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30. martā stājas spēkā grozīju-
mi Ministru kabineta 2020. gada 
12. marta rīkojumā Nr. 103. „Par 
ārkārtas situācijas izsludināšanu”, 
kuri pastiprina iepriekš ieviestos 
ierobežojumus, aizliedzot arī jeb-
kādus privātos pasākumus, izņe-
mot bēru ceremoniju noturēšanu 
ārtelpās, ja tiek ievērota savstar-
pējā divu metru distance starp 
personām un citi epidemioloģis-
kās drošības noteikumi.

Ministru prezidenta biedrs, ties-
lietu ministrs Jānis Bordāns skaid-
ro, ka ir aizliegtas reliģiskās dar-
bības, kas veicamas pulcējoties. 
Dievkalpojuma noturēšana, ko 
veic garīgais personāls savu pie-
nākumu ietvaros, bet nepulcina uz 
to draudzi, nav uzskatāma par reli-
ģisko darbību, kas veicama pulcē-
joties, minētā rīkojuma izpratnē. 

Rīkojums paredz ierobežoju-
mus, kas noteikti, atrodoties pub-
liskās vietās, proti, personām ir 
jāievēro savstarpējā divu metru 
distance (attiecas gan uz publis-
kām iekštelpām, gan publiskām 
ārtelpām), personām ir jāievēro 
citi noteiktie sociālās (fi ziskās) 
distancēšanās un epidemioloģis-
kās drošības pasākumi (attiecas 
uz publiskām iekštelpām, publis-
kām ārtelpām un koplietošanas 
telpām). Saskaņā ar rīkojumu, 
neievērojot divu metru distanci 
publiskās iekštelpās un publiskās 
ārtelpās var pulcēties ne vairāk kā 
divas personas, kā arī personas, 
kas dzīvo vienā mājsaimniecībā, 
vecāks un viņa nepilngadīgie bēr-
ni, ja viņi nedzīvo vienā mājsaim-
niecībā un personas, kuras veic 
darba vai dienesta pienākumus. 

Apzinoties, ka reliģisko organi-
zāciju telpas (dievnami) ir publis-
kās vietas, uz reliģiskajām organi-

zācijām ir tieši attiecināmi minētie 
rīkojuma noteikumi par sociālo 
distancēšanos. Šobrīd rīkojumā 
nav noteikts konkrēts personu 
skaits, kas var atrasties publiski 
pieejamās vietās (t.sk. reliģisko 
organizāciju telpās) tomēr ikvie-
nam ir jāievēro divu metru sociālā 
distancēšanās. Tas ir attiecināms 
gan uz garīgo personālu, rīkojot 
dievkalpojumu, gan uz dievnamu 
individuālajiem apmeklētājiem, 
gan uz citām personām, piemē-
ram, personām, kas veido dievkal-
pojuma videotiešraidi.

Ir aizliegti visi privātie pasā-
kumi, izņemot bēru ceremoniju 
noturēšanu ārtelpās. Tādējādi ik-
viens ir stingri aicināms palikt 
mājās un neapmeklēt dievnamus, 
atliekot laulību un kristību cere-
moniju organizēšanu. 

Bīskapu
 konferences 
paziņojums

Ņemot vērā jaunos ierobežoju-
mus, Latvijas Bīskapu konference 
aicina ticīgos un garīdzniekus ie-
vērot sekojošo:

1. Svētās Mises priesteri un kal-
potāji svin bez draudzes fi ziskas 
dalības parastajos laikos, lai tos 
var attiecīgi pārraidīt Radio Mari-
ja Latvija, Latgales Radio, un tiem 
var sekot līdzi internetā.

2. Attiecībā uz grēksūdzi aici-
nām privāti nožēlot grēkus, lai pēc 
tam varētu izmantot Baznīcas pie-
šķirtās pilnās atlaidas ticīgajiem. 
Šai sakarā ir nepieciešams iekšē-
ji atraisīties no jelkāda grēka, ar 
plašsaziņas līdzekļu starpniecību 
garīgi piedalīties Svētās Mises 
upurī, vienoties Rožukroņa lūg-
šanā, Krustaceļa dievbijīgā apcerē 
vai cita veida lūgšanā un lūgties 

„Es ticu“, „Tēvs mūsu“ un kādu 
no Jaunavai Marijai veltītajām 
lūgšanām, ticības garā upurējot 
savas ciešanas Dievam un mī-
lestībā uz brāļiem. Tas viss jāda-
ra ar nodomu, ka, tiklīdz tas būs 
iespējams, tiks izpildīti ierastie 
noteikumi, respektīvi, sakramen-
tāla grēksūdze, Svētā Komūnija 
un lūgšana Svētā tēva nodomos. 
Atsevišķos gadījumos, sazinoties 
ar priesteri, var izdarīt arī privāto 
grēksūdzi, ievērojot visus higi-
ēnas un drošības pasākumus.

3. Slimnieku apmeklējumi vei-
cami tikai gadījumos, kad pastāv 
nāves briesmas. Slimnieki jāpie-
saka telefoniski un ar priesteri jā-
izrunā katra konkrētā situācija.

4. Kā iepriekšējā Bīskapu kon-
ferences dokumentā minēts, Kris-
tības (izņemot nāves briesmas), 
Laulības un citu sakramentu svi-
nēšana ir pārceļamas uz vēlāku 
laiku. Arī šajos gadījumos ir jāsa-
zinās ar priesteri.

5. Atvadu ceremonijas (bēres) ir 
jāsvin ārpus telpām. Lūgums aici-
nāt piedalīties tikai pašus tuvākos 
ģimenes locekļus un piederīgos, 
ievērojot divu metru distanci, kā 
arī atteikties no bēru mielasta rī-
košanas.

6. Jebkāda veida ticīgo pulcēša-
nās šajā laikā ir atceļamas un nav 
organizējamas.

Lai Vissvētākā Jaunava Marija, 
Dieva un Baznīcas māte, slimnie-
ku veselība un kristiešu palīdzība, 
mūsu aizstāve, svētais Jāzeps, 
svētās Ģimenes un Baznīcas sargs 
palīdz ciešanu pārņemtajai cilvē-
cei, attālina pandēmijas postu un 
dāvā mums patiesu atgriešanās 
žēlastību un pavada svēttapšanas 
ceļā. 

 SVARĪGA INFORMĀCIJA TICĪGAJIEM! LAUKSAIMNIECĪBĀ 
TRŪKST DARBINIEKU – 

SAIMNIECĪBAS AICINA DARBĀ!
Ārkārtējās situācijas laikā, kad saslimšanas Covid-19 izplatības iero-

bežošanas pasākumu dēļ daļa cilvēku uz laiku ir zaudējusi darbu, Zem-
kopības ministrija aicina izmantot iespēju rast darbu lauku saimniecībās 
un uzņēmumos. Daļa Latvijas lauku saimniecību izjūt darbaspēka trū-
kumu un piedāvā gan pastāvīgu, gan sezonas darbu dažādās lauksaim-
niecības nozarēs.

Darba meklētāji vakancēm darbam lauku saimniecībās var pieteikties 
attālināti Nodarbinātības valsts aģentūras (NVA) CV un vakanču portā-
lā. Šobrīd NVA ir reģistrēts ap 700 aktuālo brīvo darba vietu lauksaim-
niecības jomā. Tāpat arī darba devēji, meklējot darbiniekus, ir aicināti 
vakances savās lauku saimniecībās vai uzņēmumos pieteikt NVA CV 
un vakanču portālā.

Vairākās lauksaimniecības nozarēs uzņēmēji saskaras ar regulāru 
darbaspēka trūkumu. Piemēram, darbinieki ir ļoti gaidīti dārzkopībā un 
augļkopībā gan tagad – lauksaimnieciskās ražošanas sezonas sākumā, 
gan arī ražas novākšanas laikā vasarā un rudenī. Darbinieku trūkuma 
dēļ nereti dārzkopībā un augļkopībā uz lauka nenovākta paliek daļa no 
izaudzētā. 2020. gada lauku darbu sezonā saskaņā ar aplēsēm dārzkopī-
bas un augļkopības nozares varētu piedāvāt darbu līdz pat 2000 strādā-
jošo. Lauku saimniecības darbiniekus gaida ar lielu atsaucību.

Informāciju sagatavoja: 
Dagnija Muceniece, 

ZM 
Preses un sabiedrisko attiecību nodaļas vadītāja

LABĀKĀS GRĀMATAS BĒRNIEM 
2020

Ar sociālo tīklu starpniecību 31. martā paziņoti Latvijas Literatūras 
gada balvas LALIGABA nominanti, kā arī mūža balvas ieguvējs – 
rakstnieks Juris Zvirgzdiņš.

Krāslavas novada Centrālajā bibliotēkā ir visas Zvirgzdiņa grāmatas. 
Par labākajiem darbiem bērniem atzītas: 
Rasa Bugavičute-Pēce „Puika, kurš redzēja tumsā” (Latvijas Mediji),

Viesturs Ķerus „Meža meitene Maija” (Liels un mazs),
Inese Zandere „Bērns, kas neiekrita” (Liels un mazs).

Ir iespēja izlasīt arī „Bērnu, jauniešu un vecāku žūrijas” 15 TOP grā-
matas.

Zvaniet 65623572 un pasūtiet vislabākās grāmatas pasaulē!
Viktorija Urbanoviča,

Krāslavas novada Centrālās  bibliotēkas 
Bērnu literatūras nodaļas vadītāja 
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informācija par ārkārtas situāciju

Krīzes skartie uzņēmumi no 25. 
marta var pieteikties pagājušajā ne-
dēļā valdībā apstiprinātajiem Attīs-
tības fi nanšu institūcijas ALTUM 
jaunajiem atbalsta instrumentiem 
– garantijām banku kredītu brīv-
dienām un apgrozāmo līdzekļu 
aizdevumiem. 

Abi atbalsta instrumenti izstrādā-
ti sadarbībā ar Ekonomikas minis-
triju un to īstenošanu saskaņojusi 
Eiropas Komisija. Garantijas ban-
ku kredītu brīvdienām ļaus ban-
kām atlikt pamatmaksājumu sum-
mas uz laiku līdz diviem gadiem, 
un apgrozāmo līdzekļu aizdevumi 
ar atvieglotiem nosacījumiem, kas 
paredzēti uzņēmējiem, kuriem bū-
tiski samazinājies darbības apjoms. 

Kredītu garantijām paredzētais 
fi nansējums 50 miljonu eiro ap-
mērā ļaus bankām restrukturizēt 
aizdevumus par kopējo summu, 
kas pārsniedz 700 miljonus eiro. 
Tikmēr apgrozāmo līdzekļu prog-
ramma aizdevumos uzņēmumiem, 
kuriem šā brīža krīzes apstākļos 
mazinājušies ikdienas darbības no-
drošināšanai nepieciešamie līdzek-
ļi, piešķirs kopumā 200 miljonus 
eiro. 

Svarīgi: 
Garantijas banku kredītu brīvdie-

nām un krīzes apgrozāmie līdzekļi 
paredzēti tikai vīrusa Covid-19 krī-
zes skartajiem uzņēmumiem.

Lai saņemtu ALTUM atbal-
stu, uzņēmumam jābūt ilgtermiņā 
dzīvotspējīgam un jāpierāda, ka 
atbalsts palīdzēs pārdzīvot krīzi 
un sekmīgi turpināt saimniecisko 
darbību.

Par garantiju kredīta brīvdienām 
jāinteresējas pie savas bankas, lī-
dzīgi arī ar apgrozāmo līdzekļu 
aizdevumiem – primāri par apgro-
zāmajiem līdzekļiem jākonsultējas 
ar banku. Ja banka aizdevumu ne-
piešķir, jāvēršas ALTUM. 

ALTUM zvanu centrs darbosies 
katru darba dienu no plkst. 9.00 
līdz 18.00, tālr. nr. 26655309, e-

pasts: info@altum.lv. 
Zvanu centrs konsultē tikai par 

ALTUM piedāvātajām atbalsta 
programmām. Par citiem atbalsta 
veidiem saistībā ar Covid-19 ie-
spējams sazināties pa Valsts kance-
lejas sadarbībā ar „Tet” izveidoto 
vienoto diennakts tālruni 8345. 

Par ALTUM kredīta brīvdienu 
garantiju:

Garantiju piešķirs, ja uzņēmums 
ir ekonomiski dzīvotspējīgs, kā 
arī kredītiestāde ir apliecinājusi, 
ka likviditātes atbalsts ir nepiecie-
šams Covid-19 ietekmes rezultātā.

Finansējums pieejams MVU, kā 
arī lieliem komersantiem, tai skaitā 
lauksaimniecības un zivsaimniecī-
bas nozarēs.

Tā segs līdz 50 % no fi nanšu pa-
kalpojuma summas (atlikuma ga-
rantijas piešķiršanas brīdī).

Maksimālais termiņš – investī-
ciju aizdevumiem un līzingam – 6 
gadi; apgrozāmiem līdzekļiem - 3 
gadi.

