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Īsi pirms Starptautiskās sieviešu dienas Piedru-
jas pagasta Saietu nama aktu zālē Sieviešu klubs 
„IDEJA” nosvinēja 10 gadu jubileju. Svētku pasā-
kumu bagātināja rokdarbnieču radošo darbu liela 
jubilejas izstāde, jaunu grāmatu un citu materiālu 
izstāde „Idejas priekam un dvēselei”. 

Pasākuma svinīgo daļu atklāja Saietu nama vadītāja Zita 
Lukša, turpinājumā par sieviešu kluba „Ideja” dibināšanas 
vēsturi stāstīja Piedrujas pagasta bibliotēkas vadītāja Jelena 
Račicka, kura dibināja šo klubu, no viņas stafeti pārņēma Ņina 
Vasiļjeva. 

Sieviešu kluba „IDEJA” radošais ceļš sākās 2010. gada jan-
vārī, desmit gadu laikā klubā ir darbojušies vairāk nekā divi 
desmiti cilvēku. Kluba dalībnieku sastāvs laika gaitā mainījās, 
uz šo brīdi pastāvīgi klubā darbojas tā vadītāja Ņina Vasiļjeva, 
rokdarbnieces Jeļena Račicka, Regīna Žmeido, Marija Kaza-
keviča, Gaļina Borovaja un Jelena Timofejeva.

Kluba vēsture sākās ar domu ieinteresēt bibliotēkas lasītājus 
ne tikai lasīt grāmatas, bet pievērsties arī rokdarbiem. Piedā-
vājumam atsaukušās sievietes apvienojās vienai idejai, klubs 
sākumā saucās „Bītīte”. Pirmās nodarbības vadīja pensionētā 
mājturības skolotāja Regīna Žmeido. Pirmie darbi tika darinā-
ti no papīra origami tehnikā – tie bija gulbji, no kuriem daži 
vēl saglabājušies un tika izstādīti jubilejas izstādē. 

Jau februārī klubam pievienojās iniciatīvas bagātā Ņina Va-
siļjeva, kura drīz kļuva par rokdarbnieču iedvesmotāju, ideju 
ģeneratoru un kolektīva vadītāju visus 10 gadus.

Savu tagadējo nosaukumu sieviešu klubs „IDEJA” ieguva 
2013. gadā, kad tika nolemts ofi ciāli reģistrēties par biedrību. 
Nosaukums nav nejaušs, tas ir likumsakarīgs. Kluba telpās 
bieži skanēja vārds „ideja”: „Oi, oi, man ir ideja!”, „Vai, ska-
tieties, kāda interesanta ideja!”, „Man šodien ir ideja – taisām 
šo!” utt. Ja jau ideja, tad, lūk, gatavs nosaukums! Kluba no-
saukums organiski iemieso sevī ideju meklējumus, apmaiņu 
ar idejām un ideju realizēšanu dzīvē. Tas nozīmē neskaitāmi 
daudz tapušu dažādu skaistu rokdarbu, kuru apskatījuši un at-
zinīgi novērtējuši gan vietējie, gan sveši. 

Visupirms tās bija izstādes - ļoti daudz, bet precīzas statis-
tikas par tām nav, jo sievietes nebija plānojušas, kas klubs tik 

ilgi pastāvēs un arvien būs rokdarbnieču apmeklēts. Jubilejas 
izstāde dod tikai nelielu ieskatu gan paveiktajā, gan dalībnie-
ču apgūtajās un pielietotajās neskaitāmajās rokdarbu tehnikās. 
Visi citi rokdarbi, kas izstādē nav, ir aizceļojuši uz lauku cie-
matiem, pilsētām un pat ārpus Latvijas robežām. 

„Sākums bija dažnedažādu fi gūriņu darināšana no locītas 
papīra loksnes, kas ir sena japāņu māksla – origami,” atceras 
Ņina Vasiļjeva. „Pēc tam aizrāvāmies ar pērlītēm, sākumā tapa 
rotaslietas - krelles, kaklarotas, rokassprādzes. Pēc tam aiz-
rāvāmies ar pērlīšu ziediem, šai tehnikai bija veltītas veselas 
izstādes! Daudzus gadus krājām pērļošanas pieredzi. Ļoti po-
pulāra mums bija izšūšana krustdūrienā, pēc tam pievērsāmies 
gobelēnu izšūšanai un pat mēģinājām izšūšanu ar lentēm, kas 
ir neticami skaista rokdarbu tehnika. Aizrāvāmies ar adīšanu. 
Ar adatām parasti ada visas un plaši, bet tamborēšana… Bija 
sievietes, kas sacīja, ka to nemūžam un nekad neiemācīsies, 
bet galu galā visi rekordi krita. Vēl izmēģinājām tapošanu jeb 
adīšanu uz grābekļa, adīšanu ar pirkstiem, kas patīk gan lie-
liem, gan maziem. Tagad gribam apgūt adīšanas tehniku uz 
dakšas. 10 gados tapa ļoti daudz dekoratīvu darbu – sākot ar 
dekupāžu un beidzot ar tādiem, kuros savienojas dažādas teh-
nikas, kā arī suvenīru izgatavošanu - ļoti plašs spektrs. 

Katrai meistarei ir savas intereses - viena dod priekšroku 
konkrētai tehnikai, bet cita ir nemitīgā meklējumā. Mums ie-
patikās jauna tehnika - pīšana no vecām avīzēm, kas satītas 
caurulītēs.”

Interesanti, ka klubam „IDEJA” bija tādas izstādes, kurās 
savus darbus apskatei izvietoja uz viena galda rokdarbnieces 
trīs paaudzēs – vecmamma, mamma un meita. Šis fakts kolek-
tīvu spēcina, un iedvesmo, jo, ja mūsu bērni pieņem un saudzē 
agrāko paaudžu iedibinātās tradīcijas, apgūst senās iemaņas, 
tad mūsu tautas dzīvos!

Starp citu, arī daži vīrieši darbojās rokdarbnieču kolektīvā 
un spēja radīt interesantus un skaistus darbus, kas bija apska-
tāmi vairākās izstādēs.

Kluba rīkotās izstādes pamatā ir par kādu konkrētu tema-
tisku, konkrētu priekšmetu. Piemēram, spilvenu izstāde, kas 
darināti dažādās tehnikās, pērlīšu apkaklīšu izstāde un citas. 
Atzīmējot dažādus kalendāros svētkus, tapa Ziemassvētku 

eglīšu izstāde, Ziemassvētku vainagu izstāde, vairākas ziedu 
izstādes par tēmu „Mana dārza dziesma”. 

Sievietes ne tikai nodarbojās ar rokdarbiem, bet arī foto-
grafēja, un tika rīkotas fotoizstādes, piemēram, mājdzīvnieku 
fotogrāfi ju izstāde un ļoti interesanta ziedu fotogrāfi ju izstāde.

Sieviešu klubs „IDEJA” piedalījās labdarības akcijās, savus 
rokdarbus - spēļmantas, cimdus un zeķītes - dāvinot bērnu so-
ciālās rehabilitācijas centram, cerot, ka tā sasildīja grūtdieņu 
dvēseles. 

Klubs „IDEJA” ir arī vairāku gadatirgu dalībnieks. Rok-
darbnieces arī dalījās savā pieredzē Indrā un Robežniekos, 
kā arī uzņēma domubiedrus no Bērziņiem. Indrā piedrujietes 
interesējās par aušanu, diemžēl pagaidām savas aušanas stel-
les nav, bet varbūt nākotnē izdosies kaut kādas iegādāties un 
pievērsties arī aušanai. 

10 gados klubā dzimušas vairākas tradīcijas, piemēram, 
kolēģu sveikšana dzimšanas dienā. Iedibināta 8. marta svētku 
tradīcija, kurā sievietes apmainās pašu sagatavotām dāvanām. 
Tām vienmēr tiek atvēlēti labākie, kvalitatīvākie darbi, un ro-
das pārsteigums, jo dāvanas izlozē. 

Klubs „IDEJA” lepojas ar neklātienes dalībniecēm, kuras 
dzīvo vai dzīvoja ārzemēs un regulāri atvēlēja savus darbus iz-
stādēm. Kā atzīmēja kluba vadītāja: „Milzīgs prieks, ka mūsu 
bērni slavina mūs ārzemēs un neaizmirst dzimtenē!” 

Ņina Vasiļjeva: „Jā, desmit gados kolektīvs ir mainījies - 
kāds ieinteresējās un atnāca, kāds dažādu apstākļu dēļ nevarē-
ja vairs turpināt būt kopā un aizgāja, bet vienalga tās visas ir 
mūsu meistares, kuras prieks satikt, ar kurām gribas parunā-
ties, apmainīties idejām, priecāties par viņu panākumiem. Ar 
skumjām saku, ka mūsu pulkā vairs nav  Genādijas Kurilovi-
čas , kurai piemita milzīga darba mīlestība un vilkme pēc jaunā 
izzināšanas. Viņu mēs atceramies, darbus glabājam…” 

Pasākuma noslēgumā esošie un bijušie kluba dalībnieki 
saņēma pateicības un nelielas dāvaniņas. Viņus uzrunāja un 
svētkos apsveica Piedrujas pārvaldes vadītāja Svetlana Ko-
zlovska. Pēc tam visi devās skatīties svētku koncertu, kurā 
dziedāja Piedrujas „Zabava”, dejoja Robežnieku „Alisa” un 
rādīja uzvedumu Robežnieku „Iskrinka”.

Juris Roga,
autora foto
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aktuālā informācija par ārkārtas situāciju

Krāslavas novada dome paziņo, ka saskaņā ar 2020. gada 12. marta Ministru kabineta rīko-
jumu „Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu visā valsts teritorijā” izsludināta ārkārtēja situācija 
no lēmuma pieņemšanas brīža līdz 2020. gada 14. aprīlim ar mērķi ierobežot Covid-19 vīrusa 
izplatību.

Ārkārtējās situācijas laikā Krāslavas novada domes administrācijas un iestāžu darbība tiks no-
drošināta attālināti (ierobežojot pakalpojumu sniegšanu klātienē). Lūdzam sniegt iesniegumus 
elektroniski vai zvanīt pēc norādītajiem tālruņu numuriem:

Krāslavas novada dome – dome@kraslava.lv, tālrunis 65624383,
Iedzīvotāju dzīvesvietas deklarācija - solveiga.sergejeva@kraslava.lv, tālrunis 65681758,
Programmā „Algotie pagaidu sabiedriskie darbi” nodarbinātie - inga.eizenberga@kraslava.lv, 

tālrunis 65681771,
Krāslavas novada pašvaldības iestāde „Sociālais dienests” – socagentura@kraslava.lv, tālrunis 

65622528,
Krāslavas novada bāriņtiesa – barintiesa@kraslava.lv, 65623319,
Krāslavas novada  Dzimtsarakstu nodaļa - atkārtotu dokumentu pieprasīšanai lūdzam izmantot 

portālu www.latvija.lv , dzimtsaraksti@kraslava.lv. Klātienē tiks nodrošināta tikai pirmreizējā 
dzimšanas un miršanas reģistrācija, iepriekš sazinoties pa telefonu 65624185.

Lai ierobežotu klientu apkalpošanu klātienē, uzņēmums „Krāslavas nami” aicina veikt rēķinu 

apmaksu, izmantojot internetbankas pakalpojumus. Ja rodas jautājumi, lūdzam zvanīt pa tālr. 
65681570, par jautājumiem saistībā ar rēķiniem zvaniet pa tālr. 65681565, ja rodas avārijas situā-
cija, zvaniet pa tālr. 65622431! Krāslavas novada Tūrisma informācijas centrs - tic@kraslava.lv, 
tālrunis 26395176.

Aulejas pagasta pārvalde – auleja@kraslava.lv, tālrunis 65628165,
Indras pagasta pārvalde – indra@kraslava.lv, tālrunis 65621398,
Izvaltas pagasta pārvalde – izvalta@kraslava.lv, tālrunis 65626550,
Kalniešu pagasta pārvalde – kalniesi@kraslava.lv, tālrunis 65622464,
Kaplavas pagasta pārvalde - kaplava@kraslava.lv, tālrunis 65629943,
Kombuļu pagasta pārvalde – kombuli@kraslava.lv, tālrunis 65629053,
Krāslavas pagasta pārvalde - kraslavaspagasts@kraslava.lv, tālrunis 65621229,
Piedrujas pagasta pārvalde – piedruja@kraslava.lv, tālrunis 65622373,
Robežnieku pagasta pārvalde – robeznieki@kraslava.lv, tālrunis 65629524,
Skaistas pagasta pārvalde – skaista@kraslava.lv, tālrunis 65623819,
Ūdrīšu pagasta pārvalde – udrisi@kraslava.lv, tālrunis 65624933.
Nekustamā īpašuma nodokļa maksājumi veicami ar pārskaitījumiem uz maksāšanas paziņoju-

mā par nekustamā īpašuma nodokli uzrādītajiem banku kontiem.

KRĀSLAVAS NOVADA DOMES ADMINISTRĀCIJAS UN IESTĀŽU DARBĪBA
 TIEK NODROŠINĀTA ATTĀLINĀTI 

SAZIŅA AR KLIENTIEM NOTIEK ATTĀLINĀTI
Ņemot vērā valstī izsludināto ārkārtas situāciju Covid-19 vīrusa izplatī-

bas ierobežošanai līdz 14. aprīlim saziņa ar klientiem un sadarbības partne-
riem notiks attālināti šajās iestādēs:

Veselības inspekcija (informatīvais tālrunis 67081600);
Nodarbinātības valsts aģentūra (bezmaksas informatīvais tālrunis 

80200206);
Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra (konsultācijas iespējams saņemt 

pa tālruni 64507020);
Valsts ieņēmumu dienests (pakalpojumus var saņemt elektroniski vai 

zvanot uz VID Konsultatīvo tālruni 67120000);
VAS Latvijas Valsts ceļi (Centrālais birojs: tālr. 67028169; 67028170);
Uzņēmumu reģistrs  (informatīvais tālrunis 67031703);
Lauku atbalsta dienests (klientu apkalpošanas tālrunis 67095000).
AAS BALTA (pakalpojumus vari saņemt, sazinoties ar savu apdrošinā-

šanas konsultantu vai zvanot pa tālr. 67522275).

PAR NVA DARBU
 Ņemot vērā valstī izsludināto ār-

kārtas situāciju Covid-19 vīrusa izpla-
tības ierobežošanai, Nodarbinātības 
valsts aģentūra (NVA) paziņo, ka no 
16. marta līdz 14. aprīlim saziņa ar 
klientiem un sadarbības partneriem 
visās NVA fi liālēs notiks attālināti, 
kā arī tiek atcelti iepriekš izsludinātie 
pasākumi, kas paredz vairāku cilvēku 
pulcēšanos. 

Bezdarbniekiem un darba meklētā-
jiem, kuriem klātienes vizīte NVA ir 
bijusi ieplānota laikā no 16. marta līdz 
14. aprīlim, NVA fi liālē būs jāierodas 
saskaņā ar grafi ku, kas ir pieejams 
NVA tīmekļvietnē. Savukārt iesniegu-
mi par bezdarbnieka vai darba meklē-
tāja statusa piešķiršanu tiks pieņemti 
tikai neklātienē.

