaistas pamatskola
Krāslavas gr. Plātera v.n.
Poļu pamatskola
Aulejas pamatskola
Sauleskalna sākumskola
Izvaltas pamatskola
Krāslavas pamatskola
Krāslavas Valsts ģimnāzija
Krāslavas
Varavīksnes
vidusskola
PII „Pienenīte”
PII „Pīlādzītis”

46
110
92
16
51
30
16
71
370
219
567

IEDZĪVOTĀJU
IEVĒRĪBAI!
P/a „Krāslavas Slimokase”
atgādina, ka pacienta iemaksu
par 2012.gada IV ceturksni, kas
sastāda Ls 15.00, jānomaksā
līdz 30.09.2012.g. (ieskaitot).
Nomaksājot pēc norādītā termiņa, pacienta iemaksas grāmatiņa stāsies spēkā pēc 10
dienām, skaitot no pēdējā nomaksas datuma.

Skolotāji
pamatdarbā
pirmsskolnieki
17
14
25
15
8

11
13
13
5
9

4
7
16

8
3
11
36
32
62

175
157

26
27

Krāslavas mākslas skola
uzņem audzēkņus
2012./13. māc. gadam
mācībām programmā
,,Vizuāli plastiskā māksla”
no 9 gadu vecuma.
Skolā turpināsies nodarbības
vizuāli plastiskajā mākslā
pirmsskolas un sākumskolas
vecuma bērniem.
Skolas adrese: Raiņa iela 6,
Tālr. 65681164.

30.septembrī plkst. 15.00
Krāslavas kultūras namā notiks
Starptautiskajai veco ļaužu dienai veltīts
senioru atpūtas vakars.

Krāslavas komanda pateicas Ludzas prāvestam Jānim Kolnam,
kas pasākumu organizēja augstā līmenī. Sacensību noslēgumā labākās komandas tika apbalvotas ar
skaistiem kausiem, neizpalika arī
kopīgās pusdienas Ludzas draudzes mājā.

Bez labvēļu atbalsta komandai
bija neiztikt, tāpēc puišu īpašs paldies Krāslavas novada domei,
SEB bankai, SIA „Krāslava D”,
SIA „Iviks” un, protams, Krāslavas Romas katoļu draudzes prāvestam Eduardam Voroņeckim.
Egils Japiņš,
komandas kapteinis

sludinājumi
òPārdodu 2-istabu dzīvokli. 103. sērija. Atbrīvots. Ir lodžija, iebūvētas mēbeles. 4200 LVL. T. 26239027.
òPārdodu 1-istabas dzīvokli, 28 kvm, 2. stāvs. Т. 26034045. Regīna.
òIzīrē 2-istabu dzīvokli uz ilgāku laiku. Т.26756386.
òPārdod portatīvo datoru, motorolleru, papagaiļus, amadinus, krātiņus grauzējiem. Т.27553432.
òPērk mežus ar zemi, cirsmas, var izstrādātus mežus. Samaksa uzreiz. T.26346688.
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Krāslavas novada pašvaldības saistošie noteikumi Nr.2012-13
„Par Krāslavas novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr. 2011/9
„Noteikumi par licencēto makšķerēšanu Cārmaņa ezerā” atzīšanu par spēku zaudējušiem”
Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 16.punktu
Atzīt par spēku zaudējušiem Krāslavas novada pašvaldības saistošos noteikumus Nr.2011/9 „Noteikumi par
licencēto makšķerēšanu Cārmaņa ezerā” (apstiprināti ar Krāslavas novada domes 2011.gada 30.jūnija sēdes lēmumu (prot.nr.7, 1.§1.2.p.)). Noteikumi stājas spēkā 2012.gada 1.septembrī.
Krāslavas novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr.2012-13 „Par Krāslavas novada pašvaldības
saistošo noteikumu Nr. 2011/9 „Noteikumi par licencēto makšķerēšanu Cārmaņa ezerā”
atzīšanu par spēku zaudējušiem” paskaidrojuma raksts
1.Projekta nepieciešamības pamatojums.
Makšķernieku biedrība „Sams”,
kas tika pilnvarota organizēt licencēto
makšķerēšanu Cārmaņa ezerā, neizpildīja pilnvarojumā noteiktās prasības, līdz ar ko saistošie noteikumi par
licencētās makšķerēšanas organizēšanu Cārmaņa ezerā ir atceļami.
2. Īss projekta satura izklāsts.
Saistošie noteikumi izdodami saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām”
43.panta pirmās daļas 16.punktu.