Finanšu pakalpojuma summa, 
ko sedz garantija, nepārsniedz 25% 
no saimnieciskā darbības veicēja 
2019. gada kopējā apgrozījuma, 
bet maksimālā garantijas summa 
nepārsniedz 5 miljoniem eiro.

Garantija tiks sniegta par jau-
niem vai esošiem apgrozāmo 
līdzekļu aizdevumiem, ja kredīt-
iestāde pagarinās līgumu darbības 
termiņu, kā arī par esošiem investī-
ciju aizdevumiem un fi nanšu līzin-
gu, ja kredītiestāde atliks pamat-
summas maksājumus līdz diviem 
gadiem un, ja nepieciešams, paga-
rinās fi nanšu pakalpojumu līguma 
darbības termiņu. 

Garantija paredzēta visām uzņē-
mējdarbības nozarēm, vienlaikus 
ievērojot noteiktos valsts atbalsta 
nozaru ierobežojumus (piemēram, 
azartspēles, fi nanšu starpniecība, 
ieroču tirdzniecība u.c.).

Garantijas tiks sniegtas līdz 
2020. gada 31. decembrim.

Par ALTUM aizdevumu ap-

grozāmajiem līdzekļiem:
Aizdevumu piešķirs, ja uzņē-

mums ir ekonomiski dzīvotspējīgs, 
kā arī uzņēmums var pierādīt, ka  
atbalsts ir nepieciešams Covid-19 
ietekmes dēļ, kā arī to, ka papildu 
fi nansējums palīdzēs atgūties un 
sekmīgi turpināt saimniecisko dar-
bību.

Finansējums pieejams MVU, kā 
arī lieliem komersantiem, tai skaitā 
lauksaimniecības un zivsaimniecī-
bas nozarēs.

Aizdevuma summa ir līdz 1 mil-
jonam eiro, bet ne vairāk kā 1) 25% 
no saimnieciskā darbības veicēja 
2019. gada kopējā apgrozījuma vai 
2) divkāršs uzņēmuma izmaksātais 
kopējais atalgojuma apjoms (t.sk. 
sociālās iemaksas) 2019. gadā, vai 
3) pamatots nepieciešamais likvi-
ditātes apjoms darbības nodroši-
nāšanai turpmākiem 12 mēnešiem.

Aizdevuma termiņš ir līdz 3 ga-
diem, aizdevuma atmaksas uzsāk-
šanu var atlikt līdz 12 mēnešiem.

Aizdevumam ir būtiski samazi-
nātas nodrošinājuma prasības, ņe-
mot vērā uzņēmuma aktīvus, kā arī 
samazināta % likme.

Aizdevumi tiks izsniegti līdz 
2020. gada 31. decembrim. 

Pieteikumus valsts atbalsta prog-
rammu fi nansējuma saņemšanai un 
nepieciešamos dokumentus klienti 
varēs iesniegt tikai elektroniski 
portālā mans.altum.lv. Konsultāci-
jas pieejamas pa tālruni 26655309, 
zvanot darba dienās no plkst. 9.00 
līdz  18.00. 

Aktuālā informācija par visiem 
ALTUM piedāvātajiem fi nanšu 
instrumentiem un īstenotajām at-
balsta programmām ir aplūkojama 
gan ALTUM interneta vietnē www.
altum.lv, gan ALTUM sociālo tīklu 
kontos: facebook, twitter, linkedin 
un youtube.

Sandra Eglīte,
ALTUM

 sabiedrisko attiecību
 speciāliste

COVID-19 SKARTIE UZŅĒMĒJI
 VAR PIETEIKTIES „ALTUM” 
ATBALSTA PROGRAMMĀM

Lai sniegtu operatīvu un izsmeļošu infor-
māciju visiem uzņēmējiem, kuru darbību  
ietekmējusi COVID-19 pandēmija, Valsts ie-
ņēmumu dienestā (VID) no šī gada 25. mar-
ta sāk darboties īpaši tam izveidota atbalsta 
tālruņa līnija 67120020. 

Šis tālrunis darbosies darba dienās no 
pirmdienas līdz ceturtdienai no plkst. 8.15 
līdz plkst. 17.00, bet piektdienās no plkst. 
8.15 līdz plkst.15.45. 

Zvanot uz to, ikviens uzņēmējs un saim-
nieciskās darbības veicējs varēs saņemt VID 
konsultantu atbildes uz jautājumiem par to, 
kādas atbalsta iespējas nodokļu jomā ir pie-
ejamas, un kā tās saņemt gadījumā, ja uzņē-
mējdarbību ir skārusi COVID-19 izraisītā 
krīze. Vienlaikus jautājumus var uzdot arī 
rakstiski VID Elektroniskajā deklarēšanas 
sistēmā (EDS) sadaļā „Sarakste ar VID”.  

Aktuālā informācija par atbalst a pasāku-
miem nodokļu jomā saistībā ar COVID-19 
izraisītajām grūtībām un iespēju tiem pie-
teikties pieejama arī VID tīmekļvietnē www.
vid.gov.lv sadaļā „COVID-19”, kā arī Finan-
šu ministrijas tīmekļvietnē www.fm.gov.lv 
sadaļā „COVID-19”. 

Par visiem citiem VID kompetences jau-
tājumiem, kas neatteicas uz atbalsta pasā-
kumiem saistībā ar COVID-19, lūdzam arī 
turpmāk zvanīt uz līdzšinējo VID Konsulta-
tīvo tālruni 67120000, kur tāpat kā līdz šim 
iespējams saņemt atbildes par šādām tēmām: 
„Nodokļi un EDS”, „Muita”, „Akcīzes no-
doklis un akcīzes preču aprite” un „Infor-
mācija valsts amatpersonām”, kā arī uzdot 
savu jautājumu rakstiski VID Elektroniskajā 
deklarēšanas sistēmā (EDS) sadaļā „Sarakste 
ar VID”.  

SĀK DARBOTIES VID ATBALSTA
 TĀLRUNIS COVID-19 KRĪZES
 SKARTAJIEM UZŅĒMUMIEM

Valsts robežsardze atgādina, ka Covid-19 
vīrusa izplatības mazināšanai Lietuva un 
Igaunija ir atjaunojusi robežkontroli uz Ei-
ropas Savienības iekšējām robežām, tas ir, 
uz Latvijas–Lietuvas un Latvijas–Igaunijas 
valsts robežas, un tas nozīmē, ka Latvijas-
Lietuvas un Latvijas-Igaunijas valsts robe-
žu drīkst šķērsot tikai kaimiņvalstu noteik-
tās robežšķērsošanas vietās. 

Kā Lietuvā, tā Igaunijā par valsts robežas 
nelikumīgu šķērsošanu un par Covid-19 iz-
platības mazināšanai noteikto ierobežoju-
mu un aizliegumu pārkāpšanu ir paredzēta 
administratīvā atbildība.

Piemēram, laika posmā no 23.  līdz 27. 
martam Lietuvas pusē ir konstatēti divi ne-
likumīgas valsts robežas šķērsošanas gadī-
jumi, kuros vienā konstatētas trīs un otrā 

– viena valsts robežu nelikumīgi šķērsot 
mēģinājusi persona. Personām par valsts 
robežas nelikumīgu šķērsošanu, apejot no-
teiktās robežšķērsošanas vietas, un par paš-
izolēšanās (karantīnas) noteikumu pārkāp-
šanu draud administratīvais sods - naudas 
sods līdz 140 eiro apmērā katrai.

Valsts robežsardze aicina visus atbildīgi 
izturēties pret Covid-19 izplatības mazinā-
šanai noteiktajiem ierobežojumiem un aiz-
liegumiem un stingri ievērot karantīnas un 
pašizolācijas pasākumus.

Informāciju sagatavoja: 
Kristīne Pētersone, 

Valsts robežsardzes Galvenās pārvaldes 
Stratēģiskās attīstības un sabiedrisko 
attiecību nodaļas galvenā inspektore

2. aprīlī veselības ministre Ilze 
Viņķele (AP) izdevusi rīkojumu „Par 
pasākumiem tetovēšanas, pīrsinga 
un skaistumkopšanas pakalpojumu 
sniedzējiem sociālās distancēšanās 
nodrošināšanai” .

Rīkojums paredz, ka skaistumkop-
šanas pakalpojumu sniedzēji t.sk. fri-
ziera, manikīra un pedikīra, sejas un 
ķermeņa kosmētisko pakalpojumu 
sniedzēji, vizāžisti un grimētāji, teto-
vēšanas, mikropigmentācijas un pīr-
singa pakalpojumu sniedzēji nedrīkst 
sniegt pakalpojumu, ja pakalpojuma 
sniedzējs atbilst kādai no personu 
grupām, kam ir noteikts pienākums 
ievērot pašizolāciju vai mājas karan-
tīnu, vai pakalpojuma sniedzējam ir 
elpceļu infekcijas pazīmes.

Pakalpojuma sniedzējiem klientu 
plūsmas un pakalpojumu organizāci-
jai jāievēro šādas prasības:

-  klientus apkalpot tikai pēc pie-
raksta, nepieļaujot klienta ilgstošu 
(vairāk par 15 min) uzturēšanos uz-
gaidāmajā telpā vai vietā;

- nesniegt pakalpojumu klientiem 
mājas apstākļos vai izbraucot pie 
klienta;

- darba vietas izvietot tā, lai divu 
metru attālumā neatrastos cita darba-
vieta, kā arī klientu uzgaidāmā vie-
ta. Ja šo nosacījumu nevar ievērot, 
tad vienlaikus var apkalpot tikai tik 
daudz klientu, lai tiktu ievērots minē-
tais distancēšanās attālums; 

- pirms pieraksta veikšanas infor-
mēt klientu, ka būs nepieciešams sa-
glabāt informāciju par klientu (vārds, 
uzvārds, tālrunis) epidemioloģiskās 
izmeklēšanas veikšanai, ja radīsies 
tāda nepieciešamība.

Pakalpojumu sniedzējiem jāievēro 
šādus drošības un higiēnas pasāku-
mus:

- izvērtēt pakalpojuma sniegšanas 
lietderību, ja pakalpojums ir ilgāks 
par 15 min un pakalpojuma sniedzē-
jam ir hroniskas slimības (piemēram, 
cukura diabēts, hroniska plaušu sli-
mība, sirds – asinsvadu saslimšanas) 
vai pakalpojuma sniedzējs ir vecumā 
virs 60 gadiem;

- veikt klientu aptauju, to doku-
mentējot, un noskaidrot: - klienta 

vārdu, uzvārdu un tālruni, vai klients 
atbilst kādai no personu grupām, 
kam ir noteikts pienākums ievērot 
pašizolāciju vai mājas karantīnu,  vai 
klientam nav elpceļu infekcijas pazī-
mes;

- dokumentēto informāciju uzgla-
bāt līdz Latvijā izsludinātās ārkārtē-
jās situācijas beigām;

- atteikt pakalpojumu, ja klients 
atsakās sniegt iepriekš minēto infor-
māciju vai, ja klientam ir novēroja-
mas elpceļu infekcijas pazīmes, vai 
klientam ir noteikts pienākums ievē-
rot pašizolāciju vai mājas karantīnu;

- nodrošināt visu nepieciešamo 
roku higiēnas ievērošanai gan pakal-
pojuma sniedzējam, gan klientiem 
(silts ūdens, šķidrās ziepes, vienrei-
zējās lietošanas roku susināšanas 
līdzekļi, roku dezinfekcijas līdzekļi, 
kas satur ne mazāk kā 70% spirta);

- rokas mazgāt un dezinfi cēt arī 
tad, ja pakalpojuma laikā tika lietoti 
gumijas cimdi;

- bieži vēdināt telpas vai nodroši-
nāt labu mehānisko ventilāciju;

- regulāri veikt biežāk lietoto virs-
mu (piemēram, durvju rokturu, krā-
nu, virsmu tualetēs, galdu virsmu, 
krēslu roku balstu, viedierīču) un tel-
pu dezinfekciju, izmantojot 70% eta-
nolu saturošu šķīdumu vai 50–70% 
izopropanolu saturošu šķīdumu, vai 
0,5% nātrija hipohlorīta šķīdumu, kā 
arī citus dezinfekcijas līdzekļus, kas 
ir efektīvi pret apvalkotajiem vīru-
siem;

- pakalpojumu sniegšanas telpā 
vai vietā (t.sk. klientu tualetēs) izvie-
tot skaidri salasāmu informāciju par 
roku higiēnu un divu metru distances 
ievērošanu. 

- pakalpojuma sniedzējam reko-
mendējams pakalpojuma sniegšanas 
laikā lietot medicīnisko masku ar CE 
marķējumu, kura tiek mainīta ne re-
tāk kā pēc divām stundām tās lieto-
šanas.