Aicinām NVA klientus ārkārtas si-
tuācijas laikā izmantot elektroniskos 
pakalpojumus NVA tīmekļvietnē (htt-
ps://cvvp.nva.gov.lv/#/pub/). Autenti-
fi cēties NVA CV un vakanču portālā 
var gan ar internetbankas autentifi kā-
cijas līdzekli, uzklikšķinot uz attiecī-
gās bankas ikonas, gan ar elektronisko 
parakstu, gan ar eParaksts mobile.

Kā pieteikumu bezdarbnieka vai 
darba meklētāja statusa piešķiršanai 
NVA CV un vakanču portālā (https://
cvvp.nva.gov.lv) iesniegt elektronis-
ki?

1. solis. Jāizvēlas sadaļa Pieteikša-
nās bezdarbnieka vai darba meklētāja 
statusam.

2. solis. Jāautorizējas, izmantojot 
vienu no portāla latvija.lv autentifi kā-
cijas veidiem.

3. solis. Jāaizpilda iesniegums bez-
darbnieka vai darba meklētāja statu-
sa piešķiršanai un jāaugšupielādē kā 
pielikums. (Iesniegums bezdarbnieka 
statusa piešķiršanai vai Iesniegums 
darba meklētāja statusa piešķiršanai 
atrodams NVA tīmekļa vietnē).

4. solis. Jānorāda, ar kuru fi liāli vē-
laties sadarboties.

5. solis. Jānosūta iesniegums NVA.
Saziņai ar NVA darbiniekiem lū-

dzam izmantot tālruni, NVA pārval-
des un fi liāļu kontaktinformācija pie-
ejama tīmekļvietnē (https://www.nva.
gov.lv/index.php?cid=27). Bezmak-
sas informatīvais tālrunis – 80200206.

Atgādinām, ka attālināti iesniegu-
mu bezdarbnieka vai darba meklētāja 
statusa piešķiršanai iespējams iesniegt 
arī valsts pārvaldes pakalpojumu por-
tālā www.latvija.lv ar e-pakalpojuma 
Iesniegums iestādei starpniecību (e-
paraksts nav nepieciešams).

PILSONĪBAS 
UN MIGRĀCIJAS 
LIETU PĀRVALDE  

PĀRTRAUC KLIENTU 
APKALPOŠANU 

KLĀTIENĒ
Ārkārtējās situācijas laikā per-

sonām nebūs iespējams pieteikt un 
saņemt personu apliecinošus doku-
mentus (pasi, personas apliecības). 
PMLP informē, ja Latvijas Republi-
kā izsniegtam personu apliecinošam 
dokumentam ir beidzies derīguma 
termiņš, tad šis personu apliecino-
šais dokuments joprojām ir izman-
tojams personas identifi cēšanai 
ārkārtējās situācijas izsludināšanas 
laikā. PMLP priekšnieks vai viņa 
pilnvarota amatpersona var izdarīt 
izņēmumus attiecībā uz personu ap-
liecinošu dokumentu izsniegšanu, ja 
to prasa neatliekama vajadzība.

Neatliekamu jautājumu risināša-
nai saistībā ar personas apliecino-
šiem dokumentiem, (pasi, personas 
apliecību) lūdzam telefoniski sazi-
nāties ar tuvāko PMLP teritoriālo 
nodaļu vai PMLP Personu aplieci-
nošu dokumentu departamenta Me-
todiskās vadības nodaļu: 67219244. 
Saziņai iesakām izmantot arī e-pas-
tu: pases@pmlp.gov.lv.

Ārzemnieki, kuri Latvijas Repub-
likā uzturējās likumīgi līdz 2020. 
gada 13. martam un kuru likumīgās 
uzturēšanās termiņš beidzies pēc 
2020. gada 13. marta,  var turpināt 
uzturēties Latvijas Republikā ārkār-
tējās situācijas izsludināšanas laikā, 
nenoformējot jaunu uzturēšanās at-
ļauju vai nesaņemot vīzu un sagla-
bājot tiesības uz nodarbinātību, ja 
tādas ir noteiktas ar iepriekšminēto 
uzturēšanās atļauju vai vīzu.

Jānorāda, ka ārzemniekiem doku-
menti uzturēšanās atļaujas un vīzas 
pieprasīšanai vai reģistrēšanai jā-
iesniedz tikai elektroniski, apstip-
rinot pieteikumu un pievienotos 
dokumentus ar drošu elektronisko 
parakstu vai nosūtot pa pastu.

Jautājumos, kuri saistīti ar uztu-
rēšanās atļaujām un vīzām, PMLP 
aicina telefoniski sazināties ar 
PMLP teritoriālajām nodaļām, vai 
izmantot PMLP informatīvo tālruni: 
67209400, vai sazināties pa e-pastu: 
mn@pmlp.gov.lv.

Lai nodrošinātu klientu  informē-
šanu, darbosies PMLP informatīvais 
tālrunis: 67209400 un par PMLP 
sniegtajiem pakalpojumiem ir iespē-
jams sazināties ar PMLP teritoriāla-
jām nodaļām, kuru kontakti pieeja-
mi PMLP ofi ciālajā tīmekļvietnē: 
www.pmlp.gov.lv.

Vilnis Jēkabsons, 
PMLP priekšnieks

KLIENTUS 
APKALPOS 

PĒC 
PIEPRASĪJUMA

No 2020.gada 18.marta tiek 
pārtraukta klātienes pakalpo-
jumu sniegšana 253 pasta pa-
kalpojumu sniegšanas vietās 
lauku teritorijās visā Latvijā. 
Līdz ārkārtas situācijas bei-
gām iedzīvotāji pasta pakal-
pojumus šajās teritorijās var 
saņemt pēc pieprasījuma, un 
tos klienta dzīvesvietā sniegs 
teritoriju apkalpojošais past-
nieks vai arī klienti aicināti 
apmeklēt tuvāko pasta no-
daļu. Pastnieks klienta dzī-
vesvietā nodrošinās visus tos 
pasta pakalpojumus, kas bija 
pieejami pasta pakalpojumu 
sniegšanas vietā:  pastkaršu 
un vēstuļu nosūtīšanu, past-
marku un aplokšņu iegādi, 
sūtījumu piegādi, preses 
izdevumu abonēšanu, nau-
das pārvedumu un pensijas 
saņemšanu, komunālo un 
citu rēķinu apmaksu, iemak-
sas Pasta norēķinu sistēmas 
(PNS) kontā u.c.

 Ar pastnieka starpniecī-
bu iedzīvotājiem iespējams 
saņemt arī skaidras naudas 
izmaksu no PNS konta. Šo 
pakalpojumu iespējams pie-
teikt, zvanot Latvijas Pasta 
Klientu centram pa tālruni 
67008001, 27008001 vai e-
pastā info@pasts.lv. Piesa-
kot skaidras naudas piegādi 
dzīvesvietā līdz 2020.gada 
27.martam, noteikta paze-
mināta šī pakalpojuma cena 
– 4,88 eiro. Minētajā perio-
dā Latvijas Pasts monitorēs 
pakalpojuma pieprasījumu 
un apzinās savus resursus šā 
pakalpojuma turpmākai no-
drošināšanai atkarībā no pie-
prasījuma.

 Pārējos pastnieka pakal-
pojumus savā dzīvesvietā 
iedzīvotāji varēs pieteikt, 
zvanot uz noteiktiem tālruņa 
numuriem. Precīzs saraksts 
ar pasta pakalpojumu snieg-
šanas vietām, kas turpmāk 
apkalpos klientus pēc piepra-
sījuma, un tālruņu numuriem 
pasta pakalpojumu pieteikša-
nai klienta dzīvesvietā katrā 
teritorijā pieejams:

 www.pasts.

BĀRIŅTIESAS AICINA 
ĀRKĀRTĒJĀS SITUĀCIJAS LAIKĀ 

ĪPAŠU VĒRĪBU PIEVĒRST BĒRNU DROŠĪBAI UN APRŪPEI
Krāslavas novada bāriņtiesa lūdz nekavējoties ziņot, ja jūsu rīcībā ir 

informācija par bērnu, kurš palicis bez likumiskajiem pārstāvjiem, vai 
aizgādnībā esošu personu, kuras aizgādnis atrodas ārpus Latvijas. Ņe-
mot vērā situāciju ar izglītības iestāžu slēgšanu, kā arī ierobežojumiem 
atstāt bērnus pirmsskolas izglītības iestādēs, iespējams, var veidoties 
situācija, kurā vecāki neievēro Bērnu tiesību aizsardzības likumā no-
teikto – vecākiem vai personai, kuras aprūpē bērns nodots, ir pienākums 
neatstāt bērnu līdz septiņu gadu vecumam bez pieaugušo vai personu 
ne jaunāku par 13 gadiem klātbūtnes. Informējam, ka bāriņtiesa vadās 
no Krāslavas novada pašvaldības noteiktajiem ierobežojumiem attiecī-
bā uz klātienes konsultāciju nodrošināšanu un lūdz sniegt iesniegumus 
elektroniski - barintiesa@kraslava.lv vai zvanīt: 65623319, 29873625.

Ja akūti nepieciešama klātienes konsultācija, bāriņtiesa lūdz perso-
nu rakstiski apliecināt, ka persona nav paaugstinātā riska grupā - nav 
persona un nav kontaktpersona, kura atgriezusies no Covid-19 skartās 
valsts vai teritorijas.

IZMAIŅAS CSDD PAKALPOJUMU SAŅEMŠANĀ
Uz ārkārtējās situācijas laiku no 16. marta tiek atcelti autovadītāju 

teorijas un praktiskās braukšanas eksāmeni.
Klātienes pakalpojumi - transportlīdzekļu reģistrācija un autovadītāju 

apliecību izsniegšana turpmāk tiks nodrošināti tikai pēc iepriekšējā pie-
raksta. Tehniskā apskate tiks nodrošināta ierastajā kārtībā.

CSDD klientu apkalpošanas centrs Krāslavā, tālr.: 64622358

LATVIJAS VALDĪBAS PAZIŅOJUMS
Lai efektīvāk ierobežotu COVID-19 izplatību Latvijā, valdība nolēmusi 

paplašināt piesardzības un drošības pasākumus ārkārtējās situācijas laikā.
Tāpat arī neatkarīgi no apmeklētāju skaita tiek aizliegti visi publiskie 

svētku, piemiņas, izklaides, kultūras, sporta un atpūtas pasākumi, tai skaitā 
naktsklubos un diskotēkās. Aizliegtas arī sapulces, gājieni, piketi un reliģis-
kā darbība pulcējoties. 

 Tiek ierobežota arī neorganizēta pulcēšanās kultūras, izklaides, atpū-
tas, sporta un reliģisko norišu vietās vairāk nekā 50 cilvēkiem vienlaikus. 
Kultūras, izklaides, sporta un citu atpūtas vietu darba laiks ir ne ilgāks kā 
līdz plkst. 23.00. Šajā laikā Ekonomikas ministrija sadarbībā ar tirgotājiem 
ieviesīs pasākumus, lai nodrošinātu sociālo distancēšanos tirdzniecības vie-
tās.  Gadījumos, kad netiks ievēroti visi minētie drošības pasākumi, tiks 
piemērota atbilstoša administratīvā vai kriminālā atbildība.

 Uzņēmumiem ārkārtējās situācijas laikā primāri ir jānodrošina pārtikas, 
zāļu un pirmās nepieciešamības preču un to ražošanai nepieciešamo izej-
vielu piegāde.
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ĢIMENES ĀRSTI ARĪ AKŪTAJĀS
STUNDĀS PACIENTUS PIEŅEMS

 PĒC IEPRIEKŠĒJA PIERAKSTA
Nacionālais veselības dienests (NVD) informē, ka, lai ierobežotu 

COVID-19 izplatību, mazinot pacientu savstarpējo kontaktu iespējas, 
turpmāk ģimenes ārstu praksēs pacienti tiks apkalpoti pēc iepriekšēja 
pieraksta arī akūtajās stundās.  

NVD aicina iedzīvotājus nedoties pie ģimenes ārsta bez iepriekšējas 
pieteikšanās. Ģimenes ārsts zvana laikā, noskaidrojot pacienta sūdzības 
un veselības stāvokli, izvērtēs vai nepieciešams prakses apmeklējums 
klātienē. Ja ārsts pieņems lēmumu, ka pacientam ir nepieciešams ieras-
ties klātienē, tad veiks pierakstu uz konkrētu apmeklējuma laiku, kas 
pacientam ir jāievēro. 

Tāpat, ņemot vērā, ārkārtējo situāciju, ģimenes ārsti ir tiesīgi pārcelt  
plānotās pacientu profi laktiskās pārbaudes uz vēlāku laiku.

NVD atgādina - ir svarīgi, lai ikvienam iedzīvotājam būtu pieejams 
un zināms savs ģimenes ārsts, lai nepieciešamības gadījumā saņemtu 
konsultācijas un norādes saistībā ar savu veselības stāvokli. 

Informāciju par pieejamajām ģimenes ārstu praksēm atbilstoši savai 
dzīves vietai un to, pie kāda ģimenes ārsta persona ir reģistrēta, var 
noskaidrot:

• apmeklējot NVD tīmekļvietni (www.vmnvd.gov.lv), sadaļā „Veselī-
bas aprūpes pakalpojumi. Ģimenes ārsti atbilstoši teritorijām”;

• E-veselības portālā www.eveseliba.gov.lv, autorizējoties sadaļā „Ie-
dzīvotājs” ar kādu no drošas piekļuves līdzekļiem: internetbankas pie-
kļuves datus, elektronisko parakstu vai personas apliecību (eID);

• zvanot uz Nacionālā veselības dienesta bezmaksas informatīvo tāl-
runi 80001234. Darba laiks - no pirmdienas līdz ceturtdienai no plkst. 
8.30 līdz 17.00, bet piektdienās no plkst. 8.30 līdz 15.00. Pirmssvētku 
dienās: no plkst. 8.30 līdz 16.00.

NVD aicina iedzīvotājus rīkoties atbildīgi, ievērojot veselības noza-
res speciālistu un Slimību profi lakses un kontroles centra norādījumus.

Informāciju sagatavoja:
Sintija Gulbe,

Nacionālā veselības dienesta 

BALTKRIEVIJAS ĢENERĀLKONSULĀTS DAUGAVPILĪ 
APTUR APMEKLĒTĀJU PIEŅEMŠANU

Sakarā ar koronavīrusa pandēmiju un ārkārtas situācijas ieviešanu 
Latvijas Republikas teritorijā Baltkrievijas Republikas Ģenerālkonsu-
lāts Daugavpilī no 18.03.2020. aptur apmeklētāju pieņemšanu vīzas 
pieprasīšanas jautājumos, kā arī pārtrauc pierobežas satiksmes atļauju 
noformēšanu. Tiek saglabāta iespēja saņemt vīzas sakarā ar tuvu ra-
dinieku nāvi vai smagu veselības stāvokli, ja tiek iesniegti apliecinoši 
dokumenti (miršanas apliecības vai izziņas kopija). Ģenerālkonsulātā 
esošo pasu izsniegšana tiek veikta ierastajā režīmā. Baltkrievijas Re-
publikas pilsoņu pieņemšana saistībā ar civiltiesiskajiem jautājumiem 
no 18.03.2020. tiks nodrošināta pēc iepriekšēja pieraksta pa tālr.: +371 
65 420 965, +371 26 377 825. Apmeklēt Ģenerālkonsulātu ir atļauts 
tikai aizsargmaskā. Visi minētie ierobežojumi ir pagaidu pasākumi, un 
tie tiks atcelti, kad noregulēsies situācija ar koronavīrusa izplatīšanos. 