Saistošo noteikumu mērķis – atzīt par
spēku zaudējušiem Krāslavas novada
pašvaldības saistošos noteikumus
Nr.2011/9 „Noteikumi par licencēto
makšķerēšanu Cārmaņa ezerā”.
3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetu.
Neietekmē.
4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz uzņēmējdarbības
vidi pašvaldības teritorijā.
Neietekmē.

5. Informācija par administratīvajām procedūrām.
Neietekmē.
6. Informācija par konsultācijām
ar privātpersonām.
Saistošo noteikumu projekts un paskaidrojuma raksts ievietots Krāslavas novada pašvaldības interneta
mājas lapā www.kraslava.lv sadaļā
„Saistošo noteikumu projekti”, pieejams Krāslavas novada pagastu pārvaldēs.

Krāslavas novada pašvaldības saistošie noteikumi Nr.2012/12 „Grozījumi Krāslavas novada
pašvaldības saistošajos noteikumos Nr. 2010/20
„Par ģeotelpiskās informācijas aprites kārtību Krāslavas novadā””
Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 43.panta pirmās daļas 13.punktu un
Ģeotelpiskās informācijas likuma 13.panta sesto daļu un 26.panta trešo daļu
1.Izdarīt Krāslavas novada pašvaldības saistošajos noteikumos Nr.
2010/20 „Par ģeotelpiskās informācijas aprites kārtību Krāslavas novadā”
(turpmāk tekstā – Noteikumi) sekojošus grozījumus:
1.1.aizstāt Noteikumu 7.punktā
vārdu „samaksu” ar vārdu „maksu”;
izslēgt Noteikumu 10.punktā vārdus „robežu un”;
1.2.aizstāt Noteikumu 13.5.apakšpunktā vārdus „vienu gadu” ar vārdiem „diviem gadiem”;
1.3.izteikt Noteikumu 14.punkta
trešo teikumu šādā redakcijā:
„Veicot gaisvadu vai pazemes komunikāciju (piem. elektrolīnijas, sakaru līnijas) izpildmērījumu, mērniecības
darbu veicējs izpildplānā norāda jaunizbūvētās gaisvadu komunikācijas
zemāko vadu augstumu un zemes virs-

mas augstuma atzīmi zem komunikācijas vai jaunuzbūvētās pazemes komunikācijas ieguldīšanas dziļumu un
zemes virsmas augstuma atzīmi.”
1.4.papildināt Noteikumu 15.punktu ar pirmo teikumu šādā redakcijā:
„Pirms topogrāfiskās uzmērīšanas
darbību uzsākšanas mērniecības darbu veicējs pasūta un saņem no Krāslavas novada pašvaldības ģeotelpiskās
informācijas datu bāzes datus par uzmērāmo teritoriju.”
1.5.papildināt Noteikumu 19.2.apakšpunktu pēc vārda „plāna” ar vārdiem
„vai izpildplāna”;
1.6.papildināt Noteikumus ar 19.3.
apakšpunktu šādā redakcijā:
„19.3. mērniecības darbu veicējs iesniedz Krāslavas novada pašvaldībai
adresētu iesniegumu (3.pielikums vai
4.pielikums).”

1.7.aizstāt Noteikumu 21.punktā
vārdus un skaitļus „02.05.2000. MK
noteikumiem Nr.168 „Noteikumi par
Latvijas būvnormatīvu LBN 005-99
„Inženierizpētes noteikumi būvniecībā”” ar vārdiem „spēkā esošiem normatīvajiem aktiem, kas regulē būvniecības
inženierizpēti”.
1.8. papildināt Noteikumu 25.punktu pēc vārda „plāna” ar vārdiem „vai
izpildplāna”;
1.9.Izteikt Noteikumu 26.punkta
pirmo teikumu šādā redakcijā: „Par
mērniecības darbu izpildītāju sagatavoto topogrāfisko plānu vai izpildplānu izvērtēšanu iekļaušanai topogrāfiskās
informācijas datu bāzē tiek iekasēta
pašvaldības nodeva.”
1.11.Izteikt Noteikumu 2.pielikumu šādā redakcijā:

Krāslavas novada pašvaldības saistošie noteikumi Nr.2012-14
„Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda un nokavējuma naudas piedziņu bezstrīda kārtībā”
Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 14.panta
otrās daļas 4.punktu, likuma
„Par nekustamā īpašuma nodokli” 9.panta otro daļu
1. Saistošie noteikumi nosaka termiņu, kādā pašvaldība piedzen
laikā nenomaksāto nekustamā īpašuma nodokli, soda naudu vai nokavējuma naudu bezstrīda kārtībā.
2. Ja nodokļa maksātāja parāda summa ir mazāka par Ls 200,00, un
nodokļa maksājumi ir kavēti vairāk par četriem termiņiem, nodokļa
maksāšanas paziņojumu piespiedu izpilde uzsākama septiņu gadu
laikā no nodokļa samaksas termiņa iestāšanās brīža.
3. Ja nodokļa maksātāja parāda summa pārsniedz Ls 200,00, un nodokļa maksājumi ir kavēti vairāk par četriem termiņiem, nodokļa
maksāšanas paziņojumu piespiedu izpilde uzsākama triju gadu laikā
no nodokļa samaksas termiņa iestāšanās brīža.
4. Nekustamā īpašuma nodokļa parādu piedziņu bezstrīda kārtībā
veic amatpersona, kas realizē nodokļu administrācijas funkcijas
Krāslavas novada pašvaldībās, un pagastu pārvalžu vadītāji.
Krāslavas novada pašvaldības saistošo noteikumu
Nr.2012-14 „Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda
un nokavējuma naudas piedziņu bezstrīda kārtībā”
PASKAIDROJUMA RAKSTS
1.Projekta nepieciešamības pamatojums.
Likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 9.panta otrā daļa nosaka:
„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.
Pašvaldība, pieņemot saistošos noteikumus, ir tiesīga noteikt nodokļa
maksāšanas paziņojumu piespiedu izpildes termiņu, kas nepārsniedz
septiņus gadus no nodokļa samaksas termiņa iestāšanās brīža.
2. Īss projekta satura izklāsts.
Saistošie noteikumi nosaka kārtību, kādā pašvaldība piedzen laikā nenomaksāto nekustamā īpašuma nodokli, soda naudu vai nokavējuma
naudu bezstrīda kārtībā
3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetu.
Nekustamā īpašuma nodokļa parāds uz 01.072012. ir Ls 139 274, tai skaitā
parāds par ēkām Ls 45459 , par zemi Ls 93 815.

4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz uzņēmējdarbības
vidi pašvaldības teritorijā.
Nekustamā īpašuma nodokļa maksātājs, saskaņā ar likumu „Par
nekustamā īpašuma nodokli”, ir atbildīgs par nodokļa pilnīgu
nomaksāšanu noteiktajā laikā.
5. Informācija par administratīvajām procedūrām.
Noteikumu izpildi nodrošinās Krāslavas novada pašvaldības un
pagastu pārvalžu nodokļu administratori.
6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām.
Nav notikušas.

Maksas cenrādis ģeotelpiskās informācijas apritei Krāslavas novadā
Maksas likme
Latos (neieskaitot
PVN)

Nodevas objekts

Topogrāfijas uzmērīšanas informācijas pārbaude un reģistrācija datubāze
objekta platība līdz 0.3 ha(ieskaitot)
objekta platība no 0.3 ha līdz 0.5 ha(ieskaitot)
objekta platība no 0.5 ha līdz 1.0 ha(ieskaitot)
objekta platība virs 1.0 ha, papildus par katru nākamo ha
Topogrāfijas uzmērīšanas informācijas izsniegšana no datu bāzes
objekta platība līdz 1.0 ha(ieskaitot)
objekta platība virs 1.0 ha, papildus par katru nākamo ha
Izpilddokumentācijas (izpildshēmu) pieņemšana, reģistrēšana, pārbaude, ievadīšana datu
bāzē
komunikācijas garums līdz 300 m (ieskaitot)
komunikācijas garums virs 300 m , papildus par katriem nākamiem 100 m
Inženiertīklu pārskata shēmas noformēšana un nosūtīšana pasūtītājam (pārskata shēma
izmantojama tikai reklāmas objektu novietnei bez inženiertīklu pieslēgumiem un
vienkāršoto inženiertīklu pievadu un iekšējo inženiertīklu izbūvei)
platība līdz 1.0 ha
platība virs 1.0, papildus par katru nākamo ha
Detālplānojuma vai zemes ierīcības projekta pārbaude, ievadīšana datu bāze, reģistrācija
(viens objekts)
Informācijas izsniegšana zemes vienības robežu plāna izgatavošanai vai citu mērniecības
darbu veikšanai, kas nav iekļauti pakalpojumu izcenojumos(viens objekts-viena zemes
vienība)
Par topogrāfiskā uzmērījuma, izpildshēmas un izpilddokumentācijas digitālās versijas
formāta maiņu
Informācijas izsniegšana papīra formā:
A4 datorizdruka (viena lapa)
A3 datorizdruka(viena lapa)
A1 datorizdruka(viena lapa)
Datu pārnešana uz CD-ROM (viens informācijas nesējs)

1.5.izteikt Noteikumu 3.pielikumu šādā redakcijā:
Uzņēmuma veidlapa ar rekvizītiem
Krāslavas novada Būvvaldei
Skolas ielā 7, Krāslavā, Krāslavas novadā,
LV-5601

IESNIEGUMS
Lūdzu reģistrēt Krāslavas novada ģeotelpiskās
informācijas datu bāzē topogrāfisko uzmērījumu, kas
veikts pēc SIA „******” pieteikuma Krāslavas
novadā, _________ pag. _______.