- pakalpojuma sniedzēji tiek aici-
nāti sekot līdzi aktualitātēm un reko-
mendācijām Slimību profi lakses un 
kontroles centra tīmekļvietnē: htt-
ps://arkartassituacija.gov.lv/ 

INFORMĀCIJA
 SKAISTUMKOPŠANAS

 PAKALPOJUMU SNIEDZĒJIEM

VALSTS ROBEŽSARDZE ATGĀDINA 
PAR IEROBEŽOJUMIEM COVID-19 

IZPLATĪBAS MAZINĀŠANAI
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Balstoties uz satiksmes ministra rīkojumu vīrusa Covid-19 izplatīša-
nās riska mazināšanai, no piektdienas, 2020. gada 27. marta, uz ārkārtē-
jās situācijas laiku reģionālajos maršrutos tiks ierobežots pārvadāto pa-
sažieru skaits vienā autobusā, tādējādi nodrošinot lielāku distanci starp 
pasažieriem. Plānots, ka autobusā katra otrā sēdvieta, kuru nedrīkstēs 
ieņemt, būs iezīmēta. Autotransporta direkcija aicina iedzīvotājus rūpīgi 
izvērtēt sava brauciena nepieciešamību sabiedriskajā transportā!

Ņemot vērā, ka turpmāk reģionālo maršrutu autobusos pieejamo sēd-
vietu skaits tiks samazināts uz pusi, visiem iedzīvotājiem, kuri neizman-
to sabiedrisko transportu darba vajadzībām, aicinām izvērtēt brauciena 
nepieciešamību! Priekšroka būtu dodama tiem iedzīvotājiem, kuri do-
das uz darbavietu un pēc tam – atpakaļ mājās, īpaši tad, ja persona ir 
nodarbināta medicīnas, tiesību aizsardzības vai tirdzniecības jomā. 

Plānots, ka autobusā pasažieri varēs ieņemt katru otro sēdvietu. Tur-
klāt tās tiks izkārtotas pamīšus, lai veidotos lielāka distance no visām 
pusēm. Mikroautobusos pasažieri nevarēs izmantot stāvvietas. Tāpat 
autobusos, kur vadītāja sēdvieta nav nodalīta no pārējā transportlīdzekļa 
salona, netiks nodrošināta biļešu tirdzniecība uz sēdvietām, kas atrodas 
aiz šofera.

Zane Plone,
VSIA Autotransporta direkcija

sabiedrisko attiecību vadītāja

TIEK IEROBEŽOTS
 PASAŽIERU SKAITS
 VIENĀ AUTOBUSĀ

Nacionālais veselības dienests 
(NVD) informē, ka no šīs nedēļas 
Rēzeknē, Dubultos, Jelgavā un 
Alūksnē darbu sākuši COVID-19 
analīžu nodošanas punkti, kur, pēc 
iepriekšēja pieraksta un ierodoties 
ar privāto automašīnu, pacienti var 
veikt valsts apmaksātas analīzes. 

Šobrīd pēc iepriekšēja pieraksta 
valsts apmaksātas COVID – 19 
analīzes šobrīd var nodot Rīgā, Rē-
zeknē, Dubultos, Jelgavā, Alūksnē, 
Cēsīs, Madonā, Tukumā, Talsos, 
Valmierā, Jēkabpilī, Daugavpilī, 
Liepājā, Kuldīgā un Ventspilī.

Svarīgi - uz analīžu nodošanas 
punktiem drīkst ierasties tikai ar 
savu automašīnu un tikai iepriekš 
piezvanot un pierakstoties. Bez 
pieraksta, kājām, ar sabiedrisko 
transportu vai taksometru ierasties 
aizliegts! 

Valsts apmaksātas analīzes šajos 
punktos tiek nodrošinātas:

iedzīvotājiem, kuriem pēc at-
griešanās no ārvalstīm 14 dienu 
laikā parādās akūtas elpceļu infek-
cijas simptomi: paaugstināta ķer-
meņa temperatūra, klepus un elpas 
trūkums bez cita izskaidrojuma 
iemesla;

Slimību profi lakses un kontro-
les centra (SPKC) noteiktajām 
Covid-19 slimnieka kontaktperso-
nām, kuras ir mājas karantīnā un 
kurām pēc kontakta ar slimnieku 
14 dienu laikā parādās akūtas elp-
ceļu infekcijas simptomi: drudzis, 
klepus un elpas trūkums bez cita 
izskaidrojuma iemesla (izņemot 
tuviniekus, kuri dzīvo kopā ar 
slimnieku).

ar darba devēja starpniecību 
noteiktu profesiju pārstāvjiem, 
kuriem parādās akūtas elpceļu sa-
slimšanas simptomi (darba devējs 
informāciju iesniegs Neatliekamās 
medicīniskās palīdzības dienes-

tam (NMPD), - pacientu aprūpē 
iesaistītiem ārstniecības iestāžu 
darbiniekiem; farmaceitiem un far-
maceitu asistentiem; operatīvo die-
nestu darbiniekiem – policistiem, 
ugunsdzēsējiem, robežsargiem, 
muitas darbiniekiem u.c.; sociālās 
aprūpes iestāžu un patversmju per-
sonālam. 

Lai pieteiktos valsts apmaksātu 
analīžu veikšanu, iedzīvotājiem 
jāzvana pa tālruni 8303. Tālruņa 
darba laiks ir katru dienu plkst. 
9.00-18.00. Tā darbību nodrošina 
NMPD. Tālruņa operatori reģistrēs 
pacientus un nodos informāciju 
SIA „Centrālā laboratorija”, kas 
sazināsies ar pacientiem un infor-
mēs par analīžu veikšanas vietu 
un laiku. Otra iespēja pieteikties 
valsts apmaksātu analīžu veikšanai 
ir, zvanot uz E.Gulbja laboratoriju 
pa tālruni 67801112, kas zvanus 
pieņem katru dienu no plkst. 8.00 
līdz 20.00 un nodrošina analīžu no-
došanu Rīgā, Daugavpilī, Liepājā, 
Ventspilī un Kuldīgā.

Turpmāk iedzīvotāji, kuri, sākot 

ar 26. martu, nodevuši analīzes 
COVID-19 infekcijas noteikšanai 
un to rezultāts būs negatīvs, infor-
māciju 2 dienu laikā saņems un 
varēs apskatīt e-veselības portālā, 
savukārt pozitīva rezultāta gadīju-
mā joprojām darbosies iepriekšējā 
kārtība, kad iedzīvotājiem zvana 
SPKC speciālists.

Lai aplūkotu saņemto paziņoju-
mu, interneta pārlūkprogrammā jā-
atver adrese www.eveseliba.gov.lv, 
jāizvēlas „Pieslēgties” un „Iedzī-
votājs”. Pēc tam jāautorizējas iz-
vēloties kādu no drošas piekļuves 
līdzekļiem: internetbankas piekļu-
ves datiem, elektronisko parakstu 
vai personas apliecību (eID). Ana-
līžu rezultātu paziņojums būs ap-
skatāms izvēlnē „Pastkastīte”.

Gadījumā, ja iedzīvotājam nav 
iespējas pieslēgties e-veselības 
portālam, tad, lai saņemtu infor-
māciju par rezultātu, aicinām zva-
nīt uz NVD bezmaksas klientu 
apkalpošanas tālruni 8000 1234 
(darba laiks: no pirmdienas līdz ce-
turtdienai no plkst. 8.30 līdz 17.00, 

bet piektdienās no plkst. 8.30 līdz 
15.00).

Valsts apmaksātas COVID-19 
analīzes neveic:

iedzīvotājiem bez saslimšanas 
simptomiem un tiem, kuri pēdējo 
14 dienu laikā nav bijuši ārzemēs 
vai nav bijuši ciešā kontaktā ar 
SPKC apstiprinātu Covid-19 slim-
nieku;

COVID-19 slimnieku tuvinie-
kiem, kuri dzīvo ar slimnieku 
vienā mājsaimniecībā un kuriem 
parādās vieglas akūtas elpceļu in-
fekcijas slimību pazīmes;

personām, kuras atgriezušās no 
ārvalstīm un kurām 14 dienu laikā 
pēc atgriešanās Latvijā parādījušās 
vieglas akūtas elpošanas ceļu in-
fekcijas slimību  pazīmes un kuras 
nevar doties uz testēšanas punktu 
ar savu transportu. Izņemot gadīju-
mus, ja izmeklējumu būs nozīmē-
jis ģimenes ārsts.

Sintija Gulbe,
Nacionālā veselības dienesta

Sabiedrisko attiecību 
nodaļas vadītāja 

KUR VAR NODOT
 COVID-19 ANALĪZES?

informācija par ārkārtas situāciju

Papildinātas higiēnas
prasības sabiedriskās
ēdināšanas
un mazumtirdzniecības
uzņēmumiem
31. martā  zemkopības ministrs Kaspars 

Gerhards izdevis grozījumus 2020. gada 
20. marta rīkojumā Nr. 39 „Par pārtikas ap-
rites papildu regulējumu ārkārtējās situācijas 
laikā”, papildinot to ar jaunām prasībām sa-
biedriskās ēdināšanas un mazumtirdzniecības 
uzņēmumiem.

1) Turpmāk sabiedriskās ēdināšanas uzņē-
mumā ir jāievēro šādas papildu higiēnas pra-
sības:

- jānodrošina apmeklētājiem iespēju rokas 
nomazgāt ar siltu ūdeni un mazgāšanas lī-
dzekli vai tās dezinfi cēt pirms ēdienreizes, kā 
arī ieejot sabiedriskās ēdināšanas uzņēmumā 
un izejot no tā;

- nodrošināt galdiņa dezinfekciju pēc katra 
apmeklētāja ēdienreizes;

- iespēju robežās kases zonā izvietot noro-
bežotas caurspīdīgas aizsargbarjeras – sienas.

2) Turpmāk mazumtirdzniecības uzņēmu-
mā nodrošināt apmeklētājiem roku dezinfek-
ciju pirms un pēc iepirkšanās.

3) Piegādājot primāros pārtikas produktus 
normatīvajos aktos noteiktajā nelielā apjomā 
tieši galapatērētājam vai mazumtirdzniecības 
uzņēmumam, kas tieši apgādā galapatērētāju, 
attiecīgo apjomu var pārsniegt, ievērojot ša-
jos normatīvajos aktos noteiktās higiēnas un 
veterinārās prasības.

Zemkopības ministrija jau informēja, ka 
20. martā zemkopības ministrs Kaspars Ger-
hards izdeva rīkojumu Nr. 39, kurā:

pārtikas apritē iesaistītajiem uzņēmumiem, 
kuri sniedz ēdināšanas pakalpojumus vai 
tirgo nefasētu pārtiku, kas pirms lietošanas 
uzturā nav jāmazgā vai termiski jāapstrādā 
(piemēram, cepumus, gatavos ēdienus, salā-
tus), jānodrošina minēto produktu tirgošana 
tikai fasētā veidā pašapkalpošanas zonās vai 
iesaiņošanu pēc pircēja lūguma;

Sabiedriskās ēdināšanas uzņēmumiem jā-
nodrošina katram apmeklētājam individuālu 
galda piederumu un trauku komplektu, kā 
arī salvešu izsniegšanu (piemēram, šķīvji 
nedrīkst apmeklētāju zonā būt izvietoti kau-
dzēs, dakšas un naži nedrīkst būt apmeklētāju 
izvietoti atklātā veidā kastēs).

Rīkojums stājas spēkā 01.04.2020.
Informāciju sagatavoja: 

Dagnija Muceniece,

PERSONAS AR INVALIDITĀTI VAR 
IZMANTOT SABIEDRISKO TRANSPORTU 

ARĪ TAD, JA BEIDZIES APLIECĪBAS TERMIŅŠ
Personas ar invaliditāti, kurām laika periodā no 2020. gada 22. marta 

līdz 1. jūnijam ir beidzies invaliditātes apliecības derīguma termiņš, ār-
kārtējās situācija laikā varēs turpināt bez maksas izmantot sabiedriskā 
transporta pakalpojumus reģionālajos autobusu un vilcienu maršrutos. 
Lai saņemtu braukšanas maksas atvieglojumus, personai arī turpmāk 
būs jāuzrāda invaliditātes apliecība (arī tad, ja tās termiņš ir beidzies).

Tomēr, neskatoties uz šiem izņēmumiem ārkārtējās situācijas laikā, 
Autotransporta direkcija aicina iedzīvotājus sekot līdzi apliecību termi-
ņam un, tuvojoties tā beigām, laikus pasūtīt jaunu. 

Visām pārējām pasažieru grupām, kuras saņem braukšanas maksas 
atvieglojumus, jābūt derīgai attiecīgajai apliecībai, kas apliecina attie-
cīgās personas statusu. Izņēmumi attiecas tikai uz personām ar I un II 
grupas invaliditāti un personām vecumā līdz 18 gadiem ar invaliditāti.  

Lilita Pelčere,
VSIA Autotransporta direkcija

Sabiedrisko attiecību speciāliste 

 KRĀSLAVAS NOVADA DOME PĀRCEĻ
 NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA NODOKĻA

 SAMAKSAS TERMIŅU LĪDZ 15. JŪNIJAM
Ņemot vērā visā valstī izsludināto ārkārtas situāciju sakarā 

ar Covid-19 izplatību un sniedzot atbalstu Krāslavas novada 
iedzīvotājiem, pamatojoties uz likuma „Par valsts apdraudē-
juma un tā seku novēršanas un pārvarēšanas pasākumiem sa-
karā ar Covid-19 izplatību” 4. pantu, Krāslavas novada dome 
26. martā nolēmusi (prot. Nr.5) 2020. gadā noteikt citus ne-
kustamā īpašuma nodokļa samaksas termiņus, kas atšķiras 
no likumā „Par nekustamā īpašuma nodokli” noteiktajiem, 
tos pārceļot uz vēlāku laiku 2020. gada ietvaros: 31.03.2020. 
samaksas termiņu pārcelt uz 15.06.2020. samaksas termiņu; 
15.05.2020. samaksas termiņu pārcelt uz 15.06.2020. sa-
maksas termiņu.