Jau iepriekš pateicamies par sapratni!

aktuālā informācija par ārkārtas situāciju

Jaunā koronavīrusa “Covid-19” dēļ tiek noteikta mājas karantīna iedzīvotājiem, kas atgriezušies no ārval-
stīm. Lai neinfi cētu savu ģimeni, potenciālajam slimniekam nepieciešams atrasties atsevišķā telpā.

Krāslavas novada dome ir gatava sniegt pagaidu mājokļus iedzīvotājiem, kuri ir atgriezušies no ārzemēm 
un kuriem nav iespējas dzīvot atsevišķi.

Par mājokļa iedalīšanas jautājumu zvaniet pa tālr. 65624383.

PAŠVALDĪBA PALĪDZĒS TIEM, 
KAM NEPIECIEŠAMA IZOLĀCIJA

Latvijā izstrādāts inovatīvs risinājums medicīnas 
iestādēm, lai nodrošinātu uzticamu iedzīvotāju iden-
tifi cēšanu un operatīvas attālinātas speciālistu konsul-
tācijas un palīdzību. 

No nākamās nedēļas Latvijas iedzīvotājiem tiks 
ieviesta iespēja attālināti pierakstīties pie ārsta, iz-
mantojot veselības portālu datamed.lv, un saņemt at-
tālinātas ārstu konsultācijas. Sākotnēji būs iespējams 
pieteikties pie speciālistiem Rīgas 1. slimnīcā un 
LOR klīnikā. Ārsti attālināti varēs konsultēt pacien-
tus, noformēt nosūtījumus citiem speciālistiem, norī-
kot laboratoriskiem izmeklējumiem, saņemt rezultā-
tus, izrakstīt darba nespējas lapas, e-receptes. 

Ārkārtas situācijā ārsti ar pacientiem sazinās dažā-
dos tiešsaistes komunikācijas rīkos, tālruņos, e-pa-
stos. Galvenā problēma ir pacienta identifi kācija, ko 
nav iespējams veikt attālināti. Ārstniecības iestādēm 
inovatīvais risinājums palīdzēs precīzi identifi cēt pa-
cientu un uzreiz iepazīties ar tā pieejamo medicīnas 
vēsturi.

Jaunais pakalpojums būs pieejams ikvienai medi-
cīnas iestādei vai ģimenes ārstam Latvijā, vienojoties 
par sadarbību ar risinājuma izstrādātājiem – DATA-
MED un BlueBridge Technologies. 

 Lai pieslēgtos DATAMED sistēmai un pierakstītos 
ārsta konsultācijai, pacientam būs jāizmanto autenti-

fi kācijas rīki un jāveic pakalpojuma apmaksa inter-
netbankā vai izmantojot kredītkarti. Attālināto ārsta 
konsultācijas cenu noteiks katra ārstniecības iestāde 
individuāli atbilstoši savai cenu politikai, kā arī NVD 
valsts apmaksāto pakalpojumu cenrādim, ja nepiecie-
šamos pakalpojumus apmaksās valsts. 

6 soļi, kā rīkoties pacientam, lai saņemtu attālinātu 
ārsta konsultāciju

Pacients autorizējas www.datamed.lv portālā ar in-
ternetbanku vai e-parakstu.

Pacients izvēlas savu ģimenes ārstu vai citu speciā-
listu.

Pacients piesaka attālināto konsultāciju un veic pa-
kalpojuma apmaksu, ja tā ir maksas konsultācija.

Ģimenes ārsts vai izvēlētais speciālists saņem in-
formāciju ar pacienta pieteikumu (pacienta dati, tāl-
ruņa numurs, cita kontaktinformācija).

Ārsts atzvana pacientam pa telefonu vai citā abiem 
ērtā rīkā, un sniedz konsultāciju.

Ārsts, izmantojot SmartMedical sistēmu (pieteik-
ties: http://bit.ly/smartmedical), sagatavo nepiecie-
šamo dokumentāciju (e-recepti, darbnespējas lapu, 
izrakstu/nosūtījumu utt.),  informējot par to pacientu. 
Šie dokumenti tiek saglabāti un turpmāk pieejami līdz 
ar pārējo pacienta medicīnisko informāciju DATA-
MED sistēmā, pacienta vai ārsta datorā.

PAR KARANTĪNAS PĀRKĀPĒJIEM ZIŅOJIET POLICIJAI!
Lai apturētu Covid-19 izplatību, no šī gada 12. marta līdz 14. aprīlim noteikti gan ierobežojumi, gan aizlie-

gumi, kas iedzīvotājiem obligāti jāpilda. Tostarp personām, kuras atgriezušās Latvijā no ārvalstīm, ir jāievēro 
īpaši piesardzības pasākumi un jāveic pašizolēšanās dzīvesvietā. Tomēr daļa iedzīvotāju neuzmanības vai 
neziņas dēļ neievēro valdības noteiktos drošības pasākumus, apdraudot sevi un citus.

Valsts policijas Latgales pārvaldes Krāslavas iecirknis aicina Krāslavas novada iedzīvotājus nekavējoties 
ziņot policijai pa tālruni 110 par gadījumiem, kad tiek pārkāpti pašizolēšanās dzīvesvietā ierobežojumi un 
citi aizliegumi.Policija atgādina, ka par ārkārtējās situācijas un izņēmuma stāvokļa laikā noteikto ierobežojumu un 
aizliegumu pārkāpšanu var iestāties gan administratīvā atbildība, gan kriminālatbildība. 

AR E-VESELĪBAS RISINĀJUMU PIEDĀVĀ 
DROŠAS ATTĀLINĀTAS ĀRSTU KONSULTĀCIJAS

PACIENTIEM ARĪ ĀRPUS RĪGAS
 IR IESPĒJA AR SAVU AUTO 

DOTIES NODOT VALSTS 
APMAKSĀTAS COVID – 19 ANALĪZES 

Nacionālais veselības dienests (NVD) informē, ka no 19. marta pa-
cientiem valsts apmaksātu COVID – 19 analīžu veikšanai pēc iepriek-
šēja pieraksta ir iespēja ar savu automašīnu doties uz konkrētiem analī-
žu punktiem arī ārpus Rīgas – Daugavpilī, Liepājā, Valmierā. 

Valsts apmaksātas analīzes šajos punktos tiek nodrošinātas cilvēkiem, 
kuriem pēc atgriešanās no ārzemēm 14 dienu laikā parādās saslimša-
nas simptomi (paaugstināta temperatūra, klepus, rīkles iekaisums vai 
elpas trūkums), kā arī Slimību profi lakses un kontroles centra (SPKC) 
epidemiologu noteiktajām kontaktpersonām, kuras atrodas karantīnā un 
kurām 14 dienu laikā ir parādījušies saslimšanas simptomi. 

Svarīgi - uz šiem analīžu nodošanas punktiem drīkst ierasties tikai ar 
savu automašīnu, iepriekš piezvanot un pierakstoties pa tālruni 8303. 
Kājām, ar sabiedrisko transportu vai taksometru ierasties aizliegts! 

Lai pieteiktos valsts apmaksātu analīžu veikšanai šajos reģionālajos 
punktos, pacientiem vieglu simptomu gadījumos (paaugstināta tempe-
ratūra, klepus, rīkles iekaisums) jāzvana pa tālruni 8303. Tālruņa darba 
laiks ir katru dienu plkst. 9.00-18.00. Tā darbību nodrošina Neatlieka-
mās medicīniskās palīdzības dienests (NMPD). Tālruņa operatori reģis-
trēs pacientus un nodos informāciju SIA „Centrālā laboratorija”, kas sa-
zināsies ar pacientiem un informēs par analīžu veikšanas vietu un laiku. 

Pie pacientiem, kuriem nebūs iespējams ierasties ar savu automašīnu 
analīžu nodošanas punktā, ieradīsies Centrālās laboratorijas speciālisti, 
kas analīzes paņems dzīvesvietā. Šobrīd, ņemot vērā lielo pieprasījumu 
skaitu un, kamēr notiek analīžu nodošanas punktu izveide citās Latvijas 
teritorijās, iedzīvotājiem laboratorijas speciālistus var nākties gaidīt no 
2-3 dienām. Atgādinām, ka šajā laikā  jāievēro drošības pasākumi un 
jāvēro savs veselības stāvoklis. Ja veselības stāvoklis strauji pasliktinās, 
tad jāzvana uz NMPD ārkārtas tālruni 113. Uz 113 jāzvana arī tajos 
gadījumos, kad slimības simptomi ir smagi (ļoti augsta temperatūra, 
elpas trūkums). Šādās situācijās pie pacienta dosies NMPD brigāde, lai 
paņemtu analīzes vai nogādātu pacientu slimnīcā.  

Analīžu nodošanas vietas:
Daugavpils, Stadiona iela 1, Daugavpils Olimpiskais centrs, Sporta 

medicīnas centra telpās. Darba laiks katru dienu no 9.00 līdz 19.00;
Valmiera, Čempionu iela 3, BMX trase, pie Vidzemes olimpiskā cen-

tra, darba laiks katru dienu no 9.00 līdz 19.00;
Liepāja, Zvejnieku aleja 2/4, stadions „Olimpija”, ieeja no Roņu ielas 

puses, darba laiks katru dienu no 9.00 līdz 19.00.
Informāciju sagatavoja:

Sintija Gulbe,
Nacionālā veselības dienesta 

PASAŽIERU IEVĒRĪBAI!
Ņemot vērā apstākļus saistībā ar koronovīrusu COVID-19 Latvijā no 

18.03.2020 līdz 14.04.2020 tika atcelti šādi reisi:
Maršruta nosaukums      Atiešanas laiks          dienas
Nauļāni – Krāslava           6.48                          piektdiena
Krāslava – Nauļāni          15.30                         piektdiena
Nauļāni – Krāslava          17.08                         svētdiena
Krāslava – Indra              17.00                         piektdiena, svētdiena
Indra – Krāslava              17.55                         piektdiena, svētdiena
Krāslava – Daugavpils     18.50                         piektdiena, svētdiena
Daugavpils – Krāslava     21.25                         piektdiena, svētdiena
Krāslava – Rēzekne         7.00                           piektdiena, pirmdiena
Rēzekne – Krāslava        15.10                          piektdiena, pirmdiena
Maršrutu izmaiņas

Krāslava – Lielborne kursēs otrdienās un piektdienās plkst.6.50 un 13.30
Lielborne – Krāslava kursēs otrdienās un piektdienās plkst. 7.20 un 14.05
Krāslava – Varnaviči kursēs otrdienās un piektdienās plkst. 6.50 un 14.10
Varnaviči – Krāslava kursēs otrdienās un piektdienās plkst. 7.20 un 14.40

ROBEŽŠĶĒRSOTĀJU
 IEVĒRĪBAI

Ar šā gada 17. martu ir pārtraukti 
starptautiskie pasažieru pārvadāju-
mi caur lidostām, ostām, ar autobu-
siem un dzelzceļa transportu, tāpat 
ir aizliegta personu pārvietošanās 
caur sauszemes robežšķērsoša-
nas vietām uz Eiropas Savienības 
ārējās robežas, tas ir, uz Latvijas 
– Krievijas un Latvijas – Baltkrie-
vijas valsts robežas.

 Turpmāk uz ārkārtējās situāci-
jas izsludināšanas laiku Latvijas 
– Krievijas un Latvijas – Baltkrie-
vijas sauszemes robežšķērsošanas 
vietās, tas ir, Terehovas, Grebņe-
vas, Pāternieku, Silenes un Vien-
tuļu robežkontroles punktos tiks 
atļauta ieceļošana Latvijas iedzīvo-
tājiem un ārzemniekiem, kuru pa-
stāvīgā dzīvesvieta ir Latvija.

Tāpat Krievijas un Baltkrievijas 
iedzīvotāji netraucēti varēs atgriez-
ties mītnes zemē, šķērsojot saus-
zemes robežu robežšķērsošanas 
vietās uz Latvijas - Krievijas un 
Latvijas - Baltkrievijas valsts ro-
bežas.  Latvijas iedzīvotāju izceļo-
šana uz Krieviju un Baltkrieviju ir 
aizliegta. Ceļošanai Eiropas Savie-
nības ietvaros no Latvijas puses ne-
kādi ierobežojumi nav ieviesti. Ce-
ļotājiem jāņem vērā kaimiņvalstu 
noteiktie ceļošanas ierobežojumi.
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Sabiedrisko pakalpojumu regu-
lēšanas komisija (turpmāk – Re-
gulators) 2020. gada 28. februārī 
saņēma Krāslavas novada domes 
2020. gada 25. februāra vēstuli 
Nr.3.15/221 (turpmāk – Vēstule) 
par Krāslavas pilsētas iedzīvotāju 
sūdzībām par karstā ūdens cirku-
lācijas augsto maksu pēc jaunā sil-
tumenerģijas tarifa apstiprināšanas 
sabiedrībai ar ierobežotu atbildību 
„Krāslavas nami” (turpmāk – SIA 
„Krāslavas nami”), kā arī Krāsla-
vas novada dome lūdz sniegt 
skaidrojumu par Regulatora 2019. 
gada 7. marta lēmuma Nr.57 „Par 
sabiedrības ar ierobežotu atbildību 
„Krāslavas nami” siltumenerģijas 
apgādes pakalpojumu tarifi em” 
(turpmāk – Lēmums Nr.57) pie-
mērošanas kārtības atbilstību nor-
matīvajiem aktiem.

Regulators ir izvērtējis Vēstulē 
minēto un pamatojoties uz likuma 
„Par sabiedrisko pakalpojumu re-
gulatoriem” (turpmāk – Likums) 
9. panta pirmās daļas 8.punktu un 
10. panta trešo daļu sniedz atbildi 
savas kompetences ietvaros.

Regulatora kompetenci un sa-
biedrisko pakalpojumu sniedzē-
ju tiesības un pienākumus noteic 
Likums un regulējamo nozaru 
speciālie normatīvie akti. Regula-
tors uzrauga, lai sabiedrisko pa-
kalpojumu sniegšanā regulējamās 
nozarēs tiktu ievērots Likums, kā 
arī regulējamo nozaru speciālie 
normatīvie akti.

Komersantiem, kas sniedz re-
gulētus siltumenerģijas apgādes 
pakalpojumus, ir jāievēro Likumā, 
Enerģētikas likumā, Ministru ka-
bineta 2008. gada 21. oktobra no-
teikumos Nr.876 „Siltumenerģijas 
piegādes un lietošanas noteikumi” 
(turpmāk – Noteikumi Nr.876) un 

citos siltumenerģijas apgādes pa-
kalpojumu sniegšanu reglamentē-
jošos normatīvajos aktos noteik-
tais.

Regulators paskaidro, ka regulē-
tie siltumenerģijas apgādes pakal-
pojumi tiek sniegti līdz siltumap-
gādes sistēmas piederības robežai, 
kas ir siltumtīklu un siltumapgā-
des sistēmu piederības un atbil-
dības dalījuma vieta starp siltum-
enerģijas apgādes pakalpojumu 
sniedzēju un siltumenerģijas ap-
gādes pakalpojumu lietotāju (No-
teikumu Nr.876 2.1.apakšpunkts). 
Siltumapgādes sistēmu piederī-
bas un atbildības dalījuma vieta 
parasti ir siltumtīkla ievads ēkā, 
kur tiek izvietots siltumenerģijas 
skaitītājs, atbilstoši kuram tiek no-
teikts ēkai piegādātās siltumener-
ģijas daudzums un veikti norēķini 
starp siltumenerģijas apgādes pa-
kalpojumu sniedzēju un lietotāju 
(vai lietotāju pilnvaroto personu, 
piemēram, pārvaldnieku). Tātad 
norēķinus starp piegādātāju un 
lietotāju par piegādāto siltumener-
ģijas daudzumu veic pamatojoties 
uz siltumenerģijas skaitītāju rādī-
jumiem. 