7.00
10.00
15.00
5.00
4.00
1.00
5.00
2.00

10.00
3.00
5.00
bezmaksas
5.00
0.20
0.35
5.00
4.00

1.5.izteikt Noteikumu 4.pielikumu šādā redakcijā:
Uzņēmuma veidlapa ar rekvizītiem
Krāslavas novada Būvvaldei
Skolas ielā 7, Krāslavā, Krāslavas novadā,
LV-5601
IESNIEGUMS
Lūdzu reģistrēt Krāslavas novada ģeotelpiskās
informācijas datu bāzē izpilduzmērījumus, kas veikti pēc
SIA „*****” pieteikuma Krāslavas novadā, _________
pag. _______.
Trases garums *** m.

datums
Amats,V.Uzvārds
Maksājuma rīkojumu vēlos saņemt:
·
E-pastā **********@*******.**”vv

Izdevējs – Krāslavas novada dome
Redakcija: Rīgas ielā 51,
redakcijas apliecība Nr.1185.

datums
Amats,V.Uzvārds
Maksājuma rīkojumu vēlos saņemt:
·
E-pastā **********@*******.**”
.
Redaktore – Elvīra Škutāne
Tālr. 65681765, 28368537,

e-pasts:vestis@kraslava.lv

Krāslavas novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr.2012/12
„Grozījumi Krāslavas novada pašvaldības saistošajos noteikumos
Nr. 2010/20
„Par ģeotelpiskās informācijas aprites kārtību Krāslavas novadā””

PASKAIDROJUMA RAKSTS
1.Projekta nepieciešamības
pamatojums.
Ģeotelpiskās informācijas likuma 13.panta sestais punkts nosaka, ka pašvaldības dome nosaka
augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas iesniegšanas un
pieņemšanas kārtību, savukārt minētā likuma 26.panta trešā daļa
nosaka, ka maksa par augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas
pārbaudi,
reģistrāciju
datubāzē, sagatavošanu un izsniegšanu no vietējās pašvaldības
datubāzes tiek iekasēta vietējās
pašvaldības saistošajos noteikumos paredzētajā kārtībā.
2. Īss projekta satura izklāsts.
43.panta pirmās daļas 13.punktu un Ģeotelpiskās informācijas
likuma 13.panta sesto daļu un
26.panta trešo daļu.
Saistošo noteikumu mērķis –
veikt grozījumus spēkā esošajos
saistošajos noteikumos un precizēt Krāslavas novada pašvaldības
saistošos noteikumus Nr. 2010/20
„Par ģeotelpiskās informācijas
aprites kārtību Krāslavas novadā”.

Saistošie noteikumi precizē
spēkā esošos saistošos noteikumus, to pielikumus un nosaka pašvaldībā iesniedzamo dokumentu
paraugus ģeotelpiskās informācijas reģistrācijai ģeotelpiskās informācijas datu bāzē.
3. Informācija par plānoto
projekta ietekmi uz pašvaldības
budžetu.
Neietekmē.
4. Informācija par plānoto
projekta ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā.
Neietekmē.
5. Informācija par administratīvajām procedūrām.
Veiktas konsultācijas ar Valsts
zemes dienestu. Administratīvo
procedūru kārtība netiek mainīta.
6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām.
Saistošo noteikumu projekts un
paskaidrojuma raksts ievietots
Krāslavas novada pašvaldības interneta mājas lapā www.kraslava.lv sadaļā „Saistošo noteikumu
projekti”, pieejams Krāslavas novada pagastu pārvaldēs.

Biedrība „Stariņš” sveic septembrī dzimušos:
Edgaru Lukaševiču, Tamāru Skerškāni, Sergeju Samuli.
Mēs vēlam veselību, vēlam spēku,
Ikkatrai rūpei viegli garām iet.
Ar gaišu dzīvesprieku, lai Jūs spētu
Ik tumšam brīdim tiltu pāri likt!

23.septembrī, plkst.12.30
Krāslavas Romas katoļu baznīcā
Ilzes Kirsanovas (vijole), Ilzes Pences (vijole)
un Andreja Bilalova (taustiņinstrumenti) koncerts
Tulkotāja – Galina Mikulāne
Tirāža - 6000
Iespiests SIA «Latgales druka»