2020. gadā nekustamā īpašuma nodoklis divu ceturtdaļu 
apmērā no nodokļa gada summas maksājams ne vēlāk kā 15. 
jūnijā un vienas ceturtdaļas apmērā no nodokļa gada summas 
– ne vēlāk kā 15. augustā un 15. novembrī. Nodokli var no-
maksāt arī reizi gadā avansa veidā. Termiņa pārcelšana nozī-
mē, ka līdz 15. jūnijam par maksājumiem netiks aprēķināta 
nokavējuma nauda. Jaunā kārtība attiecas uz visiem NĪN 
maksātājiem (privātām un juridiskām personām), kuriem ir 
pienākums maksāt nodokli par Krāslavas novada adminis-
tratīvajā teritorijā esošajiem nekustamajiem īpašumiem. 

Atkārtoti (ar pārceltiem samaksas termiņiem) NĪN maksā-
šanas paziņojumi netiks sūtīti un aicinām nodokli maksāt lai-
cīgi, jo saskaņā ar likuma „Par nodokļiem un nodevām” 29. 
panta otro daļu par laikā neveiktu maksājumu tiek aprēķināta 
nokavējuma nauda 0,05% apmērā no nesamaksātās summas.

Aleksandrs Jevtušoks:
 „Ievērojiet drošu distanci un

 biežāk mazgājiet rokas!” 
Pašvaldība saņem ļoti daudz jautājumu, kas ir saistīti aizsargā-

jošām sejas maskām. Iedzīvotāji interesējas, kādos gadījumos ir 
nepieciešams izmantot maskas, kuras no tām tiek uzskatītas par 
efektīvākām. Par sejas masku izmantošanu pastāstīja Krāslavas 
slimnīcas galvenais ārsts Aleksandrs Jevtušoks. 

Lai cilvēka organismā nenokļūtu vīrusu infekcija, ir jāizmanto 
medicīniskie aizsardzības līdzekļi. Parastās sejas aizsargmaskas 
ir jānēsā cilvēkiem, kam ir kaut kādi saslimšanas simptomi, lai 
novērstu infekcijas izplatīšanos. Veselus cilvēkus maska nevar 
pilnībā pasargāt no infi cēšanās, jo vīruss izplatās gaisa pilienu 
ceļā un nokļūst organismā caur mutes gļotādu, ja maska nav labi 
pieguļoša un blīva, un arī caur acu gļotādu. Lai nesaslimtu, ve-
seliem cilvēkiem ir jāievēro drošības noteikumi. Ir nepieciešams 
atrasties apmēram divu metru attālumā no cita cilvēka, šī distan-
ce neļaus vīrusam izplatīties no viena cilvēka uz otru. Jāizvairās 
no situācijām, kad ar neaizsargātām rokām jāpieskaras priekš-
metiem koplietošanas telpās – durvju rokturiem, ieejas durvju 
atvēršanas pogām, margām utt. Nedrīkst ar netīrām  rokām pie-
skarties acīm, degunam un mutei.  Biežāk un rūpīgāk ir jāmazgā 
rokas ar ūdeni un ziepēm, kā arī jāapstrādā ar spirtu saturošiem 
higiēnas līdzekļiem ar antiseptiķiem. 

Elvīra Škutāne
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aktuālā informācija

1. Izdarīt Krāslavas novada pašvaldības saistošajos 
noteikumos Nr.2013/6 „Par Krāslavas novada simbo-
liku” (turpmāk tekstā – Noteikumi) šādus grozījumus: 

1.1. Izteikt Noteikumu izdošanas tiesisko pamatoju-
mu šādā redakcijā:

  „Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 
21.panta pirmās daļas 7.punktu”;
1.2. Izteikt Noteikumu 7.1. punktu šādā redakcijā:
„7.1. Par saistošo noteikumu pārkāpšanu fi ziskām 

personām piemēro brīdinājumu vai naudas sodu no 2 
līdz 15 naudas soda vienībām, juridiskām personām 
piemēro brīdinājumu vai naudas sodu no 2 līdz 35 
naudas soda vienībām.”;

1.3. Izteikt Noteikumu 7.2. punktu šādā redakcijā:
„7.2. Administratīvā pārkāpuma procesu par šo 

saistošo noteikumu pārkāpumiem līdz administratīvā 
pārkāpuma lietas izskatīšanai veic Krāslavas novada 
pašvaldības policija un Krāslavas novada Būvvalde. 
Administratīvā pārkāpuma lietu izskata Krāslavas no-
vada domes Administratīvā komisija.”;

1.4. Svītrot Noteikumu 7.3. punktu.
2. Saistošie noteikumi stājas spēkā vienlaikus ar 

Administratīvās atbildības likumu.
Krāslavas novada pašvaldības saistošo noteikumu 

Nr. 2020/2 „Grozījumi Krāslavas novada pašvaldības 
saistošajos noteikumos Nr.2013/6 „Par Krāslavas no-
vada simboliku”” paskaidrojuma raksts

1. Projekta nepieciešamības pamatojums. Ņemot 

vērā Administratīvās atbildības likuma spēkā stāša-
nos, saistošajos noteikumos nepieciešamas veikt at-
bilstošas korekcijas.

2. Īss projekta satura izklāsts. Administratīvās 
atbildības likuma 16.panta septītā daļa nosaka, ka 
pašvaldības izdotajos saistošajos noteikumos minimā-
lajam naudas soda apmēram jāatbilst divām naudas 
vienībām, bet maksimālais naudas sods fi ziskajām 
personām ir 100 naudas soda vienību, juridiskajām 
personām — 300 naudas soda vienību. Tika veiktas 
korekcijas saistošo noteikumu punktos atbilstoši Ad-
ministratīvās atbildības likuma normām. 

3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz paš-
valdības budžetu. Būtiskas ietekmes uz pašvaldības 
budžetu nav.

4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz uz-
ņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā. Būtiskas ie-
tekmes uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā 
nav.

5.Informācija par administratīvajām procedūrām. 
Administratīvā pārkāpuma procesu par šo saistošo no-
teikumu pārkāpumiem līdz administratīvā pārkāpuma 
lietas izskatīšanai veic Krāslavas novada pašvaldības 
policija  un Krāslavas novada būvvalde. Administra-
tīvā pārkāpuma lietu izskata Krāslavas novada domes 
Administratīvā komisija.

6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām. 
Konsultācijas nav notikušas.

Krāslavas novada pašvaldības saistošie noteikumi Nr. 2020/2   
„Grozījumi Krāslavas novada pašvaldības saistošajos noteikumos Nr.2013/6

„Par Krāslavas novada simboliku””  
Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 7.punktu

informācija par ārkārtas situāciju

Lai Valsts ieņēmumu dienests 
(VID) varētu nodrošināt dīkstāves 
pabalstu darbiniekiem un nodokļu 
samaksas atlikšanu vai sadalīšanu 
termiņos vēl plašākam krīzes skarto 
darba devēju lokam, ir papildināti 
2020. gada 26. marta Ministru kabi-
neta noteikumi Nr. 165 „Noteikumi 
par Covid-19 izraisītās krīzes skar-
tiem darba devējiem, kuri kvalifi cē-
jas dīkstāves pabalstam un nokavēto 
nodokļu maksājumu samaksas sada-
lei termiņos vai atlikšanai uz laiku 
līdz trim gadiem”. Grozījumi ļauj 
sniegt atbalstu arī jaunākiem uzņē-
mumiem, kā arī palielina pieļaujamo 
nodokļu parāda apmēru.

Tā, sākot no šī gada 4. aprīļa, at-
balstu var saņemt arī tie uzņēmumi, 
kas reģistrējušies pēc 2019. gada 1. 
marta. Krīzes skartajiem darba de-
vējiem, kuri dibināti laika posmā no 
2019. gada 1. marta līdz 2019. gada 
31. decembrim, ieņēmumu no saim-
nieciskās darbības samazinājumu 
2020. gada martā vai aprīlī aprēķina, 
salīdzinot ar vidējiem ieņēmumiem 
no saimnieciskas darbības par no-
strādātajiem mēnešiem. Vecākiem 
uzņēmumiem šis samazinājums tiek 
aprēķināts attiecībā pret pērnā gada 
martu vai aprīli.

Tāpat palielināts pieļaujamais 
nodokļu parāda slieksnis - turpmāk 
uzņēmums varēs pieteikties nodokļu 
atbalsta pasākumiem arī tad, ja tam 
pieteikuma iesniegšanas dienā no-
dokļu parāds nebūs lielāks par 1000 
eiro. 

Noteikts arī tas, kā aprēķina pabal-
stu apmēru krīzes skarto darba devē-
ju, kuru darbība nav ilgāka par 6 mē-
nešiem, darbiniekiem – ja darbinieks 
nav nostrādājis sešus mēnešus, viņa 
pabalsta apmērs tiek aprēķināts no 
vidējās bruto darba algas par nostrā-
dātajiem mēnešiem pirms ārkārtas 
situācijas. Būtiski, ka joprojām nav 
paredzēts izmaksāt dīkstāves pabal-

stus darbiniekiem, kas pieņemti dar-
bā pēc šī gada 1. marta. 

Kā jau informējām iepriekš, dīk-
stāves pabalstus piešķir un izmaksā 
VID saskaņā ar Ministru kabineta 
noteikumiem  Nr. 165 „Noteikumi 
par Covid-19 izraisītās krīzes skar-
tiem darba devējiem, kuri kvalifi -
cējas dīkstāves pabalstam un noka-
vēto nodokļu maksājumu samaksas 
sadalei termiņos vai atlikšanai uz 
laiku līdz trim gadiem”, kas ļauj šo 
atbalsta veidu saņemt krīzē smagāk 
cietušajiem uzņēmumiem neatkarīgi 
no to darbības nozares. 

Kādi ir valdības noteiktie kritē-
riji dīkstāves pabalstu izmaksai? 

Saskaņā ar MK noteikumiem Nr. 
165 dīkstāves pabalstam ir tiesīgi 
pieteikties krīzes skartie darba de-
vēji un nodokļu maksātāji, kuru ie-
ņēmumi no saimnieciskās darbības 
2020. gada martā vai aprīlī, salīdzi-
not ar 2019. gada attiecīgo mēnesi, 
Covid-19 izplatības dēļ ir samazinā-
jušies vismaz par 30 %. 

Tādu pašu atbalstu var saņemt arī 
tie darba devēji un nodokļu maksā-
tāji, kuru ieņēmumu kritums ir bijis 
par 20 %, tomēr tad šo darba devē-
ju un nodokļu maksātāju darbības 
rādītājiem par 2019. gadu jāatbilst 
vismaz vienam no trim kritērijiem: 
uzņēmuma eksporta apjoms ir bijis 
10 % no kopējā apgrozījuma vai 
vismaz 500 000 eiro apmērā, vidējā 
bruto darba samaksa uzņēmumā ir 
bijusi vismaz 800 eiro vai, gadam 
beidzoties, uzņēmuma ieguldīju-
mi pamatlīdzekļos ir bijuši vismaz 
500 000 eiro. 

Krīzes skartajiem darba devē-
jiem, kuri dibināti laika posmā no 
2019.gada 1.marta līdz 2019.gada 
31.decembrim, ieņēmumu no saim-
nieciskās darbības samazinājumu 
aprēķina, attiecinot to pret vidējiem 
ieņēmumiem no saimnieciskas dar-
bības par nostrādātajiem mēnešiem.

Kā uzņēmums var pieteikties 
dīkstāves pabalstam saviem dar-
biniekiem? 

Lai pieteiktos dīkstāves pabals-
tam, darba devējs iesniedz pieteiku-
mu VID Elektroniskās deklarēšanās 
sistēmā, aizpildot tam īpaši izveidoto 
veidlapu. Iesniegums par laikposmu 
no šī gada 14. marta līdz 31. martam 
jāiesniedz līdz 25. aprīlim, un turp-
māk – līdz katra nākamā mēneša 
25. datumam. 

VID to izskata piecu darba dienu 
laikā un, ja uzņēmums atbilst visiem 
MK noteikumos Nr. 165 minētajiem 
kritērijiem, piecu darba dienu laikā 
pārskaita dīkstāves pabalstu uz dar-
ba devēja iesniegumā norādīto dar-
binieku kontiem kredītiestādēs vai 
pie maksājumu pakalpojumu snie-
dzējiem Latvijā. 

VID Elektroniskajā deklarēšanas 
sistēmā par dīkstāves pabalstu iz-
maksu informē darba devēju, savu-
kārt darba devējs – savus darbinie-
kus. 