Krāslavas novada domes Vēstu-
lē nav konkretizēts, kas tieši nav 
izprotams SIA „Krāslavas nami” 
ar Lēmumu Nr.57 apstiprināto 
siltumenerģijas apgādes pakal-
pojumu tarifu piemērošanā, līdz 
ar to Regulators sniedz vispārīgu 
skaidrojumu. Attiecībā par Vēs-
tulē jautāto par SIA „Krāslavas 
nami” ar Lēmumu Nr.57 apstipri-
nāto siltumapgādes pakalpojumu 
tarifu piemērošanas kārtības atbil-
stību normatīvajiem aktiem, Re-
gulators paskaidro, ka norēķini par 
SIA „Krāslavas nami” piegādāto 
siltumenerģiju ir jāveic atbilstoši 

piegādātās siltumenerģijas dau-
dzumam, ko nosaka pēc siltum-
enerģijas skaitītāju rādījumiem. 
Siltumenerģijas skaitītāji piegā-
dātās siltumenerģijas daudzumu 
uzskaita enerģijas vienībās – me-
gavatstundās (MWh). Regulators 
SIA „Krāslavas nami” ar Lēmumu 
Nr.57 ir apstiprinājis siltumenerģi-
jas gala tarifu 51,44 EUR/MWh, 
kuru SIA „Krāslavas nami” ir jā-
piemēro, izrakstot rēķinu par dzī-
vojamai mājai piegādātās siltum-
enerģijas daudzumu. 

Tālāk aiz siltumapgādes sistē-
mas piederības robežas (mājas 
iekšienē) sākas dzīvojamās mājas 
īpašnieka (daudzdzīvokļu dzīvo-
jamās mājas gadījumā – dzīvokļu 
īpašnieku kopības un pilnvarotās 
personas pārvaldīšanas darbību 
veikšanai) atbildība, tajā skaitā 
kompetence noteikt katra dzīvok-
ļa īpašnieka maksājamo daļu par 
siltumenerģijas izmantošanu ēkas 
iekšienē.

Saņemtā siltumenerģija mājas 
iekšienē tiek izmantota apkurei, 
karstā ūdens uzsildīšanai un ne-
pārtrauktai karstā ūdens piegādei 
dzīvokļiem jeb cirkulācijai. Karstā 
ūdens apgādes sistēma ir daudz-
dzīvokļu mājas kopīpašuma daļa 
un cirkulācija uzskatāma par daļu 
no mājas ekspluatācijas (kopīpa-
šuma uzturēšanas) nodrošināšanas 
(Dzīvokļa īpašuma likuma 4.pan-
ta pirmā daļa). Siltumenerģijas 
izmantošana ēkas iekšienē nav 
sabiedriskais (regulējams siltum-
enerģijas apgādes) pakalpojums, 
bet ēkas pārvaldīšanas (apsaim-
niekošanas) darbība. Jautājumi, 
kas saistīti ar dzīvojamo māju pār-
valdīšanu, risināmi saskaņā ar dzī-
vojamo māju pārvaldīšanu regla-
mentējošiem normatīviem aktiem.

Katra dzīvokļa īpašnieka, māks-
linieku darbnīcas un nedzīvojamo 
telpu īpašnieka apmaksājamo daļu 
pilnvarotā persona aprēķina, pa-
matojoties uz normatīvajos aktos 
par dzīvojamo māju pārvaldīšanu 
noteiktajām siltumenerģijas aprē-
ķinu metodikām.

Regulators norāda, ka dzīvo-
jamo māju pārvaldīšanas joma 
saskaņā ar Likuma 2. panta otro 
daļu nav regulējama nozare un 
tajā sniegtie pakalpojumi nav re-
gulējami sabiedriskie pakalpoju-
mi. Nedz Likums, nedz Ministru 
kabineta 2009. gada 27. oktobra 
noteikumi Nr.1227 „Noteikumi 
par regulējamiem sabiedrisko pa-
kalpojumu veidiem”, kuri nosaka 
sabiedrisko pakalpojumu veidus, 
kuru sniegšanu regulējamās noza-
rēs nepieciešams regulēt, neparedz 
Regulatoram kompetenci dzīvoja-
mo māju pārvaldīšanas jomā.

Līdz ar to Regulatora kompe-
tencē neietilpst vērtēt dzīvojamo 
māju pārvaldīšanas jautājumus 
(tajā skaitā jautājumus par kar-
stā ūdens cirkulācijas maksu). 
Paskaidrojam, ka gadījumos, 
kad pārvaldīšanas pakalpojumus 
sniedz komersants, kas sniedz arī 
regulētus siltumenerģijas apgādes 
pakalpojumus, šādam komersan-
tam ir pienākums rīkoties atbilsto-
ši Likumā noteiktajam, proti, sa-
biedrisko pakalpojumu sniedzējs 
ārpus regulējamām nozarēm var 
veikt cita veida komercdarbību, 
kura noteiktajā kārtībā jānošķir 
no darbības sabiedrisko pakalpo-
jumu sniegšanā. Tādējādi arī SIA 
„Krāslavas nami” ar Lēmumu 
Nr.57 apstiprinātie siltumenerģijas 
apgādes pakalpojumu tarifi  satur 
visas izmaksas, kas komersantam 
rodas līdz siltumapgādes sistēmas 
piederības robežai. Savukārt pa-
kalpojumi, kurus regulējams ko-

mersants sniedz ārpus regulējamās 
nozares sabiedriskajiem pakalpo-
jumiem, ir maksas pakalpojumi, 
kuri netiek iekļauti regulēto sa-
biedrisko pakalpojumu tarifā.

Papildus attiecībā par Vēstulē 
minēto, ka Krāslavas pilsētas ie-
dzīvotāji sūdzas par karstā ūdens 
cirkulācijas augsto maksu, iesa-
kām pašvaldībai (kā SIA „Krāsla-
vas nami” kapitāla daļu turētajai), 
dzīvojamo māju pārvaldīšanas 
darbību veicējam (SIA „Krāsla-
vas nami”) un dzīvojamo māju 
īpašniekiem savstarpēji izvērtēt 
iespējas izvēlēties citu metodiku, 
lai aprēķinātu dzīvokļu īpašnie-
ku maksājamo daļu par saņemtās 
siltumenerģijas mājas iekšienē 
izmantošanu. Šai sakarā vēršam 
uzmanību uz nekustamo īpašumu 
pārvaldīšanas eksperta pausto vie-
dokli, – ja iedzīvotājus neapmieri-
na maksājamās daļas apmērs par 
dzīvojamās mājas uzturēšanai ne-
pieciešamajiem pakalpojumiem, 
viņi jebkurā brīdī var noteikt citu 
aprēķināšanas metodiku. Lemjot 
par atbilstošāko metodiku, iespē-
jams izmantot kādu no Ministru 
kabineta 2015. gada 15. septem-
bra noteikumos Nr.524 „Kārtība, 
kādā nosaka, aprēķina un uzskaita 
katra dzīvojamās mājas īpašnieka 
maksājamo daļu par dzīvojamās 
mājas uzturēšanai nepieciešama-
jiem pakalpojumiem” noteiktajām 
metodēm, kā dzīvojamās mājas 
īpašniekiem aprēķināt maksājamo 
daļu par dzīvojamās mājas uzturē-
šanai nepieciešamajiem pakalpo-
jumiem.

Jānis Miķelsons, 
Sabiedrisko pakalpojumu 

regulēšanas komisijas
 izpilddirektors

PAR KARSTĀ ŪDENS CIRKULĀCIJAS MAKSU 

NO 1. JŪNIJA SIA „KRĀSLAVAS NAMI”
 JAUNI ŪDENSSAIMNIECĪBAS 

PAKALPOJUMU TARIFI 
Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija (SPRK) apstiprināju-

si SIA „Krāslavas nami” jaunus ūdenssaimniecības pakalpojumu tari-
fus. Šā gada 1. jūnijā ūdensapgādes pakalpojumu tarifs Krāslavas pil-
sētā būs 1,00 EUR/m³, savukārt kanalizācijas pakalpojumu tarifs – 1,30 
EUR/m³. Abi minētie tarifi  ir bez PVN.

Kopējais ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifs veidos 2,30 EUR/m³ 
(bez PVN). Tarifu projekta izvērtēšanas gaitā kopējais tarifs samazināts 
par 6% jeb 0,15 EUR salīdzinājumā ar sākotnēji SIA „Krāslavas nami” 
iesniegto.

Neskatoties uz tarifa samazinājumu tā izvērtēšanas gaitā, jaunie 
ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifi  kopumā pieaug par 0,15 EUR/
m³, nekā spēkā esošie, kurus pirms 12 gadiem, 2008. gadā, apstiprināja 
Daugavpils reģionālais sabiedrisko pakalpojumu regulators.

„Kopš 2008. gada būtiski mainījušās ūdenssaimniecības pakalpoju-
mu sniegšanas izmaksas, kas ir galvenais iemesls tarifu pieaugumam. 
Vienlaikus šajos gados ar Eiropas Savienības Kohēzijas fonda atbalstu 
ir realizēti projekti ūdenssaimniecības pakalpojumu kvalitātes uzlabo-
šanai un pieejamībai. Pārbūvēti gan ūdens ieguves urbumi, gan ierīkota 
ūdens sagatavošanas stacija un notekūdeņu attīrīšanas iekārtas, kā arī 
ierīkoti jauni ūdens rezervuāri un veikti citi atjaunošanas darbi,” skaid-
ro Ūdenssaimniecības un atkritumu apglabāšanas pakalpojumu departa-
menta direktora pienākumu izpildītājs Aigars Mežals.

 SPRK, izvērtējot projektu un to veidojošo izmaksu pamatojumu, se-
cināja, ka jaunie tarifi  ir pamatoti un aprēķināti tādā apmērā, lai segtu 
SIA „Krāslavas nami” ūdenssaimniecības pakalpojumu izmaksas. Ja 
mainās tarifus ietekmējošie faktori, SPRK var rosināt tarifu pārskatīša-
nu vai atcelt šo lēmumu. 

Plašāk ar ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifi em citās Latvijas pil-
sētās var iepazīties SPRK interaktīvajā kartē: https://bit.ly/2xlfnNH

Baiba Jakobsone,
sabiedrisko attiecību vadītāja

17. martā valdība apstiprināja 
Zemkopības ministrijas sagatavo-
tos noteikumus par valsts atbalsta 
piešķiršanas kārtību mazajiem 
lauksaimniekiem. Atbalstam fi nan-
sējums paredzēts 4 miljonu eiro 
apmērā.

Atbalsta mērķis ir nodroši-
nāt pienācīgu ienākumu atbalstu 
mazajiem lauksaimniekiem, lai 
veicinātu iespējas strādāt lauk-
saimniecības nozarē un motivētu 
lauksaimniekus integrēties tirgū, 
kā arī stiprinātu to dzīvotspēju, 
sekmētu Latvijas reģionu apdzī-
votības saglabāšanos un ainavu 
sakoptību.

Atbalstu paredzēts piešķirt, bals-
toties uz 2019. gadā iesniegtā vie-
notā iesnieguma datiem, ja lauk-
saimnieka:

- deklarētās dzīvesvietas adrese 

vai juridiskā adrese visā laikposmā 
no 2019. gada 1. janvāra līdz 2019. 
gada 1. decembrim ir reģistrēta 
Latvijā ārpus republikas pilsētām; 

- vienotā platības maksājuma vai 
mazo lauksaimnieku atbalsta shē-
mas maksājuma saņemšanai dek-
larēto hektāru skaits 2019. gadā 
nepārsniedza septiņus hektāru;

2019. gadā tiešo maksājumu 
atbalstam noteiktā platība bija 
vismaz 0,3 ha ar laukaugiem, dār-
zeņiem, augļu kokiem vai aram-
zemē sētajiem zālājiem vai no 
2019. gada 15. maija līdz 15. sep-
tembrim lauksaimnieka īpašumā 
bija lauksaimniecības dzīvnieki, 
kas ekvivalenti vismaz vienai liel-
lopu vienībai. Pēc šiem kritērijiem 
var izvērtēt, vai lauksaimnieks veic 
lauksaimniecisko ražošanu.

Atbalstu piešķirs kā vienreizē-

ju maksājumu – papildinājumu 
ES tiešo maksājumu atbalstam, 
ja lauksaimnieka ES tiešo maksā-
jumu summa par 2019. gadu bija 
vismaz 100 eiro un nepārsniedza 
1200 eiro. 

Valsts atbalsta summa lauksaim-
niekam veidos 50% no apstiprinā-
tās ES tiešo maksājumu summas,  
un lauksaimnieks kopumā varēs 
saņemt ne vairāk par 1250 eiro, 
skaitot kopā gan 2019. gada ES tie-
šo maksājumu atbalstu, gan valsts 
atbalstu.

Piemēram, ja šobrīd mazais lauk-
saimnieks saņem mazo lauksaim-
nieku atbalstu 500 eiro, tad valsts 
atbalsts būs 50% jeb 250 eiro.

Informāciju sagatavoja: 
Dagnija Muceniece,

 ZM Preses un sabiedrisko 
attiecību nodaļas vadītāja

APSTIPRINA VALSTS ATBALSTA – 
4 MILJONU EIRO – PIEŠĶIRŠANAS KĀRTĪBU

 MAZAJIEM LAUKSAIMNIEKIEM

KRĀSLAVAS NOVADA IEDZĪVOTĀJU IEVĒRĪBAI
Satiekot vai konstatējot svešas, nepazīstamas un aizdomīgas personas, ka arī trans-

portlīdzekļus, lūgums informēt Valsts robežsardzi. Valsts robežsardzes Daugavpils 
pārvaldes Piedrujas robežapsardzības nodaļas diennakts tālruni:+371 65403765, +371 
26316994.

Par sadarbību un informācijas sniegšanu anonimitāte garantēta!!!



5
projekti

- Cik daudz projektu uzņēmē-
ji iesnieguši?

- Kopumā divos konkursos, 
kas bija izsludināti laika no 2019. 
gada maija līdz š. g. februārim, 
iesniegts 51 projekts. Tieši uzņē-
mējdarbībā 26 projekti, 5 projekti 
netika atbalstīti fi nansējuma trū-
kuma dēļ, bet 11 ir īstenošanas 
procesā, pārējiem 10 projektiem, 
kas iesniegti šī gada sākumā, feb-
ruārī tika izvērtēta atbilstība bied-
rības „Krāslavas rajona partnerī-
ba” darbības teritorijas sabiedrības 
virzītas vietējās attīstības stratē-
ģija 2015. - 2020. gadam (SVVA 
stratēģija) noteiktajiem kritērijiem 
un pieņemts lēmums tos atbalstīt, 
savukārt Lauku atbalsta dienests 
tagad veic to izvērtēšanu. 

Gada laikā bija izsludināti divi 
konkursi. Katrā varēja iesniegt 
projektus piecās dažādās rīcībās, 
trīs paredzētas uzņēmējiem – eso-
šu un jaunu produktu, pakalpo-
jumu radīšana, lauksaimniecības 
produktu pārstrāde un vides labie-
kārtošana. Divas rīcības paredzē-
tas sabiedriskā labuma projektu 
iesniegšanai (atbalstīti 25 projek-
ti). Tas nozīmē, ka šo projektu plā-
notajiem mērķim nav komerciāla 
rakstura un par rezultātiem netiek 
prasīta samaksa, kā arī tie ir pub-
liski pieejami. Kultūras un dabas 
objektu, vietējas teritorijas sakār-
tošanas un pakalpojumu pieeja-
mības uzlabošanas projektus šo-
brīd vairāk iesniedz pašvaldības, 
savukārt sabiedrisko aktivitāšu 
dažādošanas iespējas vēlas īstenot 
biedrības. 

- Kāds ir projektiem pare-
dzētais kopējais fi nansiālais ap-
joms?

- 2019. gadā no ELFLA izslu-
dinājām 965 000 eiro. Šī summa 
paredzēta uz iepriekš minētajām 
piecām rīcībām, un gandrīz visa 
šī nauda tika investēta. Projekti 
uzņēmējdarbībā vienmēr tiek ie-
sniegti par lielāku summu, nekā 

varam atbalstīt, taču cenšamies, ja 
rodas iespēja, pārcelt fi nansējumu 
no vienas mazāk pieprasītās rīcī-
bas uz citu, tādējādi atbalstīt kādu 
aktuālu, labu projektu, kuram fi -
nansējuma pietrūka. 

2020. gada konkursā pieejamais 
fi nansējums bija 374 000 eiro. Jā-
ņem vērā, ka fi nansēšanas periods 
iet uz beigām, atvēlētais fi nansē-
jums paliek mazāks. Janvārī ie-
sniegti 19 projekti, kā iepriekš mi-
nēju, no tiem 10 uzņēmējdarbībā, 
deviņi - sabiedriskā labuma. Prie-
cājos, ka pēdējos gados vietējie 
esošie uzņēmēji, kā arī personas, 
kuras vēlas uzsākt saimniecisko 
darbību, aktīvi piedalās konkur-
sos, jo redz, ka LEADER pasāku-
mā ir laba iespēja saņemt fi nansē-
jumu savu ideju īstenošanai.

- Kādi ir interesantākie pro-
jekti? 

- Atgādināšu, ka mēs esam bied-
rība, kas darbojas bijušā Krāsla-
vas rajona teritorijā, iekļaujoties 
arī plānotajā administratīvi terito-
riālajā reformā – iespējams, drīz 
atgriezīsimies vecajās robežās, 
tāpēc runāšu par trīs novadiem - 
Krāslavas novadu, Dagdas nova-
du un Aglonas novada Grāveru, 
Šķeltovas un Kastuļinas pagas-
tiem. Par katru projektu, protams, 
nav iespējams izstāstīt.

Krāslavas uzņēmējs iecerējis 
īstenot inovatīvu projektu par 
akustisko sienas paneļu ražošanu. 
Tie ir paneļi, kurus stiprina pie 
griestiem un sienām, lai mazinātu 
skaņas atstarošanos. Jau noslēgti 
līgumi paneļu eksportam. 

Dagdā strādā uzņēmējs no 
Francijas, kurš grib ierīkot kok-
snes impregnēšanas autoklāvu, lai 
šos darbus varētu veikt uz vietas. 
Vietējie uzņēmēji atzīst, ka šāds 
pakalpojums vitāli nepieciešams, 
jo šobrīd koksne impregnēšanai 
jāved tālu uz citiem novadiem. 
Šis uzņēmējs vēlas arī iegādāties 
iekārtas, lai īstenotu PVC jumtu 

ražošanu.
Ļoti populāra 

ir tūrisma pakal-
pojumu joma. 
Skaistas pagas-
tā plānota mini 
golfa laukuma 
izveide tūris-
ma jomā. Mazs 
projekts, bet tū-
risma attīstībai 
manā skatījumā 
ļoti perspektīvs, 
turklāt mūsu te-
ritorijā nekā tāda 
nav.

Izvaltas pa-
gastā tiks īste-
nots projekts par 
glempinga „Velo 

Latgale” izveidi, kas ietvers lau-
ku terapijas taku, velo nomu un 
glempinga vietu. Glempings ir 
dabas tūrisma pakalpojums, tikai 
tev pašam nav jāceļ telts, nav jā-
domā par guļammaisiem, uguns-
kura vietu utt. Tas viss jau tev ir 
gatavs, atbrauc un baudi dabu. 
Glempingu izveide Latvijā kļūst 
populāra. Iepriekš esam atbalstī-
juši arī glempinga izveidi uz Dag-
das ezera salas. Tas jau veiksmīgi 
darbojas.

Cits projekts paredz aktīvā tū-
risma attīstību Krāslavas teritori-
jā, ierīkojot pie Daugavas atpūtas 
vietu laivotājiem. Vēl vienā pro-
jektā paredzēts izveidot mājra-
žotāju uzņēmējdarbības atbalsta 
centru. Ja pretendents īstenos šo 
projektu, tad vietējie mājražotāji, 
amatnieki varēs vēl vairāk piedā-
vāt savu produkciju tūristiem, kuri 
apmeklēs Krāslavas novadu.

Indras pagastā iecerēts īstenot 
projektu par augļkopības nozares 
attīstību, kas paredz ražot sulas ar 
dažādām piedevām. 

Aglonas novada trīs bijušā 
Krāslavas rajona pagastos ir vai-
rāki projekti, bet tos lielākoties 
iesniedz pašvaldība. Uzņēmējdar-
bības projekti no tās puses ir tikai 
četri. Parādījusies jauna tenden-
ce, turp brauc rīdzinieki – esošie 
mantinieki vai ir nopirkuši īpašu-
mus un grib attīstīt uzņēmējdarbī-
bu. Piemēram, jaunietis no Rīgas 
grasās īstenot mūsdienīgu projek-
tu un uzbūvēt attālinātas darbības 
māju, kurp aicinās braukt darba 
kolektīvus no pilsētām. Darbs ār-
pus ofi sa ir mūsdienīga tendence, 
kas ir jāatbalsta. Ja darba speci-
fi ka pieļauj, kāpēc gan cilvēkam 
nedot iespēju strādāt attālināti. 
Starp citu, COVID-19 visiem liek 
saprast to, ka šāda darba organizā-
cija jau ir dzīves nepieciešamība. 
Protams, es nerunāju par ražoša-
nas vai pakalpojumu sfēru, kurā ir 
tiešie kontakti ar klientu, bet dau-
dzu nozaru darbinieki var strādāt 
attālināti. 

- Kur projektus realizē vairāk 
- pilsētā vai laukos?

- Krāslavas novadā lauki ir 
priekšā pilsētai. Dagdā ir puse uz 
pusi. Mūsu galvenais uzdevums 
ir palīdzēt attīstīt lauku vidi, lai 
cilvēks varētu pilnvērtīgi dzīvot 
un nerastos doma braukt projām. 
Viens no LEADER pieejas pamat-
principiem ir pieeja no „apakšas 

uz augšu”, kad iniciatīva nāk no 
vietējiem iedzīvotājiem, iesais-
toties savas teritorijas problēmu 
identifi cēšanā un risināšanā.

2019. gada konkursā iesniegti 
divi, šogad viens projekts, ar īs-
tenošanas vietu Krāslavā, pārējie 
pagastos (Kombuļu – 3, Aulejas 
– 2, Izvaltas, Skaistas, Kastuļinas, 
Dagdas, Andzeļu, Grāveru, Ezer-
nieku, Indras pagastā - pa vie-
nam). Par akustisko paneļu ražot-
nes projektu jau minēju. Krāslavā 
īstenots projekts par daudzveidīgo 
celtniecības statņu nomu būvnie-
cības darbu veikšanai. Trešais 
projekts ir par auto mazgātavas 
izbūvi Krāslavā, kas iesniegts at-
kārtoti, pirmajā reizē pretendents 
pats atsauca savu projektu. Darbi 
arvien nav uzsākti, ļoti ceram, ka 
uzņēmējs sāks īstenot projektu tu-
vākajā laikā. 

Aulejas pagastā iecerēts izvei-
dot CBD eļļas ražotni, eļļa gan 
tiks tikai eksportēta. Kombuļu pa-
gastā uzņēmējs ražos un iepakos 
džemu. 

Andrupenes pagastā tiks izvei-
dots mikro brūzis, alus ražošana.

- Vai tiek radītas arī jaunas 
darbavietas?

- Rakstot projektu, pretendents 
tiesīgs izvēlēties saimnieciskās 
darbības rādītāju – paaugstināt 
neto apgrozījumu vai radīt darba-
vietas. Pēdējā gadījumā projekts 
iegūst papildu punktus vērtējumā. 

Līdz 2019. gadam iesniegto 
projektu rezultātā radītas deviņas 
darbavietas. 2019. gadā iesnieg-
tajos projektos paredzētas septi-
ņas darba vietas, no tām daļa jau 
izveidotas, pārējās taps pēc pāris 
gadiem, jo MK noteikumi to pie-
ļauj. 2020. gada projektos plāno-
tas astoņas jaunas darbavietas. 

- Kas ir jūsu sadarbības part-
neri?

- Sadarbojamies ar citām NVO 
un valsts iestādēm, organizējam 
dažādus informatīvi izglītojošus 
pasākumus, seminārus, paši pie-
dalāmies pasākumos un pieredzes 
braucienos. 

Pagājušajā gadā sadarbībā 
ar Latvijas Lauku forumu ie-
saistījāmies Eiropas Komisijas 
kampaņā „Mans reģions, mana 
Eiropa, mana nākotne!”. Gan Da-
gdas novada Ķepovas ciemā, gan 
Krāslavas novada Indras ciemā 
interesentiem bija iespēja klātie-
nē izzināt vietējās iniciatīvas, kas 

tapušas ar Eiropas Savienības at-
balstu. Krāslavas novada iedzīvo-
tāji brauca uz Dagdas novadu un 
iepazinās ar projektiem, un otrādi 
– Dagdas novada cilvēki brauca 
uz Indru un iepazinās ar Krāsla-
vas novada projektiem. Krāslavas 
novadā rādījām Laimes muzeju, 
Indras aušanas darbnīcu, pieaici-
nājām uzņēmējus, lauksaimnie-
kus, NVO, pašvaldības pārstāvjus, 
kuri prezentēja, kā tiek piesaistīts 
ES fondu fi nansējums. 

Šī gada februāra nogalē notika 
pieredzes apmaiņa ar partnerības 
„No Salacas līdz Rūjai” terito-
rijas uzņēmējiem un pašvaldību 
pārstāvjiem no Valmieras, Rūjie-
nas un Mazsalacas. Organizējām 
divu dienu programmu, apmeklē-
jot spilgtākos triju pašvaldību jeb 
potenciāli jaunā Krāslavas novada 
teritorijas objektus, īstenotos pro-
jektus. Domāju, ka būs vēl šādi 
pasākumi, jo interese par to, kā 
mēs šeit dzīvojam, realizējam ide-
jas, piesaistām ES fondu fi nansē-
jumu, ir liela. Viesi neslēpa savu 
pārsteigumu un atklāti sacīja, ka 
nebija gaidījuši redzēt tik labus 
projektu rezultātus. 

- Biedrība „Krāslavas rajona 
partnerība” ir iesaistījusies trīs 
sadarbības projektos kā partne-
ris. Kas tie tādi?

- Viens no projektiem bija „Dau-
gavas upes baseina ekonomiskā 
potenciāla attīstība”. Tā ietvaros 
21 pašvaldībā gar Daugavu noti-
ka vairāk nekā 30 pasākumu, tapa 
vienota karte Latvijas lielāko upju 
ūdens tūrisma ceļam, izpētītas lai-
votāju iespējas piestāt Daugavas 
krastā. Šo pētījumu uzņēmēji jau 
izmanto savos projektos. 

Otrs projekts par velotūrisma 
attīstību, marķējot velomaršrutu 
„EuroVelo11”, tādējādi populari-
zējot Austrumlatviju kā Eiropas 
velotūrisma galamērķi, sekmējot 
uzņēmējdarbības attīstību un kli-
mata pārmaiņu mazināšanos, ce-
ļojot „zaļi”. Šo projektu sadarbī-
bai iniciēja Krāslavas, Dagdas un 
Aglonas TIC. 

Projekts „Tūristam draudzīgs 
Latgales uzņēmējs digitalizācijas 
laikmetā” paredz vairākus ap-
mācību ciklus. Plānojam mūsu 
uzņēmējiem trīs apmācības par e-
vidi, mārketingu, sociālajiem me-
dijiem, to efektīvu izmantošanu, 
mājaslapu un reklāmas izveidi, vi-
zuālo identitāti utt. Ceru, ka valstī 
izsludinātā ārkārtas situācija, pa-
sākumu norises laikos neieviesīs 
korekcijas, jo ieplānotais laiks ir 
24. un 29. aprīlis, 14. maijs.

Visi projekti tiek fi nansēti 
ELFLA LEADER pieejas pasāku-
ma ietvaros. 

- Kas sagaidāms nākamajā 
plānošanas periodā?

- Nākamajā plānošanas periodā 
(2021. - 2027.) LEADER pasāku-
mā būs iespējas iesniegt projek-
tus. Vēl lielāks uzsvars tiks likts 
uz uzņēmējdarbības veicināšanu, 
lauku vides attīstību, protams, kli-
mata pārmaiņām, zaļo domāšanu 
un viedajiem ciemiem. 

- Paldies par interviju!
Juris Roga

INOVATĪVI PROJEKTI,
 JAUNAS DARBAVIETAS

Kopš 2009. gada biedrība „Krāslavas rajona partnerība” 
darbojas LEADER pieejas īstenošanā, piesaistot Eiropas 
lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) finansēju-
mu, uzlabojot sociālo situāciju laukos, veidojot labvēlīgu 
vidi dzīvošanai, uzņēmējdarbībai un lauku teritoriju attīs-
tībai. Par paveikto pēdējā gada laikā stāsta administratī-
vā vadītāja Zane Ločmele.
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darbi, notikumi, cilvēki

„Esmu dzimusi un mācījusies Jē-
kabpilī. Augstāko izglītību ieguvu 
Rīgas Politehniskajā institūtā, tur 
arī iepazinos ar savu nākamo vīru. 
Tā nu ir sanācis, ka abi pēc jauno 
speciālistu sadales devāmies strādāt 
uz Daugavpili. Kad apprecējāmies, 
pārcēlāmies uz dzīvi Krāslavā, kur 
dzīvojam līdz pat šai dienai,” dalījās 
atmiņās Ludmila.  

Grūtie laiki, kad daudzi cilvēki 
valsts uzņēmumos zaudēja darbu 
štatu samazināšanas un iestāžu lik-
vidācijas dēļ, nepagāja secen arī 
Ludmilai. Palikusi bez darba, viņa 
sāka domāt, kā rīkoties, lai realizētu 
sevi.  

Ludmila visu mūžu aizrāvās ar 
rokdarbiem – šuva, adīja, meista-
roja. Taču aizraušanās ar rotu da-
rināšanu sākās negaidīti, kad viņa 
aizbrauca uz Īriju ciemos pie meitas, 
un, staigājot pa pludmali, iegāja vei-
kalā, kurā pārdod dažādus akmeņus.   