Darba devēju sarakstu, kuru dar-
binieki saņēmuši dīkstāves pabalstu, 
VID publicē savā tīmekļa vietnē. 
Savukārt, par personām, kurām 
piešķirts dīkstāves pabalsts, VID 
turpmāk informēs Valsts sociālās 
apdrošināšanas aģentūru un sociā-
los dienestus. Tas nepieciešams, 
lai novērstu situāciju, ka vienai un 
tai pašai personai tiek piešķirts gan 
dīkstāves pabalsts, gan pašvaldības 
pabalsts krīzes situācijā. 

Kāds ir dīkstāves pabalsts un 
cik ilgi to maksās?  

 Dīkstāves pabalsts tiek izmaksāts 
75 % apmērā no mēneša vidējās 
bruto darba samaksas par pēdējo 
6 mēnešu periodu pirms ārkārtas 
situācijas vai atbilstoši par darbi-
nieka faktiski deklarētajiem datiem 
iepriekšējos sešos mēnešos, bet ne 
vairāk kā 700 EUR apmērā par ka-
lendāra mēnesi. 

Ja darbinieks nodarbināts pie vai-
rākiem darba devējiem, dīkstāves 
pabalstu piešķir, ņemot vērā, pie 
kura krīzes skartās nozares darba 
devēja darbiniekam ir iesniegta  no-
dokļu grāmatiņa. Ja tā nav iesniegta 
nevienam darba devējam, dīkstāves 
pabalstu izmaksā, ņemot vērā, kurš 
darba devējs pirmais iesniedzis ie-
sniegumu.

Ar dīkstāves pabalstu paredzēts 
kompensēt neizmaksātās darba al-
gas, sākot ar šī gada 14. martu un 
līdz 14. maijam, bet ne ilgāk kā ir 
spēkā Ministru kabineta lēmums par 
ārkārtējo situāciju.

Dīkstāves pabalsts netiek aplikts 
ar iedzīvotāju ienākuma nodokli un 
valsts sociālās apdrošināšanas obli-
gātajām iemaksām. 

Dīkstāves pabalsta izmaksa tiek 
pārtraukta, ja tā saņemšanas laikā 
darba devējs palielina strādājošo 
skaitu, salīdzinot ar dīkstāves sāku-
mu. 

Kādi ir valdības noteiktie kri-
tēriji dīkstāves pabalsta atteiku-
mam?  

Izvērtējot saņemtos uzņēmumu 
iesniegumus par dīkstāves pabalsta 
izmaksu, VID ir stingri jāvadās pēc 
kritērijiem, kas noteikti MK notei-
kumos Nr. 165. Valdība ir lēmusi, 
ka atbalsta pasākumus varēs saņemt 
tie nodokļu maksātāji, kuri līdz šim 
ir bijušu godprātīgi un atbildīgi sais-
tību izpildē pret valsti. Arī dīkstāves 
pabalstus saviem darbiniekiem varēs 
saņemt tikai tie uzņēmumi, kuri līdz 
šim ir bijuši atbildīgi un godprātīgi 
darba devēji, tādēļ MK noteikumos 
ir noteikta virkne kritēriju, kad VID 
nevar piešķirt dīkstāves pabalstus. 

VID nevar piešķirt dīkstāves pa-
balstu, piemēram, šādos gadījumos: 

ja krīzes skartajam darba devējam 
uz pieteikuma iesniegšanas brīdi 
nodokļu parāds ir lielāks nekā 1000 
EUR un tam nav piešķirts samak-
sas termiņa pagarinājums vai nav 
noslēgta vienošanās par labprātīgu 
nodokļu samaksu; ja darba devējam 

iepriekšējo triju gadu laikā un ie-
snieguma izvērtēšanas brīdī nodokļu 
revīzijas (audita) vai datu atbilstības 
rezultātā ir noteiktas valsts budžetā 
papildus iemaksājamās summas vai 
samazināts nepamatoti palielinātā no 
valsts budžeta atmaksājamā nodokļa 
apmērs; 

ja darba devējs vai tā valdes locek-
lis iepriekšējā gadā un iesnieguma 
izvērtēšanas brīdī ir sodīts par pārkā-
pumu, kas attiecas uz darba devēja 
nodokļu saistībām, pārkāpumiem 
muitas jomā, vai par darba tiesisko 
attiecību regulējošo normatīvo aktu 
pārkāpumu, izņemot gadījumu, ja 
par atsevišķu pārkāpumu ir piemē-
rots brīdinājums vai naudas sods, 
kas nepārsniedz 151 eiro, un gada 
laikā sodu kopsumma nepārsniedz 
500 eiro; ja darba devējam lēmuma 
pieņemšanas dienā ir aktuāls mak-
sātnespējas process u.c. 

Visi kritēriji, kad VID nevar pie-
šķirt uzņēmumam dīkstāves pabal-
stu, ir noteikti MK noteikumu Nr. 
165 „Noteikumi par Covid-19 krīzē 
skartiem uzņēmumiem, kuri kvalifi -
cējas dīkstāves pabalstam un noka-
vēto nodokļu maksājumu samaksas 
sadalei termiņos vai atlikšanai uz 
laiku līdz trim gadiem” 12.punktā.

  Aktuālā informācija par atbalsta 
pasākumiem nodokļu jomā saistībā 
ar COVID-19 izraisītajām grūtībām 
un iespēju tiem pieteikties pieeja-
ma VID tīmekļvietnē sadaļā „CO-
VID-19”, kā arī Finanšu ministrijas 
tīmekļvietnē www.fm.gov.lv sadaļā 
„COVID-19”. 

Jautājumu un neskaidrību gadī-
jumā uzņēmēji var zvanīt uz īpaši 
šim nolūkam izveidoto VID atbalsta 
tālruni COVID-19 krīzes skartajiem 
uzņēmumiem 67120020, kā arī uz-
dot savus jautājumus rakstiski VID 
Elektroniskajā deklarēšanas sistēmā 
(EDS) sadaļā „Sarakste ar VID”.  

Informāciju sagatavoja: 
VID Sabiedrisko attiecību daļa

VID SNIEDZ ATBALSTU

Nacionālais veselības dienests (NVD) atgādina, 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 no-
skaidrot:

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

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

•   zvanot uz Nacionālā veselības dienesta bezmaksas informatīvo tālruni 
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.

ĢIMENES ĀRSTI ARĪ AKŪTAJĀS 
STUNDĀS PACIENTUS PIEŅEMS PĒC 

IEPRIEKŠĒJA PIERAKSTA
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Tā paredz, ka ārsti Latvijā, tāpat 
kā Igaunijā, Lietuvā un tādās turī-
gās valstīs kā Vācijā, Somijā, Nī-
derlandē, Dānijā, Zviedrijā un citās 
Eiropas valstīs, kompensējamo zāļu 
A saraksta receptēs norādīs zāļu ak-
tīvo vielu, nevis zāļu nosaukumu. 
Savukārt aptiekās no vienādas ie-
darbības zālēm pacientam izsniegs 
tās zāles, kurām ir zemākā maksa. 
Šādu prasību paredz Ministru kabi-
neta noteikumi par kompensējamo 
zāļu un medicīnisko ierīču apmak-
sas kārtību, lai Latvija pārņemtu Ei-
ropas praksi zāļu izrakstīšanā, kā arī 
novērstu situāciju, kad pacientiem 
jāiegādājas dārgākās zāles, ik gadu 
pārmaksājot ap 25 miljoniem eiro, 
lai arī zemākas cenas zāles ir tik-
pat kvalitatīvas un drošas un ar tādu 
pašu ārstniecisko iedarbību.

Jaunā kārtība paredz, ka 70% ga-
dījumu no visu ārstniecības perso-
nas izrakstīto kompensējamo zāļu 
recepšu skaita gada laikā tiks norā-
dīta zāļu aktīvā viela, nevis zāļu ko-
merciālais nosaukums, bet aptiekā 
pacientam no vienādās iedarbības 
zālēm ir jāizsniedz tās zāles, kurām 
ir zemākā cena. 

Savukārt gandrīz katrā trešajā 
kompensējamo zāļu receptē jeb 30% 

gadījumu ārsti varēs izrakstīt zāļu 
komerciālo nosaukumu, norādot tam 
medicīnisku pamatojumu. 

Kas jāņem vērā pacientiem?
Iedzīvotājiem jaunā valsts kom-

pensējamo zāļu izrakstīšanas kārtī-
ba būtiskas izmaiņas vai neērtības 
pēc 1. aprīļa neradīs. Ir iespējamas 
situācijas, kad farmaceits izsniegs 
zāles, kuru iepakojums, krāsa vai 
forma var atšķirties no ierastajām, 
bet šo zāļu iedarbība būs vienāda un 
šīm zālēm būs tāda pati kvalitāte un 
drošums. 

Veselības ministrija un Zāļu valsts 
aģentūra tāpat kā līdz šim, lai izvai-
rītos no nevajadzīgiem satrauku-
miem, aicina iedzīvotājus, kam ne-
pieciešamas valsts kompensējamās 
zāles, receptes saņemšanai savlaicī-
gi apmeklēt savu ārstu.

Fakti: 
• Aktīvā viela ir zāļu galvenā ār-

stējošā viela. Palīgvielas veido zāļu 
formu, krāsu, garšu un citas īpašī-
bas. 

• Zālēm ar vienādu aktīvo vielu un 
tādu pašu iedarbību var būt dažādi 
ražotāji, nosaukumi, izskats (krāsa, 
forma vai iepakojums) un var atšķir-
ties to cena.

• Lai pacientiem būtu jāmaksā 

mazāk, ārsts kompensējamo zāļu re-
ceptē no 1. aprīļa norādīs tikai zāļu 
aktīvās vielas nosaukumu.

• No zālēm ar vienādu aktīvo vielu 
un iedarbību valsts maksā par tām 
(kompensē), kurām ir zemākā cena.

• Ja būs medicīnisks pamatojums, 
ārsts kompensējamo zāļu receptē 
norādīs un valsts pacientam kom-
pensēs arī dārgākas zāles ar tādu 
pašu aktīvo vielu un iedarbību. 

• Ārsts un pacients sarunas laikā 
vienojas par to, vai pacients lietos 
valsts kompensētās zāles, šādā gadī-
jumā ārsts izrakstīs kompensējamo 
zāļu recepti. 

• Ņemiet vērā, ka no 1. aprīļa ap-
tiekā piemaksāt par dārgākām valsts 
kompensējamām zālēm vairs neva-
rēs. 

• Zāļu aktīvās vielas jeb starptau-
tiskais nepatentētais nosaukums ir 
norādīts uz zāļu  iepakojuma ma-
ziem burtiem un nereti slīprakstā, un 
tas ir arī lasāms visu zāļu lietošanas 
instrukcijās. Šis nosaukums uz iepa-
kojuma atrodas līdzās lielajiem bur-
tiem uzrakstītajam konkrēta ražotāja 
ieviestajam zāļu nosaukumam. 

Dita Okmane, 
Zāļu valsts aģentūras 
Sabiedrisko attiecību

 nodaļas vadītāja

NO 1. APRĪĻA SPĒKĀ STĀJAS JAUNA VALSTS 
KOMPENSĒJAMO ZĀĻU IZRAKSTĪŠANAS KĀRTĪBA
Sākot no 1. aprīļa, Latvijā spēkā stājas Pasaules Veselības 

organizācijas (PVO) un Ekonomiskās sadarbības un attīstības 
organizācijas (OECD) rekomendēta valsts kompensējamo zāļu 
izrakstīšanas kārtība.

aktuālā informācija
SĀKAS CETURTĀ 

DABAS SKAITĪŠANAS SEZONA 
Ir uzsākusies dabas skaitīšanas ceturtā, noslēdzošā sezona, kurā 

eksperti Dabas aizsardzības pārvaldes uzdevumā līdz oktobrim ap-
sekos dabas vērtības 78 novados, izvērtējot tajos sastopamo purvu, 
mežu, saldūdeņu, piekrastes, alu, iežu atsegumu un bioloģiski vēr-
tīgo zālāju atbilstību Eiropas Savienības nozīmes aizsargājamiem 
biotopiem.  

Dabas skaitīšanā Latvijas teritorija ir sadalīta 495 kvadrātos, un 
eksperti apsekošanu veic katru gadu noteikto kvadrātu ietvaros, ne-
vis novadu teritoriju robežās. Tādēļ biotopi – ilglaicīgi veidojušās 
un pareizi apsaimniekotas teritorijas, kurās sastopama lielāka dabas 
daudzveidība – daļā novadu tiek vērtēti vairāku sezonu ietvaros. 

Dabas vērtību apsekošanu ietekmē arī pati daba un laikapstāk-
ļi, piemēram, 2017. gada ilgstošās lietavas un plūdi un 2018. gada 
maija un jūnija mēnešu sausums aizkavēja sezonu lauku darbu iz-
pildi, jo laikapstākļi neļāva apsekot vairākas biotopu grupas. Šīs 
teritorijas plānots apsekot šogad. 

Biotopu kartēšanā būs iesaistīti vairāk nekā simts eksperti, kuri 
dabā apsekos plānotās teritorijas, aizpildīs anketu, atzīmējot redza-
mās sugu sabiedrības un biotopa robežas kartē, ievērojot Vides aiz-
sardzības un reģionālās attīstības ministrijas apstiprināto un Zem-
kopības ministrijas saskaņoto „ES nozīmes biotopu izplatības un 
kvalitātes apzināšanas un darbu organizācijas metodiku”.

Sezonas izskaņā visas aizpildītās anketas nonāks Dabas aizsar-
dzības pārvaldes rīcībā, un pēc datu kvalitātes pārbaudes biotopu 
īpašnieki saņems informāciju par rezultātiem. No iepriekšējo sezo-
nu iesniegtajiem datiem pašlaik ir pārbaudītas divas trešdaļas. Līdz 
ar īpašnieku apziņošanu rezultātus pakāpeniski ievada dabas datu 
pārvaldības sistēmā „Ozols”, kas pieejama ikvienam. Datu pieeja-
mība digitālā formātā ļaus zemes īpašniekiem taupīt laika un fi nan-
šu resursus, kā arī atvieglos dažādu jautājumu risināšanu, atļauju 
saņemšanu utt.

Biotopu apzināšana ir viena no trim dabas skaitīšanas jeb ES Ko-
hēzijas fonda projekta „Priekšnosacījumu izveide labākai bioloģis-
kās daudzveidības saglabāšanai un ekosistēmu aizsardzībai Latvijā” 
aktivitātēm. Visu aktivitāšu īstenošana paredzēta līdz 2023. gadam. 

Ilze Reinika,
Dabas aizsardzības pārvalde

VAR PIETEIKTIES
 PLATĪBU MAKSĀJUMIEM   

No šī gada 8.aprīļa līdz 15. jūnijam Lauku atbalsta dienesta klien-
ti Elektroniskajā pieteikšanās sistēmā (EPS) var pieteikties platību 
maksājumu saņemšanai, aizpildot Vienoto iesniegumu. 

Ņemot vērā valstī izsludināto ārkārtējo situāciju, dienests ir vei-
cis izmaiņas klientu apkalpošanas darbā. Klientiem šobrīd nav ie-
spējams saņemt klātienes konsultācijas un klātienes palīdzību. Visu 
nepieciešamo atbalstu klientiem dienests sniedz pa tālruni – šādi 
iespējams saņemt ne tikai konsultācijas, bet dienesta darbinieki 
tālruņa sarunas laikā klienta vietā var aizpildīt un iesniegt Vienoto 
iesniegumu.

Dienesta speciālisti līdz šā gada 8. maijam pa tālruni sazināsies 
ar tiem klientiem, kuriem iepriekšējā gadā bija nepieciešama klā-
tienes palīdzība iesniegumu aizpildīšanā, lai noskaidrotu, vai palī-
dzība nepieciešama arī šogad. Šāda palīdzība tiks sniegta tikai tiem 
klientiem, kuri paši nevar aizpildīt iesniegumu EPS. 

Vienotais iesniegums pa tālruni tiek aizpildīts, pamatojoties uz 
2019. gada atbalsta iesnieguma datiem un klienta pa tālruni snieg-
to informāciju par izmaiņām tajos. Dienesta darbinieki ar klientu 
pārrunā aizpildītā Vienotā iesnieguma saturu, t.i., deklarēto lauku 
skaitu, kopējo pieteikto platību, deklarētos kultūraugus un to platī-
bas, pieteiktos atbalsta veidus. Klienta pa tālruni izteiktais mutvār-
du iesniegums ir pamats Vienotā iesnieguma iesniegšanai. Saruna 
ar klientu tiks ierakstīta un būs kā apliecinājums datu pareizībai. 
Pirms iesnieguma aizpildīšanas dienesta speciālisti pārliecināsies 
par klienta identitāti. 

Ja klients piesakās akcīzes degvielas saņemšanai, tad arī šo ie-
sniegumu dienesta speciālisti palīdz aizpildīt un iesniegt attālināti 
pēc sarunas ar klientu. Dienests atgādina! Ja lauksaimnieks jau ir 
aizpildījis informāciju Vienotajā iesniegumā līdz platību sezonas 
sākumam (no 14. februāra varēja pildīt „Provizorisko iesniegu-
mu”), tad šis iesniegums tagad ir jāiesniedz EPS. 

Konsultācijas par pieteikšanos platību maksājumiem var saņemt 
pa tālruni 67095000.

Informatīvais materiāls platību maksājumu saņemšanai 2020. 
gadā ir pieejams dienesta mājaslapā izvēlnē „Platību maksājumi” 
– „Rokasgrāmatas un veidlapas”. 

Kristīne Ilgaža,
Sabiedrisko attiecību daļas vadītāja

31. martā XII Latvijas Skolu jau-
natnes dziesmu un deju svētku rī-
cības komiteja, izvērtējot Svētku 
rīkotāja – Valsts izglītības un satura 
centra – piedāvātos scenārijus, pie-
ņēma lēmumu pārcelt tos uz 2021. 
gada vasaru. Rīcības komiteja uz-
klausīja Svētku izpilddirektori Agru 
Bērziņu un Svētku operatīvās va-
dības grupas vadītāju ģenerāli Arti 
Velšu. Jautājumu par Svētku pārcel-
šanu uz 2021. gada vasaru skatīja arī 
Dziesmu svētku padome, piekrītot 
rīcības komitejas lēmumam.

„Svētku rīkošanā svarīgākais ir 
sabiedrības, jo īpaši dalībnieku dro-
šības jautājums. Covid-19 neprog-
nozējamā epidemioloģiskā attīstība 
un ārkārtējā situācija Latvijā un pa-
saulē ievieš būtiskus ierobežojumus 
un izmaiņas visās sabiedrības funk-
cionēšanas jomās. Rīcības komiteja 
pieņēma vienprātīgu lēmumu pār-
celt svētkus uz nākamā gada vasaru, 
ņemot vērā gan medicīniskos, gan 
cilvēkresursu, gan organizatoriskos 
aspektus, tajā pašā laikā respektē-
jot Dziesmusvētku tradīcijas nepār-
trauktības nozīmi. Ceram, ka šī ziņa 
neskumdinās potenciālos dalībnie-
kus, bet ļaus noskaņoties svētkiem 
ar jaunās izglītības platformas „Tava 
klase” starpniecību. Tā būs iespē-
ja izdejot un izdziedāt arī Dziesmu 

un deju svētku repertuāru,” akcentē 
izglītības un zinātnes ministre Ilga 
Šuplinska.

Latvijas skolu jaunatnes dziesmu 
un deju svētki ir lielākie Latvijas 
bērnu un jauniešu kultūras un māks-
las svētki, kas apliecina, ka senās 
latviešu dziedāšanas, dejošanas un 
muzicēšanas tradīcijas tiek turpi-
nātas un turētas godā. Ar dziesmu 
un deju svētkiem saistītā bērnu un 
jauniešu mākslinieciskā jaunrade 
noris kultūrizglītības pulciņos un 
kolektīvos – koros, deju kolektīvos, 

pūtēju orķestros, mazajos mūzikas 
kolektīvos, tautas mūzikas ansam-
bļos, vizuālās un lietišķās mākslas, 
kā arī teātra mākslas kolektīvos un 
bērnu un jauniešu folkloras kopās. 
XII Latvijas Skolu jaunatnes dzies-
mu un deju svētku rīkotājs – Valsts 
izglītības un satura centrs. Svētku 
lieldraugs – „Swedbank”.

Inga Vasiļjeva, 
XII Skolu jaunatnes dziesmu 

un deju svētku
Sabiedrisko attiecību vadītāja

XII LATVIJAS SKOLU JAUNATNES DZIESMU 
UN DEJU SVĒTKI 

TIEK PĀRCELTI UZ 2021. GADA VASARU
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- Vai Krāslavas novada pašvaldības ies-
tāžu un novada teritorijā strādājošo valsts 
operatīvo dienestu darbs ārkārtējās situāci-
jas apstākļos ir organizēts efektīvi?

- Savu iespēju robežās vietējie dienesti strā-
dā diezgan efektīvi. Divas reizes nedēļā domē 
tiek organizētas sanāksmes, kurās piedalās 
valsts operatīvo dienestu un pašvaldības struk-
tūrvienību pārstāvji. Mēs apmaināmies ar in-
formāciju un kopīgi risinām problēmas. Mums 
ir svarīgi, lai novada iedzīvotāji justos droši. 

Piemēram, pilsētā aktīvi tiek apspriests jau-
tājums par tālbraucējiem. Taču tie ir cilvēki, 
kas mūsdienu sarežģītajos apstākļos veic ļoti 
svarīgu darbu – piegādā mūsu valstī pārtiku, 
pirmās nepieciešamības preces, higiēnas un 
dezinfekcijas līdzekļus. Viņi atgriežas no dar-
ba, dažas dienas atpūšas mājās un atkal dodas 
prom. Diemžēl valstī pagaidām nav izveidota 
sistēma, kas kontrolētu šo darbinieku pārvieto-
šanos un to, kā viņi ievēro drošības pasākumus. 

Jāatzīst, ka informācija par cilvēku, kas ir at-
griezušies no ārzemēm, pārvietošanos un, pie-
mēram, par to, kas un no kurienes ir ieradies 
un kur pašlaik atrodas, ne vienmēr ir pieejama. 
Diemžēl ir daži iedzīvotāji, kas atbrauc no ār-
zemēm un neievēro karantīnas prasības. 

Izmantojot iespēju, es aicinu Krāslavas nova-
da iedzīvotājus ziņot policijai par gadījumiem, 
kad šādas prasības tiek pārkāptas. Runas par to, 
ka tādā veidā cilvēki sāk „stučīt” par saviem 
kaimiņiem, paziņām vai radiniekiem, tagadē-
jos apstākļos ir pilnīgi nevietā. Ir jāsaprot, ka 
noteikumu ievērošana, kas ir paredzēti ārkārtē-
jās situācijas apstākļos, ir vienīgais veids, kā ir 
iespējams cīnīties ar vīrusa izplatību.

- Kā Jūs vērtējat Krāslavas slimnīcas re-
sursus, prognozējot situāciju ar masveida 
saslimšanu?

- Veselības ministrija ir izstrādājusi plānu, 
atbilstoši kuram gadījumā, ja sāksies masveida 
slimības uzliesmojums, tiks izmantotas visas 
slimnīcas mūsu valstī. Vispirms slimnieki tiks 
ievietoti reģionālajās slimnīcās, bet pēc tam 
- vietējās nozīmes medicīnas iestādēs, piemē-

ram, Krāslavas slimnīcā. 
Visiem ir skaidrs, ka gadījumā, ja īstenosies 

sliktākais notikumu attīstības scenārijs, jaunu 
slimnīcu mēs neuzbūvēsim. Ja sāksies mas-
veida infi cēšanās, mūsu valsts tagadējie resursi 
neļaus pilnā mērā nodrošināt medicīnisko palī-
dzību visiem saslimušajiem.  

Ir Eiropas valstis, kam ir resursi, lai īsā lai-
kā posmā uzbūvētu slimnīcas, tomēr arī tajās 
problēmas tiek risinātas, izmantojot citus paņē-
mienus - robežas slēgšanu, pārvietošanās iero-
bežojumu, distancēšanās noteikumu ieviešanu 
utt.

- Pašlaik Krāslavas novadā nav konsta-
tēts neviens saslimšanas gadījums ar Co-
vid-19.  Ja situācija mainīsies, krāslavieši 
tiks informēti nekavējoties? Vai pašvaldībai 
ir pieejama šāda informācija?

- Jā, pašvaldībai šāda informācija ir pieeja-
ma, un novada iedzīvotāji uzzinās par to neka-
vējoties. Uzskatu, ka iedzīvotājiem ir jāzina, 
kurā vietā ir konstatēts saslimšanas gadījums, 
lai cilvēki, piemēram, brīvdienās nebrauktu uz 
turieni, lai vēl rūpīgāk ievērotu drošības pasā-
kumus, mazāk kontaktētos ar citām personām. 

- Kā ārkārtējā situācija ietekmēs pašval-
dības budžetu?

- Plašsaziņas līdzekļos izskanēja informācija, 
ka valsts budžeta ieņēmumi par 7% atpalikuši 
no plāna. Varu teikt, ka Krāslavas pašvaldības 
ieņēmumi martā bija par vairākiem desmitiem 
procentu mazāki. Pagaidām nav zināms, kā at-
tīstīsies situācija ar pandēmiju, iespējams, būs 
nepieciešami papildu līdzekļi cīņai ar vīrusu, 
trūcīgo atbalstam, karantīnā esošo un slimnie-
ku izvietošanai. 

Pagaidām investīciju projekti pamazām vir-
zās uz priekšu, taču to īstenošanas tempi var arī 
piebremzēties. Pašlaik konkursā par darbu iz-
pildi tiek piedāvātas labas cenas, un mums šo-
gad ieplānots sakārtot caurbrauktuves daudz-
dzīvokļu māju pagalmos. Žēl, bet visticamāk, 
mūsu plāni netiks realizēti. 