„Kad es ieraudzīju veselu grozu 
ar ametistiem, jutos kā noburta!” at-
cerējās Ludmila. „Kāds skaistums! 
Veikalā bija vairākas tilpnes ar ak-
meņiem. To bija tik daudz, un tie 
bija tik dažādi, un visi - brīnumaini 
skaisti! Un cik daudz enerģijas! Es 
aizdomājos... Ko var no tiem izgata-
vot? Tā es sāku darināt rotaslietas. Šī 
nodarbe mani ļoti aizrāva!” 

Ludmila vienmēr bija apņēmīga 
un pašpārliecināta. Ja kaut ko gribē-
ja, pat nezinot, kā to izdarīt, vienalga 
panāca savu – par katru cenu. Kad 
meita bija pavisam maziņa, viņai 
gribējās uzadīt mazulītei kleitu. 
Ludmila negrasījās apgūt adīšanas 
prasmi pakāpeniski, sākot ar sedzi-
ņām un spilventiņiem, viņa sāka 
uzreiz ar kleitu! Tas pats bija arī ar 
rotaslietām. 

Ludmila: „Paradoksāli, bet es 
sāku darināt rotas, nepārzinot nevie-
nu tehniku. Kad cilvēki man jautāja, 
kādā tehnikā strādāju, man nebija, 
ko atbildēt. Es sāku šķirstīt vecās 
grāmatas, kur atradu dažādu tehniku 
aprakstus un nosaukumus, izrādījās, 
ka es izgatavoju savus rokdarbus su-
tažas rotu darināšanas tehnikā (tikai 
es izmantoju ādas auklu), kā arī vin-
tāžas, ziedlapiņu un citās tehnikās. 

Idejas un iedvesmu Ludmila gūst 
no apkārtējās pasaules. Kādu dienu 
Parīzē viņa ieraudzīja skaistus metā-
la vārtus, ko rotāja dažādas vinjetes 
– neaprakstāms skaistums! Un nolē-
ma, kāpēc gan nepamēģināt izveidot 
tādu pašu skaistumu no ādas - vin-
tāžas stilā? 

Zīmulis un bloknots ir Ludmilas 
pastāvīgie pavadoņi. Jo vīzija par 
to, kāda būs nākama rotaslieta, var 
parādīties jebkurā laikā un vietā – 
mājās, pie dabas krūts vai pa ceļam 
uz Rīgu. 

„Topošas rotaslietas veidola pa-
matā ir akmens. Skatoties uz to, es 
iedomājos, kā un ar ko to var saska-
ņot. Savā darbā es izmantoju tikai 
dabīgus materiālus. Ļoti efektīgi iz-
skatās senas fosilijas, kas izveidojās 
pirms diviem miljoniem gadu. Lūk, 
gliemežvāks, tas ir nogriezts gare-
niski un nopulēts. Ir redzams, ka tas 
atradās blakus marmora oniksam. 
Bet te – hematīts, un šeit - simbircīta 
un pirīta ielāsmojumi,” stāstīja Lud-
mila, prezentējot savas rotas. „Ak-
meņus es iegādājos pie kāda meis-
tara no Krievijas, citreiz tos atved 
mana meita vai paziņas no Urāliem, 
un dažreiz es tos pērku gadatirgos 
Vācijā”.  

Ludmila uzskata, ka savērt akme-
ņus uz diega – tas ir pārāk vienkārši, 

uztaisīt krelles var daudzi. Turklāt 
tās top smagas un aukstas. Viņai gri-
bējās darināt neparastas rotaslietas, 
un rokdarbniece sāka izmantot ādu, 
līdz ar to viņas izstrādājumi kļuvuši 
vieglāki un siltāki. Ludmila: „Āda 
ir viens no senākajiem materiāliem, 
ko izmanto cilvēki. No senajiem 
laikiem amatnieki taisīja visdažādā-
kos ādas izstrādājumus. Piemēram, 
grāmatu iespiedēji izgatavoja no 
ādas grāmatu vākus un izrotāja tos 
ar dārgakmeņiem. Es gribēju atdzī-
vināt šo tradīciju šeit, Krāslavā, un 
īstenot savas ieceres rotaslietās, kas 
ir vieglas, neparastas un dažādas pēc 
formas.”

Līdzīgas rotas nekur citur Latvijā 
Ludmila nav redzējusi, un tas nemaz 
nav pārsteidzoši, jo šādu rotu dari-
nāšana ne katram ir pa spēkam, šis 
darbs prasa lielu pacietību, rūpīgu-
mu un centīgumu. 

Vienas rotas izgatavošanai ir ne-
pieciešams no 10 līdz 48 stundām. 
Darbs sākas ar topoša izstrādājuma 
skices veidošanu.

Ludmila pastāstīja: „Es izlieku 
akmeņus, pēc tam apvelku to kontū-
ras ar līniju, tad izvērtēju, kādas būs 
krāsas un ar ko es aizpildīšu tukšas 
vietas. Izvēlos tādu ādas veidu, lai 
viss izskatītos harmoniski kopā ar 
akmeņiem. Reizēm darba gaitā es 
mainu savu ieceri, un galu galā rota 
iegūst pilnīgi citu veidolu. Līdzīgu 
rokdarbu man ir ļoti maz. Manu-
prāt, pat tad, ja ir vēlēšanās uztaisīt 
kopiju, tas vienkārši vairs nav iespē-
jams.” 

Kā atzīst Ludmila, ar gadiem vi-
ņas izstrādājumu kvalitāte ievēro-
jami uzlabojās. Līdz ar to arī viņas 
kaklarotu, auskaru, rokassprādžu, 
kulonu un piekariņu darināšanas 

tehnikas līmenis kļuva daudz sarež-
ģītāks. Pašlaik viņai vairs nav intere-
santi darināt pārāk vienkāršas rotas. 

„Es gribētu izgatavot lielus, apjo-
mīgus izstrādājumus, bet tie var būt 
tikai kā izstāžu variants. To liktenis 
- atrasties zem stikla, un cilvēki uz 
tiem tikai skatīsies. Negribas, lai tā 
būtu. Man ir patīkami redzēt, kad 
sieviete valkā manas rotas un zina, 
ka tādas ir tikai viņai. Ikvienā savā 
rokdarbā es ielieku savas sirds sil-
tumu, savu enerģētiku. Manas rotas 
man ir kā bērni, es atceros visus sa-
vus darinājumus,” pastāstīja Ludmi-
la. 

Šo gadu garumā Ludmilai parā-
dījās pastāvīgās klientes, kurām jau 
izveidojušās viņas izstrādājumu ko-
lekcijas. Savus darbus rokdarbniece 
izstāda arī Krāslavas novada Tūris-
ma informācijas centrā un Amatu is-
tabā, kā arī pārdod apģērbu veikalā 
Rīgā un suvenīru veikalā Daugav-
pilī.  

„Ar individuāliem klientiem 
strādāt ir grūtāk,” atzina Ludmila. 
„Piemēram, cilvēks pasūta rotu, ko 
vēlas pasniegt kā dāvanu. Bet man, 
lai izveidotu personalizētu rotu kon-

krētam cilvēkam, ir nepieciešams 
redzēt viņu, tāpēc es lūdzu parādīt 
personas foto un nedaudz pastāstīt 
par viņu. Man ir jāsaprot, kāda ir 
viņa individualitāte.” 

Ludmilas rokdarbus ir iespējams 
pasūtīt ne tikai individuāli, tās var 
iegādāties dažādos gadatirgos, vasa-
ras laikā viņa izbrauc uz citām Lat-
vijas pilsētām. Ludmila pastāvīgi 
piedalās arī gadatirgū, kas norisinās 
Krāslavas pilsētas svētku ietvaros. 

Ludmila: „Manas rokas vienmēr 
ir ar kaut ko aizņemtas. Es izšuju, 
adu, šuju - nevaru vienkārši sēdēt 
pie televizora bez darba. Man žēl 
veltīgi izšķērdēt savu laiku, jo tas tik 
ātri skrien, bet tik daudz ko vēl gri-
bas paspēt izdarīt. Drīz ārā kļūs sil-
tāk, un man daudz kas jāpadara savā 
sētā. Pagājušajā gadā es ierīkoju 
divas akmens puķu dobes ar daudz-
krāsainu oļu segumu, šajā pavasarī 
plānoju izveidot arī trešo puķu dobi. 

No visām savām nodarbēm es 
gūstu daudz prieka un laimes!”

Elvīra Škutāne, 
autores foto

LUDMILA MOROZOVA: 
„Ikvienā rokdarbā, kas radīts ar mīlestību, es ielieku savas sirds siltumu, 
savu enerģētiku, ikvienai manai rotai ir dvēsele, raksturs, temperaments un savs dzīvesstāsts”   
Mūsu dienās – moderno informācijas tehnoloģiju laikmetā – cilvēkiem netrūkst vis-

dažādāko preču. Veikalos var iegādāties visu, ko sirds kāro, un arī izvēlēties savām ie-
spējām atbilstošāku cenu. Tomēr produkti, kas ražoti fabrikās un rūpnīcās, ir lielākoties 
vienveidīgi un bezpersoniski. Ko nevar teikt par darinājumiem, kas ir roku darbs. Sava 
amata meistari neietaupa uz kvalitātes rēķina, viņiem svarīgākais - nevis īstenot pirkša-
nas-pārdošanas procesu, bet gan atrast saimnieku savam lolojumam. Roku darbs tika 
augstu vērtēts visos laikos, un mūsdienās - it īpaši. Radot jaunu izstrādājumu, meistars 
ieliek tajā savu enerģiju, savas ieceres, savu roku siltumu. Tāpēc unikāli rokdarbi parasti 
rada luksusa, komforta un mājīguma atmosfēru. 

Tieši tā, ar visrūpīgāko attieksmi pret katra izstrādājuma detaļām, vizuālo izskatu un uni-
kalitāti, jau vairāk nekā desmit gadus savas rotas darina krāslaviete Ludmila Morozova.  

Biedrība „Mežsaimnieku apvienī-
ba „Krāslava”” dibināta 2004. gada 
28. septembrī ar mērķi izveidot pro-
fesionālu, noturīgu, ilgtspējīgu un 
kvalitatīvu privāto mežu īpašnieku 
pašpārvaldi un paplašināt pakalpoju-
mu pieejamību, tādējādi ilgtermiņā 
nodrošinot privātās mežsaimniecī-
bas ilgtspējīgu attīstību un iedzīvo-
tāju labklājības celšanu Dienvidl-
atgalē. Biedrību veiksmīgi vada tās 
valdes priekšsēdētājs Valērijs Droz-
dovs. Patlaban tā apvieno 203 bied-
rus – meža īpašniekus no Latgales 
reģiona, kuru meža īpašumi mērāmi 
gandrīz 10 tūkstošos hektāru.

Mežsaimnieku apvienības nozīme 
pieauga pēc administratīvi teritoriā-
lās reformas īstenošanas, kad tika 
likvidētas četras Krāslavas mežnie-
cības un no Valsts meža dienesta uz-
devumiem atdalītās funkcijas bija jā-
pārņem mežsaimnieku apvienībām. 
Tagad Mežsaimnieku apvienības 
kompetencē ir meža cirsmu fonda 
sagatavošana, meža stādījumu no-

vērtēšana, mežu apsaimniekošanas 
projektu sagatavošana un neizman-
toto lauksaimniecības zemju apme-
žošana. Apvienība sniedz bezmaksas 
konsultācijas privāto mežu īpašnie-
kiem ne tikai no Krāslavas novada, 
bet arī no Daugavpils, Ludzas, Preiļu 
un Rēzeknes novada. Svarīgākais 
mežsaimnieku apvienības darbības 
lauciņš ir mežu saimnieku koope-
rācija, kas ir būtisks solis ārvalstu 
labākās mežsaimniecības pieredzes 
īstenošanā. Apvienība aktīvi pieda-
lās mežsaimniecības politikas vei-
došanā un privāto meža īpašnieku 
interešu pārstāvniecībā valsts līmenī, 
sadarbojoties ar Latvijas Mežu īpaš-
nieku biedrību. Biedrība „Mežsaim-
nieku apvienība „Krāslava”” aktīvi 
iesaistās fi nansējuma piesaistīšanā 
ES, ELVGF, ELFLA, LEADER un 
Krāslavas novada pašvaldības fi nan-
sētajos projektos. Biedrības „Krāsla-
vas rajona partnerība” organizētajā 
LEADER projektu konkursā „Pa-
kalpojumu kvalitātes un pieejamības 

uzlabošana vietējiem iedzīvotājiem” 
atbalstītajā projektā 2009./2010. 
gadā tika izveidotas trīs mežsaimnie-
cības pārstāvniecības, iegādāta da-
torprogramma, datortehnika, „GPS 
Pathfi nder” uztvērējs, motorzāģi 
un krūmgrieži, biroja mēbeles un 
spoguļkamera, kā arī radītas divas 
darba vietas. Ieguldītās investīcijas 
ļauj attīstīties, uzlabojot pakalpo-
jumu kvalitāti un sasniedzamību.
Mežsaimnieku apvienības „Krāsla-
va” un tās priekšsēdētāja Valērija 
Drozdova panākumi atzinīgi no-
vērtēti „Meža nozares gadagrāma-
tā 2010”/izdevējs nodibinājums 
„Latvija aug”/. 2016. gadā biedrība 
izveidoja un saņēma PEFC meža 
sertifi kātu 23 meža saimnieku īpašu-
miem, veicinot ilgtspējīgu meža pla-
tību apsaimniekošanu. Ik gadu tiek  
sagatavoti vairāki desmiti projektu 
Eiropas Savienības ELFLA  atbals-
tam meža īpašumu un lauksaimnie-
cībā neizmantoto platību apmežoša-
nai, jaunaudžu retināšanai utt. Tiek 

sniegti konsultatīvie pakalpojumi, 
nodrošināta līdzdalība Latvijas 
Mežu īpašnieku biedrības organizē-
tajos pieredzes braucienos, sapulcēs 
ar mērķi uzlabot un  veicināt mežu 
saimniecības apsaimniekošanu, pa-
lielinot ekonomisko efektivitāti.

Biedrības valdes priekšsēdētājs 
Valērijs Drozdovs  stāsta, ka Latgales 
reģionā meži klāj 38,6% (Krāslavas 
novadā ~35%) no sauszemes platī-
bas, tajā skaitā pēdējo 10 gadu laikā 
par 10,8% samazinājies skuju koku 
skaits un par 10,8% palielinājies lapu 
koku skaits. Meža apsaimniekošana 
nenozīmē tikai meža ciršanu. Mežs 
kā dzīvās dabas sastāvdaļa prasa pa-
stāvīgu uzraudzību un apsaimnieko-
šanu neatkarīgi no tā, vai konkrētajā 
mežā ir izcirtumi, jaunaudzes vai 
pāraudzis mežs. Līdz ar to ikvienam 
meža īpašniekam ir jābūt pietiekami 
izglītotam un zinošam, lai spētu pat-
stāvīgi pieņemt pareizus lēmumus 
par labu sev un sava meža apsaim-
niekošanai. Pretējā gadījumā viņš 

cietīs zaudējumus.
Mežsaimniecība ir viena no po-

pulārākajām darbības nozarēm Lat-
galē ar 7,5% no neto apgrozījuma. 
Kokapstrāde izvirzījusies kā viens 
no nozīmīgākajiem attīstības virzie-
niem Latgalē. Kokrūpnieki Latvijā 
ir ieinteresēti privāto mežsaimnieku 
kooperācijā. Kooperēšanās sniedz 
vairākus labumus. Pirmkārt, viegli 
pieejami profesionāli padomi par 
sava meža attīstīšanu un tā vērtības 
celšanu, palīdzība meža saimniecī-
bas dokumentācijas kārtošanā līdz 
pat Eiropas fondu piesaistei meža 
stādīšanai un kopšanai. Otrkārt, ir 
daudz lielākas iespējas droši un iz-
devīgi pārdot cirsmas. Līdz ar to 
biedrībai „Mežsaimnieku apvienība 
„Krāslava””  ir plašs darbības lauks 
kooperācijas veicināšanā Latgalē, 
ikdienā atbalstot mežu saimniekus.