- Cik lielā mērā karantīnas pasākumi jau 
ietekmēja uzņēmējus, kas strādā mūsu no-

vadā?  
- Ar lielām grūtībām saskārās uzņēmums 

„Lapkovskis un dēls”, kas nodarbojas ar sko-
lēnu pārvadāšanu. Uzņēmumi, kuri nodrošina 
daudz darbavietu, - rūpnīca „Krāslavas piens” 
un šūšanas fabrika „Nemo”- pagaidām strādā 
bez problēmām. 

- Kā tagadējos apstākļos tiek risinātas 
problēmas, kas saistītas ar maznodrošinā-
tām un nelabvēlīgām ģimenēm?   

- Ņemot vērā pašreizējo situāciju, domāju, 
ka tādu ģimeņu mūsu novadā būs vairāk. Ka-
rantīna dažus cilvēkus ietekmē negatīvi. Bet 
vēlreiz gribu uzsvērt to, ka Latvijā pagaidām 
vēl nav tik stingras prasības kā kaimiņu valstīs. 

Par maznodrošināto ģimeņu problēmām 
mēs spriežam katrā sanāksmē. Sociālais die-
nests un bāriņtiesa informē par situāciju pilsētā 
un pagastos. Varu apgalvot, ka pašlaik situācija 
šajā jomā tiek kontrolēta un nav ievērojami sa-
asinājusies. 

- Vai iedzīvotāji vēršas pašvaldībā pēc pa-
līdzības? Kādos jautājumos?

- Pašlaik ir dažas problēmas saistībā ar sko-
lēnu attālinātām mācībām. Taču tā nav masvei-
da problēma, bet atsevišķi tehniskie jautājumi, 
kas tiek risināti. 

Daži cilvēki, kam bija nepieciešams pašizo-
lēties, vērsās ar lūgumu par mājokļa piešķirša-
nu. Mēs neizmantojam pašvaldības dzīvokļus, 
bet izvietojam cilvēkus norobežotā teritorijā. 
Šādas telpas ir paredzētas katrā pagastā, lai ka-
rantīnā esošā cilvēka tuvinieki atrastos tuvumā 
un varētu nodrošināt viņu ar pārtiku un pirmās 
nepieciešamības precēm. 

Esmu pateicīgs tiem, kas apzinīgi ievēro 
pašizolēšanās prasības, un gribu vērsties pie 
cilvēkiem, kas saskārās ar šo situāciju, – lūdzu, 
sazinieties ar novada domi, mēs palīdzēsim at-
risināt šo problēmu. 

- Kādu uzdevumu Jūs kā novada vadītājs 
pašlaik izvirzāt par prioritāti? 

- Ir svarīgi panākt, lai visas valsts struktūras 
darbotos saskaņoti. Tas attiecas gan uz ope-
ratīvās informācijas un aizsardzības līdzekļu 
nodrošināšanu, gan uz citiem uzdevumiem, ko 
nevar atrisināt pašvaldības līmenī. Piemēram, 
tagad mēs risinām problēmu ar tranzīta trans-

porta pārvietošanās regulēšanu. Caur Krāslavu 
brauc automašīnas no dažādām valstīm, trans-
ports apstājas, autovadītāji izkāpj, aiziet uz 
veikalu. Tas viss rada risku mūsu drošībai. Ja 
valsts līmenī būtu ieviesti ierobežojumi tran-
zīta transportam, tad arī mums uz vietas būtu 
vieglāk risināt šos jautājumus.  

Ja pašvaldība varētu likumīgi veikt noteik-
tas darbības, tad mums Krāslavā prasības būtu 
daudz stingrākas nekā tagad. Atkārtoju - tikai 
mēs paši varam apturēt vīrusa izplatību. 

- Kā, pēc Jūsu domām, krāslavieši tiek 
galā ar pašreizējiem dzīves apstākļiem? Ko 
Jūs mums visiem varētu ieteikt? Uzmun-
drināsiet, atbalstīsiet, nomierināsiet, pasla-
vēsiet, bet varbūt nobārsiet?

- Varu teikt, ka visi dienesti regulāri apmai-
nās ar informāciju, kontrolē, uzrauga situāciju, 
lai sabiedrībā nerastos panika. 

Iespējams, var rasties atsevišķas problemā-
tiskas nianses saistībā ar Lieldienu svētkiem. 
Ceru, ka mūsu priesteri un ticīgie rīkosies 
saprātīgi. Aicinu mūsu novada iedzīvotājus 
nebūt pārāk pašpārliecinātiem, domājot, ka sli-
mība viņus neskars. Statistikas dati liecina, ka 
slimo ne tikai vecāka gadagājuma ļaudis, bet 
arī jaunieši. Paši sevi mēs varam glābt, tikai 
pateicoties apzinīgai attieksmei. 

- Ko Jūs gribētu novēlēt novada iedzīvo-
tājiem Lieldienu svētkos? 

- Vēlu visiem veselību! 
- Paldies par atbildēm! 

Elvīra Škutāne, autores foto

GUNĀRS UPENIEKS: 
„TIKAI MĒS PAŠI VARAM APTURĒT VĪRUSA IZPLATĪBU” 
Uz jautājumiem par ārkārtas situāciju atbild Krāslavas novada domes 

priekšsēdētājs Gunārs Upenieks

Ar Eiropas Savienības Eiro-
pas Lauksaimniecības fon-
da lauku attīstībai (ELFLA) 
atbalstu Krāslavas novada 
Kombuļu pagasta uzņēmējs 
Ainārs Dzalbs īstenojis LE-
ADER projektu „Koksnes 
vākšanas pakalpojums ener-
ģijas ieguvei”. 

- Ko īsti paredz šis projekts? 
- Projekts ļauj man iekļauties 

enerģijas ieguves izejmateriāla no 
biomasas (šķeldas) ražošanas ķēdē, 
nodrošinot apaļkoksnes savākšanas 
pakalpojumu uzņēmumiem, kas 
nodarbojas ar šķeldas ražošanu. 
Projekta kopējās izmaksas ir 52800 
EUR, no tām ELFLA publiskais fi -
nansējums – 35000 EUR.

- Kā dzima ideja par šādu pro-
jektu? 

- Ideja radās jau pirms kāda laika, 
tolaik šķeldojamo materiālu sagata-
voju ar motorzāģi, kas ir maz efek-
tīvs process. Bija doma par lietotas 
tehnikas iegādi, bet pakonsultējos 
ar šādas tehnikas operatoru, sapratu, 
ka lietota tehnika prasa lielus iegul-
dījumus. Nolēmu meklēt iespējas 
iegādāties jaunu tehniku, iedomā-
jos papētīt, ko uzņēmējiem piedāvā 
Lauku atbalsta dienests (LAD). Tā, 
lūk, nonācu pie „Leader” projekta 

rakstīšanas.  
- Jūs pats tiekat galā ar projektu 

rakstīšanu, vai jums kāds palīdz?
- Šādā pasākumā piedalos pirmo-

reiz, skaidrs, ka pašam būtu grūti to 
uzrakstīt. Paveicās atrast labus palī-
gus, mans galvenais uzdevums bija 
iespējami precīzāk izstāstīt ideju. 
Saku paldies biedrībai „Krāslavas 
rajona partnerība” par piedāvāto ie-
spēju iesaistīties projektu konkursā 
un LAD par palīdzību projekta rea-
lizēšanā.

- Kādu tehniku esat iepircis? 
- Tehnika paredzēta koksnes 

vākšanai, kuru jau cita tehnika pār-

vērš gatavā kurināmā - šķeldā. Pats 
šķeldu neražoju, tikai sagatavoju 
materiālu tās ražošanai. Esmu ļoti 
priecīgs, ka man izdevās tikt pie 
koksnes kniebējgalvas, kas spēj 
nokniebt apaļkoku līdz 30 cm dia-
metrā.

Kā papildu nozare ir neliela ap-
joma zemes rakšanas mehanizēti 
darbi. Nopirku ekskavatoru ar gu-
mijas ķēdēm, tam ir trīs rakšanas 
kausi: 1,5 m planējamais-grozāmais 
kauss, tranšeju kauss un zemes rak-
šanas kauss. Kad projekts tika ap-
stiprināts, iegādājos lietotu evakua-
toru. Līdz ar to esmu nodrošinājis 

maksimālu mobilitāti, varu ierasties 
pie klienta jebkurā dzīvesvietā. 

- Kā un kur to plānojat pielie-
tot?

- Tehnika visdrīzāk tiks noslogota 
sezonāli, piemēram, šķeldas mate-
riāla vākšana notiks no septembra 
līdz maijam. Pārējā laikā ceru uz 
pieprasījumu pēc rakšanas darbiem, 
piemēram, interesenti var pasūtīt 
tranšeju rakšanu, nelielu piemājas 
dīķu rakšanu un tīrīšanu, ceļmalas 
grāvju rakšanu, zemes virsmas pla-
nēšanu un citus zemes darbus.

- Šis ir jauns virziens jūsu uzņē-
mējdarbībā?

- Gluži par jaunu es to nevarētu 
saukt, bet konkrēti zemes rakšanas 
darbi - tas ir kaut kas jauns. 

- Daudzi jūs pazīst kā ļoti labu 
zivju kūpināšanas meistaru. Kas 
tagad notiks ar zivju kūpināšanas 
biznesu?

- Zivju kūpināšana ir apstājusies, 
bet ne uz visiem laikiem. Man ir 
doma pie zivju kūpināšanas nākot-
nē atgriezties. Ir jau arī citi nākotnes 
plāni un ieceres, bet šobrīd ir pārag-
ri par to visu runāt.

- Varbūt jūsu piemērs iedves-
mos jaunos cilvēkus aktīvāk pie-

vērsties uzņēmējdarbībai. Pastās-
tiet, kā jūs kļuvāt par uzņēmēju? 
Vai gadījās pieļaut kļūdas? Kā-
das zināšanas ir nepieciešamas, 
lai atvērtu savu uzņēmumu?

- Pirmsākumos es aizrāvos ar 
zemūdens medībām un zivju mak-
šķerēšanu, turklāt ļoti veiksmīgi. 
Loms bija liels, vienmēr bija aktuāli 
atrast tam pielietojumu. Dzima ide-
ja par zivju kūpināšanu, kas arī bija 
pirmais solis biznesā. Ļoti nozīmīgs 
man bija ģimenes, draugu, daudzu 
apkārtējo cilvēku atbalsts. Būšu 
atklāts – pirmsākumos pieļāvu ļoti 
daudz kļūdas tieši kūpināšanā, jo 
tolaik vēl nezināju daudzas svarīgas 
kūpināšanas tehnoloģijas nianses. 
Bet no kļūdām mācījos, un šodien 
pats varētu konsultēt citus. Savukārt 
reģistrēt savu uzņēmumu nav nekas 
sarežģīts, konsultējoties viss ir sa-
protams un izdarāms.

- Kā pavadāt brīvo laiku, kādi 
ir jūsu hobiji?

- Brīvajā laikā nodarbojos ar 
makšķerēšanu un zemūdens medī-
bām.

- Paldies par interviju! 
Juris Roga

JAUNAM UZŅĒMĒJAM JAUNI IZAICINĀJUMI
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Tiks uzsākti Kalna ielas posma 
un pašvaldības ceļa „Augstkalne - 

Saksoni” pārbūves darbi 

Eiropas Reģionālās attīstības fonda projekta „Krāslavas un Dagdas no-
vadu ceļu tīkla rekonstrukcija uzņēmējdarbības veicināšanai degradētajās 
teritorijās” 5.6.2.0/18/I/001 ietvaros Ūdrīšu pagastā un Augstkalnes ciemā 
tiks uzsākti ceļa infrastruktūras pārbūves darbi.

Līdz 2020. gada augusta beigām ir plānots veikt Kalna ielas posma un 
pašvaldības ceļa „Augstkalne - Saksoni” pārbūves darbus, izbūvējot asfalta 
segumu (1265 m). Darbus veiks SIA „Ošukalns”,  un to kopējās izmaksas 
bez PVN sastāda EUR 426 984.10

ERAF projekta ietvaros līdz šim ir veikti pašvaldības grants ceļa „Pleiku 
apbraucamais ceļš” posma (336 m), pašvaldības grants ceļa „Dauguļi – Rau-
dovišķi” posma (2000 m) pārbūves darbi, izbūvējot asfalta segumu, kā arī 
Izvaltas ielas posma (110 m) Krāslavas pilsētā pārbūves darbi. Projekta mēr-
ķis ir Krāslavas un Dagdas novadu ceļu un ielu infrastruktūras pārbūve, tādā 
veidā reģenerējot tām pieguļošās degradētās teritorijas, nodrošinot ilgtspēju 
veicinošu teritoriālo izaugsmi un jaunu darba vietu radīšanu. Projekta īsteno-
šana turpināsies līdz 2020. gada septembrim. 

Projekta kopējās attiecināmās izmaksas sastāda EUR 4 030 941,85; Ei-
ropas Reģionālās attīstības fonda fi nansējums – EUR 2 819 138,15; Valsts 
budžeta dotācija pašvaldībām – EUR 363 541,11; pašvaldību līdzfi nansē-
jums – EUR 848 262,59.