Terēze Brazeviča,
LLKC Krāslavas konsultāciju

biroja uzņēmējdarbības
konsultante

KOOPERĀCIJA MEŽA ĪPAŠUMU APSAIMNIEKOŠANĀ LATGALĒ
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Katra krāslavieša ikdienu vai-
rāk vai mazāk ietekmē pašvaldī-
bas aģentūras „Labiekārtošana 
K” kolektīva veikums pilsētvides 
uzturēšanā. Bieži vien mēs pat 
nepamanām tos darbarūķus, 
pateicoties kuriem ielas ir tīras, 
naktīs deg apgaismojums, valsts 
svētkos pilsētā plīvo Latvijas ka-
rogi. Par uzņēmuma darba fron-
ti intervijā pastāstīja aģentūras 
direktors Ēvalds Cauņa. 

- Kas ir svarīgākie veicamie 
darbi, kuriem aģentūra koncent-
rē lielākos resursus?

- Galvenās mūsu rūpes ir veltītas 
pilsētvidei, bet pēc nepieciešamī-
bas palīdzam arī pagastiem, veicot 
koku izzāģēšanu apbedījumu vie-
tās un sniedzot elektriķa pakalpo-
jumus. Tie ir darbi, kurus pagastu 
pārvaldes patstāvīgi nespēj veikt, 
jo viņu rīcībā nav attiecīgu speciā-
listu. 

Daudz darba mums ir sniegiem 
bagātā ziemā, kad pilsētas trotu-
ārus no sniega atbrīvo mūsu trak-
tori. Arī sētniekiem ir liela slodze – 
papildus ikdienā veicamajam nāk 
klāt ielu kaisīšana ar pretslīdes ma-
teriālu. Bet šogad ziemas faktiski 
nebija, varējām koncentrēt spēkus 
citiem darbiem. Rūpējamies par 
pilsētas ielu apgaismojuma uztu-

rēšanu darba kārtībā, atjaunojam 
atsevišķus zemē ieguldīto elek-
trokabeļu posmus, kas kalpo kopš 
PSRS laikiem un ir pavisam no-
lietojušies. Mūsu elektriķi apkalpo 
arī pašvaldības iestādes - nomai-
nām instalāciju, rozetes, lampas, 
veicam sīkus elektroierīču remont-
darbus, piemēram, sildelementu 
nomaiņu ēdiena gatavošanas plītij. 

Kapos izzāģējam kokus, kas 
apdraud cilvēkus un pieminekļus, 
attīrām ceļmalas grāvjus no kārklu 
saaudzēm, atzarojam kokus. 

- Fanātiskākie dabas draugi 
parasti nikni iestājas pret koku 
nozāģēšanu…

- Bet mēs ne tikai zāģējam, arī 
stādām kokus. Šonedēļ pilsētā stā-
dījām bērzus. Vēl Ūdrīšu pagastā 
izrakām 20 gadus vecu egli un pār-
vedām uz pilsētu – tagad tā augs 
netālu no mūsu garāžām un ofi sa. 
Ūdrīšu pagastā ir ieplānota ceļa 
rekonstrukcija, egle traucētu dar-
biem un bija žēl to vienkārši sazā-
ģēt malkā. Ceram, ka jaunajā vietā 
šī skaistā egle labi ieaugsies. Mēs 
arī ieguvām jaunu pieredzi tik lielu 
koku pārstādīšanā, kas nākotnē var 
noderēt. 

- Ko dara aģentūra, kad tuvo-
jas lielāki kalendārie vai pilsētas 
svētki?

- Aģentūras tuvākais uzdevums 
ir sapost pilsētu gaišajiem Lieldie-
nu svētkiem. Pilsētas svētku no-
formējums ir viena no mūsu darba 
sastāvdaļām, vienalga, vai tā būtu 
Ziemassvētku eglītes izrotāšana 
pilsētas centrā, vai tās būtu Liel-
dienu dekorācijas, vai atribūti pil-
sētas svētkiem. Es jau nemaz neru-
nāju par valsts svētkiem - 4. maijs, 
Lāčplēša diena, 18. novembris 
– visam jābūt augstākajā līmenī. 

Starp citu, arī pieminekli represiju 
upuriem „Māte Latgale raud” mēs 
regulāri pieskatām, pēc nepiecieša-
mības tīram un mazgājam. 

Retāku darbu sarakstā ir sēdvie-
tu nodrošināšana nelielu pasākumu 
dalībniekiem brīvā dabā. Sagata-
vojam Līgo svētku ugunskuru, ap-
rīkojam ugunskura vietu, atvedam 
biotualetes, ja nepieciešams. Esam 
snieguši dažādu palīdzību fi lmētā-
ju grupai, kad Krāslavā tapa kadri 
režisora Viestura Kairiša spēlfi lmai 
„Piļsāta pi upis”. Vēl daudzus citus 
nelielus darbiņus varam ierakstīt 
savā kontā.

- Viens cilvēks nevar būt vi-
sur vienlaikus. Kā jūs atrodat 
tās vietas, kur pilsētā ir jāno-
vērš kaut kādi trūkumi, jārisina 
problēmas? 

- Ļoti daudz pārvietojos kājām 
un ar automašīnu. Bet pats gal-
venais - mans maršruts nav kā 
pa tramvaja sliedēm, proti, katru 
dienu izbraucu un izstaigāju citas 
ielas. Tā aptveru visu pilsētu un 
redzu daudz darāmā. Vēl ar node-
rīgu informāciju palīdz sētnieki, jo 
esmu viņiem pateicis aptuveni tā: 
„Katrs sētnieks ir savas teritorijas 
saimnieks, tāpēc arī rīkojaties kā 
saimnieki!” Liels paldies arī iedzī-
votājiem, kuri saprot mūsu darba 
specifi ku un nekavējoties informē 
par katru trūkumu, problēmu. Ļoti 
svarīgi, ka informē uzreiz, nevis 
gaida kaut kādu sapulci, lai pasū-
dzētos. Jā, gadās tādi specifi ski 
jautājumi, kas nav atrisināmi tajā 
pašā stundā vai dienā un prasa il-
gāku laiku, jo jāiesaista speciālisti, 
piemēram, bīstamu koku izzāģē-
šana, kur šos darbus nepieciešams 
saskaņot. Bet nevienu jautājumu 
neliekam dziļi atvilktnē, vienmēr 

atrodam kopīgu valodu. Mūsdie-
nās vienkāršajam cilvēkam nereti 
nav, pie kā vērsties ar savu praktis-
ko problēmu,  taču mēs viņam va-
ram palīdzēt. Kādreiz pietiek ar pa-
domu, citreiz viņam nepieciešams 
fi ziski palīdzēt, vēl kādās situācijās 
jāpalīdz vienoties.

- Cik liels ir jūsu vadītais ko-
lektīvs? 

- Kolektīvā ir 35 darbinieki. 
Vecā paaudze pamazām atdod vie-
tu jaunajai, un šobrīd jaunie pret 
vecajiem kolektīvā ir puse uz pusi. 
Daļa no mūsu jauniešiem ir pastrā-
dājuši ārzemēs, atgriezušies dzim-
tenē un tagad strādā „Labiekārto-
šana K”. Grūti viņus šeit noturēt, 
jo algas mums nebūt nav tik lielas, 
kā jaunam cilvēkam gribētos, lai 
viņš varētu uzturēt ģimeni un bez 
bažām raudzīties nākotnē. 

Papildu darbaspēks ir cilvēki, 
kas iesaistījušies Nodarbinātības 
valsts aģentūras aktīvajos nodar-
binātības pasākumos un strādā 
pie mums, kā arī tie, kuri saņem 
pabalstus Krāslavas novada sociā-
lajā dienestā. Vēl sadarbojamies ar 
Valsts probācijas dienestu un arī 
daži viņu klienti strādā pie mums. 

Katru rītu plkst. 7.45 notiek plā-
nošanas sapulce, izskatām dažādus 
darba jautājumus. Mums vajag 
paspēt izrunāt savus jautājumus, 
jo plkst. 8.00 būs klāt piesaistītais 
darbaspēks. Es nevaru atļauties likt 
viņiem gaidīt, kamēr mēs te tiksim 
galā ar savām sarunām. Varbūt tas 
ir padomju laika garā, bet tas strā-
dā - darba laiks jāizmanto maksi-
māli lietderīgi.

- Lai darbu paveiktu ātri un 
kvalitatīvi, vajag atbilstošu teh-
niku. Kā jums šis jautājums at-
risināts?

- Pēc profesijas esmu inženieris-
mehāniķis un man tehnika ir sirds-
lieta. Pats esmu gan sagādnieks, 
gan mehāniķis. Sekoju jaunākajām 
tendencēm, braucu uz tehnikas iz-
stādēm, piemēram, Slovēnijā no-
skatīju traktoru, kas tagad strādā 
uzņēmumā. Jebkuru tehniku izvē-
los, raugoties no funkcionalitātes 
un kvalitātes. Protams, izdevumu 
ziņā nopietni pirkumi tiek saska-
ņoti ar domes vadību, problēmas 
nav bijušas. 

Mums ir arī ļoti veca tehnika, 
kas labi strādā. Piemēram, 1993. 
gada „Mersedes” automašīna teh-
nisko skati iziet ar pirmo piegājie-
nu. Man uzņēmumā daudz vecas 
tehnikas, neesmu kārs vecu mai-
nīt pret jaunu, bet inventāru gan 
iegādājos jaunu, jo ar vecu daudz 
nepaveiksi un mūsdienās remon-
ti bieži vien neatmaksājas. Mums 
ir gan elektriskie instrumenti, gan 
akumulatora instrumenti, gan ar 
degvielu darbināmi. Kā panākt, lai 
tā ilgi kalpo? Savu darbarīku vajag 
vienkārši mīlēt – pēc darba ikreiz 
rūpīgi notīrīt, nolikt tam paredzētā 
vietā uz plaukta. Tās pašas virves, 
kuras izmantojam koku zāģēšanā 
kapos, pēc darba ir kārtīgi jāsaliek 
un jāpakarina. Ja instruments ir 
labi kopts un aprūpēts, tas kalpos 
gadiem un viss darbosies nevaino-
jami. Ja motorzāģi jānoliek plauk-
tā, kā tur liksi netīru, ar skaidām 
aplipušu? Kā tur liksi trimmeri, 
kas ar zāli apķepis, un diskā zāle 
iepinusies? Šiem sīkumiem ir no-
zīme, tā cilvēks pierod rūpēties par 
tehniku. 

Juris Roga,
autora foto

AR IEDZĪVOTĀJU ATBALSTU   

Šogad pašvaldību apvienības „Sabiedrība ar dvēseli - Latvija” (SDL) 2019. gada paš-
valdību projektu konkursa „Sabiedrība ar dvēseli” noslēguma pasākums notika 7. martā 
Īslīces pagasta kultūras namā, Bauskas novadā. Krāslavas novadu pārstāvēja trīs labāko 
novada projektu pārstāvji - Krāslavas novada Indras pagasta iedzīvotāju grupa „Laimes 
muzeja atbalstītāji” ar projektu „Laimes sajūtu un dabas vērošanas taka Indrā”, kurš tika 
arī izvirzīts kā viens no trim labākajiem Latgales reģiona projektiem, iedzīvotāju grupa 
„Krāslavas motors” ar projektu „Autoservisa „Krāslavas motors” teritorijas labiekārto-
šana” un biedrība „Attīstībai” ar projektu „Vides sakārtošana un jaunu objektu izveide 
Izvaltas ciemata centrā”.

2019. gadā Latvijā īstenoti 463 mazie iedzīvotāju iniciatīvu projekti kopumā 41 paš-
valdībā, kas darbojas Latvijas Pašvaldību savienības (LPS) paspārnē esošajā SDL tīklā. 
Krāslavas novadā pagājušogad īstenots rekordliels skaits iedzīvotāju iniciēto projektu 
- 23 projekti pašvaldības mazo projektu konkursā „Iedzīvotāji veido savu vidi”. Kopš 
programmas darbības uzsākšanas īstenoti jau 200 projekti gan Krāslavas pilsētā, gan 
visos novada pagastos! 

LPS priekšsēdētājs Gints Kaminskis SDL ikgadējā izdevumā, kurā apkopota infor-
mācija par īstenotajiem projektiem, uzsver: „ Šajā straujajā ikdienā, kad pārmaiņas ir 
laikmeta vadmotīvs, stabilas vērtības un tradīcijas ir zelta vērtas. Uz tām var paļauties 
un zināt, ka ar savu darbu dzimtā novada labā varēs piedzīvot arī gandarījumu, novēr-
tējumu un pateicību. (...) Lai arī turpmāk dzimst daudz jaunu ideju, padarot pagastus, 
pilsētas, novadus, reģionus – visu Latviju brīnumainu.”

Kā jau tas ir iegājies, pēc sirsnīgām uzrunām un veicināšanas balvu pasniegšanas tika 
prezentēti trīs labākie projekti no katra reģiona, un sākās balsošana. Jāpiezīmē, ka par 
sava reģiona projektiem pasākuma dalībnieki nobalsot nevar. Kamēr tika skaitītas balsis, 
visi klātesošie varēja baudīt torti un skanīgu sveicienu no Īslīces kultūras nama.

Intriga tikai pieauga, kad „Laimes muzeja atbalstītāji” saņēma balvu kā labākais pro-
jekts Latgalē. Kuru no jaukajiem piecu reģionu projektiem žūrija atzīs par labāko Lat-
vijā? Kad tika saukti kritēriji, jau likās, ka jūtam, par kuru projektu ir runa, bet tam vēl 
šķita grūti noticēt… Tomēr - varam būt lepni, jo tieši Krāslavas novada Indras pagasta 
Laimes muzeja komandas projekts Laimes sajūtu un dabas vērošanas takas izveidei In-
drā ir atzīts par labāko 2019. gada projektu Latvijā! Pirmo reizi nacionālā līmeņa balva 
ceļo uz Latgali!

Paldies Latvijas Pašvaldību savienībai, pašvaldību apvienības „Sabiedrība ar dvēse-
li - Latvija” valdei un reģionālajiem koordinatoriem, Vides aizsardzības un reģionālās 
attīstības ministrijai, Bauskas novada pasākuma organizētājiem par sirsnīgo un iedves-
mojošo kopā būšanas pasākumu!

Ināra Dzalbe
Krāslavas novada domes Attīstības nodaļas vadītāja

KRĀSLAVAS NOVADA PROJEKTS – 
LABĀKAIS IEDZĪVOTĀJU KOPIENU 

PROJEKTS LATVIJĀ!
Degradētu teritoriju atjaunošana pēdējos ga-

dos kļūst par ilgstpējīgas teritoriju attīstības 
plānošanas nozīmīgu daļu, to atjaunošanas re-
zultātā radot sakārtotu un tīru vidi iedzīvotājiem, 
citos gadījumos veicinot tajās uzņēmējdarbības 
attīstību. Interreg V-A Latvijas-Lietuvas prog-
rammas 2014.-2020. gadam projekta LLI-386 
„Degradēto teritoriju revitalizācija” (akronīms-
„Trans-form”) īstenošanas rezultātā sakārtotas 
trīs degradētas teritorijas Daugavpilī, Krāslavā 
un Lūznavā, Rēzeknes novadā kopumā 3,5ha 
platībā, turpinās darbi arī Panevežas pašvaldības 
(Lietuva) objektā Skaistkalnis parkā. Projekta 
mērķis ir atveseļot pašvaldību īpašumā esošās 
degradētās teritorijas, pārveidojot tās par pievil-
cīgām un ilgtspējīgi izmantojamām.

Tā projekta ietvaros Rēzeknes novada Lūzna-
vas muižas parkā nojaukts padomju laika „man-
tojums”- kopmītnes ēka un tās vietā izveidots 
neliels rotaļu laukums, Krāslavā nojauktas veco 
notekūdeņu attīrīšanas iekārtas un labiekārtota 
teritorija, savukārt Daugavpils cietoksnī 4.Bas-
tiona teritorija iztīrīta no atkritumiem, uzstādītas 
atkritumu urnas un soliņi, sporta un atpūtas akti-
vitātēm izveidots jauns zāliens.

Zināšanu veicināšanai vairāk nekā 80 attīstības 
plānošanas speciālisti no Rēzeknes novada, Dau-
gavpils pilsētas, Krāslavas novada pašvaldībām 
un Panevežas un Visaginas pašvaldībām, kā arī 
pašvaldību kopīgās iestādes „ Rēzeknes speciālās 
ekonomiskās zonas pārvalde” apmeklēja trīs ap-
mācību sesijas par degradēto teritoriju attīstības 
plānošanu un piecus dažādu līmeņu degradēto 
teritoriju revitalizācijas gadījumus Latvijā, Lietu-
vā, Nīderlandē (Eindhovenā), Čehijā (Prāgā) un 
Vācijā (Berlīnē). Katras vietas apmeklētajām te-
ritorijām bija atšķirīgas problēmas, attīstības pro-

cesi, revitalizēšanas mērķi un ieinteresēto pušu 
iesaistīšanas pieeja. Atjaunotie objekti variēja no 
liela mēroga bijušās dzelzceļa teritorijas atjauno-
šanas projekta līdz nelielām pilsētas lauksaimnie-
cības vai radošām iniciatīvām uzņēmējdarbības 
attīstībai. Savukārt apmācību laikā speciālistiem 
tika piedāvātas inovatīvas teritoriju attīstības plā-
nošanas metodes ar spēles principiem, kas palīdz 
attīstīt sistēmiskās domāšanas prasmes, veicināt 
dialogu starp iesaistītām pusēm un saprast vie-
tējās vajadzības, problēmas un plānot izmaiņas 
degradētajās teritorijās nākotnē. 

Projekta LLI-386 „Trans-form” noslēguma 
konferencē Daugavpilī februāra beigās tika 
diskutēts par projekta rezultātiem un sasniegu-
miem. Projektā pieredzētais iesaistīto pašvaldību 
speciālistu vidū veidojis kopēju izpratni par de-
gradētajām teritorijām, projekta aktivitāšu laikā 
iepazīstinot ar plašu dažādu teritoriju pārveidoša-
nas un revitalizācijas shēmu spektru. Zināšanas 
par degradēto teritoriju revitalizēšanu vēl vairāk 
palīdzēs pašvaldībām pieņemt apzinātākus lē-
mumus un vietējā līmenī izlemt par ilgtspējīgu 
pārvaldību un revitalizācijas projektu attīstības 
procesiem.

Projekta Trans-form partneri ir biedrība Eiro-
reģions „Ezeru zeme”, pašvaldību kopīgā iestāde 
„Rēzeknes speciālās ekonomiskās zonas pārval-
de”, Rēzeknes novada pašvaldība, Daugavpils 
pilsētas dome, Krāslavas novada dome, Paneve-
žas pilsētas pašvaldības administrācija, Visaginas 
pašvaldības administrācija.

Informāciju sagatavoja: 
Līga Upeniece, 

projekta informācijas speciāliste
Biedrība Eiroreģions „Ezeru zeme”

SAKĀRTOTAS DEGRADĒTAS 
TERITORIJAS DAUGAVPILS 

CIETOKSNĪ, LŪZNAVAS MUIŽĀ UN KRĀSLAVĀ

projekti
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sports

Latgales reģiona sacensības 
basketbolā norisinājās 15. janvārī 
Balvos, kur sešu komandu kon-
kurencē Krāslavas Valsts ģimnā-
zijas jaunieši, tiekoties fi nālā pret 
Rēzeknes Valsts 1.ģimnāzijas ko-
mandu, izcīnīja iespēju 10. martā 
piedalīties fi nālsacensībās Rīgā. 

Finālsacensībās Rīgā, sporta 
namā „Daugava”, sacentās as-
toņas labākās skolu komandas, 
kuras tika sadalītas divās apakš-
grupās. Jāatzīmē, ka komandu 
līmenis bija ļoti līdzīgs, praktiski 
visas spēles beidzās ar dažu pun-
ktu pārsvaru. Pirmajā spēlē, sa-
cenšoties ar Ķekavas vidusskolu, 
mūsu komanda zaudēja ar trīs pun-
ktu pārsvaru Ķekavas vidussko-
las komandas labā. Mūsu grupas 
Ogres Valsts ģimnāzijas komanda 
uzvarēja Ādažu vidusskolas ko-
mandu, savukārt nākamajās spē-
lēs mūsu jaunieši uzvarēja Ādažu 
vidusskolas komandu par pieciem 
punktiem un pārliecinoši uzvarēja 
spēli pret Ogres Valsts ģimnāzi-
jas jauniešiem.  Savstarpējo spēli 
pret Ogres Valsts ģimnāziju mēs 
uzvarējām, ieguvām pirmo vietu 

apakšgrupā un fi nālā tikāmies ar 
Rīgas Valsts 1. ģimnāzijas ko-
mandu. 

Finālspēle - cīņa par pirmo un 
otro vietu - ritēja punkts punktā 
līdz pašām beigām. Spēles pēdē-
jās sekundēs Rīgas Valsts 1.gim-
nāzijai bija iespēja izlīdzināt re-
zultātu, jo kļūdījāmies savā zonā, 
izmetot autu, taču pretinieku me-
tiens bija nesekmīgs un atlēkušo 
bumbu izcīnījām mēs, pēc tam 
sekoja straujš sods pret Rinaldu 
Timmu, kurš veiksmīgi izpildīja 

abus soda metienus un beigās bija 
4 punktu pārsvars, uzvara!

Spēlē par 3.vietu Valmieras 
Pārgaujas Valsts ģimnāzija pārlie-
cinoši uzvarēja Ogres Valsts ģim-
nāzijas komandu. 

Komanda pateicas savam trene-
rim Raitim Timmam, Krāslavas 
Valsts ģimnāzijas direktoram Jā-
nim Tukānam un skolas adminis-
trācijai, Krāslavas novada domei 
par transporta nodrošinājumu.

Komandas vārdā -  
Lauris Pļavenieks

KRĀSLAVAS VALSTS ĢIMNĀZIJAS JAUNIEŠU BASKETBOLA 
KOMANDA IZCĪNA UZVARU LATVIJAS SKOLĒNU 73. SPARTAKIĀDĒ

Šogad ziemas sacensību sezonā 
vieglatlēti uzstādīja daudz jaunu 
personisko rekordu. U14 vecu-
ma grupā Latvijas čempionātam 
kvalifi cējās divas 2007.gadā dzi-
mušās meitenes - Anete Stašāne 
60 metru barjerskriešanā - 11.62 
sek.  un augstlēkšanā - 1.40 m; 
Santa Ostrovska - augstlēkšanā - 
1.43 m. Latvijas čempionātā Rīgā 
visspilgtākais  panākums   Santai 
- viņa uzstādīja jaunu personisko 
rekordu - 1.52 m (2 sporta klase) 
un izcīnīja sudraba medaļu. Ap-
sveicam Santu ar pirmo medaļu 
valsts mēroga sacensības.

U16 vecuma grupā uz Latvijas 
čempionātu Liepājā tika trīs mei-
tenes. Viktorija Zuboviča - augst-
lēkšanā (1.50 m) šogad pirmoreiz 
izpildīja 2 sporta klasi, Anastasija 

Apenko 60 metru barjerskriešanā 
Minskā uzlaboja savu rekordu – 
10.01 sek.  un tāllēkšanā - 4,59 m. 
Terēza Podjava vairākkārt sprinta 
distances noskrēja 2. sporta klases 
līmenī, taču savus labākos rezul-
tātus uzrādīja Minskā (60 m - 8.35 
sek.  un 200 m skriešanā – 28,59 
sek.), bet Liepājā 300 metru skrie-
šanā arī labots personiskais re-
kords - 45,84 sek.

U18 vecuma grupā normatīvus 
Latvijas čempionātam Kuldīgā iz-
pildīja vislielākais sportistu skaits 
– pieci. Visaugstākā septītā vieta 
Evelīnai Sitnikai 800 m skriešanā 
ar personisko rekordu – 2:27,85 
min., līdz ar ko tika izpildīta 2. 
sporta klase. Divas astotās vie-
tas - Katrīnai Ļaksai (augstlēkša-
nā – 1.55 m) un Danielai Timmai 

(tāllēkšanā – 5,08 m).  Tomēr 
Danielai pēc divām nedēļām Rī-
gas Jaunatnes meistarsacīkstēs 
izdevās labot savus rekordus trīs-
soļlēkšanā – 11.18 m un 60 metru 
barjerskriešanā izpildīt 1. sporta 
klases normatīvu - 9,31sek., līdz 
ar ko tika izcīnītas sudraba un 
bronzas medaļas. Tāllēkšanā ar 
rezultātu 5.39 m Danielai 4.vieta, 
Katrīna Ļaksa uzlaboja savu per-
sonisko rekordu 5,14 m, bet palika 
aiz fi nāla – 10.vietā. 

Sezona noslēdzās ar sacensībām 
Minskā, no kurienes krāslavie-
ši atveda divas bronzas medaļas: 
Evelīna Sitnika 800 m skriešanā 
– 2:28,78 min un Aleksandra So-
ročina tāllēkšanā – 4.71  m. 

Inese Umbraško, 
dir.vietniece 

un trenere vieglatlētikā 

VIEGLATLĒTIKA

Noslēdzies 2020. gada Līvānu novada čempio-
nāts spiešanā guļus, kurā lielu pārsteigumu sagādāja 
Krāslavas Valsts ģimnāzijas 10. klases audzēknis Ai-
vis Plociņš, kas jauniešu grupā līdz 18 gadiem, svara 
kategorijā līdz 83 kilogramiem (personīgais svars – 
76,05 kilogrami) pacēla 172,5 kilogramus!  

Krāslavietis šajās sacensībās nostartēja ļoti pārlie-
cinoši un izcīnīja 1. vietu savā kategorijā, 1. vietu ab-
solūtajā vērtējumā jauniešu grupā, kā visu sacensību 
dalībnieku konkurencē, iegūstot 748,07 IPF punktus. 
Aivis šajā čempionātā ir uzstādījis neofi ciālo pasau-
les un Eiropas rekordu. Starp citu, šobrīd pasaules un 
Eiropas rekords jauniešu grupā (svara kategorija līdz 
83 kg, vecums līdz 18 gadiem) ir 170,5 kg.

Aivis ir gatavs startēt Pasaules čempionātā klasis-
kajā spiešanā guļus, kuram bija jānotiek šogad Pil-
senā (Čehija) no 18. līdz 25. maijam. Diemžēl CO-
VID-19 izplatības dēļ tas ir atcelts un notiks vēlāk.

Juris Roga,
foto no „powerliftings.lv” 

AIVIS SAGĀDĀ LIELĀKO PĀRSTEIGUMU!

STARTI PREIĻOS
10. martā Krāslavas Sporta skolas slēpotāji piedalījās Preiļu novada 

BJSS jauno vieglatlētu sacensībās skriešanas un soļošanas divcīņā.

Sākumā vajadzēja skriet īso distanci (300 m) un pēc atpūtas - garo (1000 
m) distanci. Šajās sacensībās piedalījās arī sportisti no Rēzeknes novada, 
Gulbenes, Līvāniem un kuplā skaitā tika pārstāvēts Preiļu novads.

2007.-2008. gadā dzimušo meiteņu grupā Valērija Burceva uzrādīja la-
bus rezultātus skriešanā, gan īsajā, gan garajā distancē, un izcīnīja zelta 
medaļu. Šajā vecuma grupā Martīne Djatkoviča ieguva bronzas medaļu.

2003.-2004. g.dz. meiteņu grupā zelta medaļu izcīnīja Līga Volka, bet 
sudrabu ieguva Jana Volka. Savukārt Adriāna Šuminska izlēma izmēģināt 
savas spējas sporta soļošanā un izcīnīja sudraba medaļu.  

Krāslavas Sporta skolas distanču slēpošanas treneri: 
Ilona Vanaga, Natālija Kovaļova, Ojārs Vanags   

  

izglītība
SKATUVES RUNAS KONKURSS

Ir kārtējais slēptais ta-
lants nācis gaismā! Vien-
mēr ar lepnumu un apbrīnu 
skatos uz skolēniem, kuri 
nebaidās riskēt un izmēģi-
nāt absolūti ko jaunu, pie 
kā iepriekš vēl nekad nav 
ķērušies klāt. Tāds Krāsla-
vas Valsts ģimnāzijā ir Ar-
tūrs Kalinkevičs, 11. b kla-
ses skolēns. 

Šogad, aicinot skolē-
nus pieteikties skatuves 
runas konkursam, savu 
kandidatūru pieteica Ar-
tūrs, kurš, gatavojoties lat-
viešu valodas olimpiādei, 
bija aizrāvies ar M. Čaklā 
dzeju. Puisis ļoti aizgrābti 
un emocionāli stāstīja par 
dzejoļiem, kas viņu uzrunāja, un it kā pats no sevis radās secinājums 
– jāpiedalās vismaz skolas skatuves runas konkursā. Skolas konkursā 
Artūram izdevās izcīnīt 1. vietu, lai startētu novadā, savukārt novadā 
tika izcīnīta iespēja uzstāties reģionā – Rēzeknē, Austrumlatvijas rado-
šo pakalpojumu centrā „Zeimuļs”. Un reģionā Artūrs ieguva godpilno 
1. pakāpi, konkurējot ar 20 citiem dalībniekiem. 

Ar lepnumu varu paziņot, ka mūsu novada visiem skolēniem ir vai 
nu 1. pakāpes, vai augstākās pakāpes diploms. Bija patīkami, kad, sēžot 
zālē, bija jūtams  pārējo krāslaviešu atbalsts. 

Aija Jakovele, latviešu val. un lit. skolotāja

AICINA DARBĀ!
Krāslavas šūšanas rūpnīcai „Nemo” ir vajadzīgas šu-

vējas. Ir iespēja pieteikties darbam arī uz noteiktu laiku, 
līdz rudenim. Papildu informācija pa tālruni:29665273; 

e-pasts:sandra.vladimirova@nemosewing.lv .