Andris Rukmans

ROKASGRĀMATA
 PAR

 DEGRADĒTO
 TERITORIJU

 ATJAUNOŠANU 
Krāslavas novada pašvaldība 

aktīvi strādā pie esošo degradēto 
teritoriju sakopšanas un atjauno-
šanas, kā arī paaugstina šīs jomas 
speciālistu kapacitāti, jo darbs 
paredz revitalizēt pašvaldībām 
piederošas degradētās teritorijas 
ar dažāda rakstura vides piesārņo-
jumu. 

Interreg V-A Latvijas – Lietuvas 
programmas 2014.-2020. gadam 
projekta LLI-386 „Trans-form” 
ietvaros ir izstrādāta rokasgrāmata 
„No deģenerācijas uz reģenerāci-
ju”, kas veicinās zināšanu apmai-
ņu pašvaldību teritoriju attīstības 
plānošanas speciālistu vidū par 
īpašo vajadzību telpu ilgtspējīgu 
atkārtotu izmantošanu.

Projektā izstrādāta metodoloģis-
kā rokasgrāmata ietver teorētisku 
informāciju par teritoriju un telpu 
atkārtotās izmantošanas jautāju-
miem, revitalizācijas un reģene-
rācijas labās prakses piemērus, 
kā arī atspoguļo projekta „Trans-
form” pieredzi.

Aina Dzalbe, 
projekta vadītāja 

Krāslavas novada dome ir 
uzsākusi vērienīgus darbus, 
lai iedzīvinātu ražošanas 
zonu Indras ielā, Krāslavā, 
un sagatavotu bijušās linu rūpnīcas teritoriju uzņēmējdarbī-
bas attīstībai. Šobrīd teritorijas revitalizācijas darbi notiek 
divos Eiropas reģionālā attīstības fonda (ERAF) SAM 5.6.2. 
specifiskā atbalsta mērķa „Teritoriju revitalizācija, reģene-
rējot degradētās teritorijas atbilstoši pašvaldību integrēta-
jām attīstības programmām” līdzfinansētos projektos. 

ERAF projekts „Dienvidlatgales pašvaldību degradēto teritoriju re-
vitalizācija uzņēmējdarbības attīstībai” tiek īstenots sadarbībā ar Dau-
gavpils novada domi un SIA „Krāslavas nami”. Projekta mērķis ir 
Krāslavas pilsētas ražošanas zonas Indras ielā un Daugavpils novada 
industriālās teritorijas revitalizācija, reģenerējot degradētās teritorijas 
atbilstoši Daugavpils novada un Krāslavas novada pašvaldību attīstības 
programmām, nodrošinot videi draudzīgu un vides ilgtspēju veicinošu 
teritoriālo izaugsmi un jaunu darba vietu radīšanu. Šī projekta ietvaros 
Indras ielā 32 un Indras ielā 42 tiks veikti teritorijas sanācijas pasāku-
mi, lai atjaunotu piesārņotās zemes augšējo slāni no bijušās ražošanas 
atkritumiem. Projekta ietvaros tiks izbūvēti jauni piebraucamie ceļi pa 
Indras ražošanas zonu, izbūvēta ūdens un kanalizācijas sistēma, nodro-
šināta elektroapgāde, kā arī šī projekta ietvaros tiks pilnībā pārbūvēta 
Indras iela un izbūvēts ielas apgaismojums visā tās garumā. 

Otra ERAF projekta „Ražošanas zonas izveide Indras un Latgales ie-
lās Krāslavā, II kārta” ietvaros Indras ielā 32, Krāslavā šogad tiks uzbū-
vētas 3 jaunas ražošanas ēkas (~683 m2 katra) ar konteinera tipa katliem, 
nodrošināta ūdens un kanalizācijas sistēmas izbūve un piebraucamais 
ceļš. 

Abu projektu īstenošanas laikā pašvaldība organizē atklātas izsoles 
par Indras ielas ražošanas zonas atjaunotās teritorijas (tās daļu) un ēku 
nomas tiesībām, lai sniegtu atklātu un caurskatāmu iespēju uzņēmējiem 
attīstīt savu ražošanu vai pakalpojumu nozari Krāslavā. Drīzumā plā-
nota vēl viena izsole - uz vienu no jaunbūvējamajiem angāriem. Vairāk 
informācijas – Krāslavas novada domes tīmekļvietnē www.kraslava.lv, 
sadaļā „Uzņēmējiem”.

Projektu ietvaros paredzēts izveidot uzņēmējdarbības attīstībai lab-
vēlīgu vidi, lai piesaistītu ražotājus un pakalpojumu sniedzējus, kuri ir 
spējīgi ieguldīt privātās investīcijas savas uzņēmējdarbības attīstībai un 
radīt jaunas darba vietas Krāslavā. 

Aina Dzalbe, projektu vadītāja,
Jura Rogas foto

UZSĀKTA  INDRAS IELAS 
RAŽOŠANAS ZONAS

 ATJAUNOŠANA 
KRĀSLAVĀ  

darbi, notikumi, cilvēki

30. marta rītā robežsargi pārtrauca 
cigarešu nelikumīgu pārvietošanu 
pāri Latvijas – Baltkrievijas valsts 
robežai un no Daugavas upes izvilka 
kārbas ar kontrabandas cigaretēm.

Piedrujas robežapsardzības no-
daļas amatpersonas, pildot dienesta 
pienākumus Daugavā, konstatēja 
trīs savā starpā savienotus taisnstūra 
priekšmetus. 

Apskatot kārbas, tajās tika konsta-
tēts 45 000 cigaretes „Premjer” ar 
Baltkrievijas akcīzes markām.

Par cigarešu pārvietošanu Latvi-
jas Republikas muitas teritorijā bez 
muitas iestāžu atļaujas, kas izdarīts 
ievērojamā apmērā, uzsākts krimi-
nālprocess.  

Informāciju sagatavoja: 
Kristīne Pētersone 
Valsts robežsardzes 
Galvenās pārvaldes 

Stratēģiskās attīstības 
un sabiedrisko attiecību nodaļas 

galvenā inspektore

ROBEŽSARGI DAUGAVĀ KONSTATĒ
 KĀRBAS AR CIGARETĒM

Šogad pašvaldības projektu konkursam ,,Iedzīvotāji vei-
do savu vidi” iesniegti 18 biedrību un iedzīvotāju grupu 
projekti gandrīz 10 000 EUR apjomā, paldies par aktivi-
tāti! 

Projektu vērtēšana notiks līdz aprīļa beigām.
Ināra Dzalbe,

Krāslavas novada domes 
Attīstības nodaļas vadītāja

NOSLĒGUSIES PIETEIKŠANĀS 
PROJEKTU KONKURSAM

 ,,IEDZĪVOTĀJI VEIDO SAVU VIDI”
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No sirds sveicam 
Jāzepu Dobkēviču 

lielajā jubilejā!

Gaišas Lieldienas!

Informācija

Tu esi paveicis šo gadu desmitu laikā nenovērtējamu 
darbu, neizsīkstoši ieguldot savu laiku, enerģiju un rado-
šumu visa mūsu novada kultūras godam un lepnumam. 

Tu esi ar lielu sirsnību un rūpēm vadījis nacionālo kul-
tūras biedrību darbu.

Tu esi padarījis mūsu visu ikdienu priecīgāku un pane-
samāku.

Tu biji, esi un būsi plecs, uz kura grūtā brīdī atbalstīties.
Novēlam daudz enerģijas un iedvesmas turpmākajam 

laika ritējumam!
Mēs visi 

Dārgie
brāļi un māsas Kristū!

Ikvienam kristīgam cilvēkam 
Lieldienas ir gada spilgtākie un 
nozīmīgākie svētki. Par svarīgiem 
un īstiem šie svētki kļuvuši tāpēc, 
ka esam pārliecināti: Kristus ir nā-
cis šajā pasaulē ar noteiktu misiju, 
ar noteiktu mērķi - lai atvērtu cil-
vēkam jaunus Dieva mīlestības un 
žēlastības apvāršņus. Pateicoties 
Jēzus Kristus upurim Golgātas 
krustā, pēc viņa Augšāmcelšanās 
mēs dzīvojam ar jēgu piepildītu 
dzīvi. Gaišie Kristus Augšāmcel-
šanās svētki – tā ir lieliska dāva-
na, kas dod mums cerību, brīvību, 
pārliecību par rītdienu, bet galve-
nais - dāvā visiem tiem, kas meklē 
Dievu, spēju ticēt, mīlēt un uzticē-
ties Glābējam visās situācijās, kas 
notiek mūsu ikdienas dzīvē. 

Vai mēs teiksim šos vārdus jau 
tagad? Ņemot vērā tagadējos no-
tikumus, kas saistīti ar COVID-19 
pandēmiju, arvien biežāk skan 
jautājums: kur gan skatās Dievs, 
kāpēc pieļauj daudzu cilvēku cie-
šanas, slimības un bēdas uz mūsu 
planētas? 

Aicinu nepiedēvēt Dievam at-
bildību par apkārt notiekošo. Aiz 
šīs situācijas ir konkrētu cilvēku 
un visas mūsu sabiedrības grēcī-
gums un bezatbildība, Svētajos 
Rakstos ir teikts: „Visa pasaule ir 
grimusi ļaunumā” (1.Jņ.5:19).

Mūsu dzīvē ienākuši pārbaudī-
jumi un problēmas, un tas ir jā-
uztver mierīgi. Ejot cauri visiem 
šiem pārbaudījumiem, bēdām un 
kārdinājumiem, mēs mācāmies 
praktizēt savu ticību. Un tā veido-
jas cilvēka garīgums, jo grūtākais 
- uzticēties Dievam, kad mākoņi 
virs galvas sabiezē un visa ap-
kārtējā situācija liecina par to, ka 
priekšā ir strupceļš. 

Tādos dzīves brīžos Dievs ir 
vistuvāk mums, un Viņš ir gatavs 
atbalstīt mūs, sniegt mums palī-
dzīgu roku. Galvenais - nebaidī-
ties un nešaubīties par to, bet gan 
pieņemt šo palīdzību no Kunga. 

Reizēm ir labi un noderīgi atras-
ties pilnīgā atkarībā no Dieva gri-
bas, lai mēs atjēgtos un savaldītu 
savu egoismu un lepnību. 

Viss, kas tagad notiek mūsu pa-
saulē, ir cilvēces reliģisko pārlie-
cību patiesuma pārbaude. 

Vienojos ar Jums, mani dārgie, 
lūgšanā un Kristus augšāmcelša-
nās priekā, mīlestībā un cerībā, 
vēlot Jums visiem dvēseles mieru, 
stipru ticību, cerību un Aglonas 
Brīnumdarītājas Dievmātes aiz-
gādību. Kristus ir Augšāmcēlies! 

Priedaines Romas 
katoļu draudzes prāvests 

Janušs Bulašs

Eduards Voroņeckis, Krāsla-
vas Sv. Ludvika Romas katoļu 
draudzes prāvests:

- Kristus Augšāmcelšanās svēt-
kos Krāslavas Sv. Ludvika Romas 
katoļu baznīcā Sv. Mise draudzes 
locekļiem nenotiks, aicinu visus 
palikt mājās, 12. aprīlī plkst. 7.00 
norisināsies dievkalpojuma tieš-
raide no Krāslavas baznīcas. Vi-
deotranslācija būs skatāma tīmekļ-
vietnēs www.kraslava.lv, www.
kraslavasvestis.lv, Krāslavas nova-

da domes un informatīvā izdevuma 
“Krāslavas Vēstis” Facebook lapās, 
kā arī Krāslavas kabeļtelevīzijā.

Rekvizīti: Krāslavas svētā Ludvi-
ga Romas katoļu draudze;  Baznīcas 
iela 2A, Krāslava, Krāslavas nov., 
LV-5601; Reģ. nr. 90000350412; 
Rēķins: AS SEB banka; Konta 
nr. LV93UNLA0050019860121; 
Kods UNLALV2X.

Janušs Bulašs, Priedaines Svē-
to Brigitas un Katrīnas no Sjēnas 
Romas katoļu draudzes prāvests:

- Ūdens un ēdienu svētīšana no-
risināsies Kristus Augšāmcelšanās 
svētkos, 12. aprīlī, no plkst. 8.30 
līdz plkst. 11.00 autostāvvietā pie 
Priedaines Romas katoļu baznīcas. 
Autostāvvietā tiks ielaistas pa 10 
mašīnām. No mašīnas nevienam 
nedrīkst izkāpt, drīkst tikai atvērt 
auto logu. Pēc iesvētīšanas mašī-
nas izbrauc no autostāvvietas un 
aizbrauc, nogriežoties pa labi. Pēc 
tam autostāvvietā iebrauc nākamās 
10 mašīnas.

VAI KRĀSLAVĀ NOTIKS LIELDIENU DIEVKALPOJUMI, 
VAI TIKS SVĒTĪTI LIELDIENU ĒDIENI UN ŪDENS?

Krāslavas novada dome izsludina konkursu uz vakanto Krāslavas Varavīksnes vidus-
skolas direktora amatu.

Pieteikumi iesniedzami novada domē no 30.marta līdz 20. aprīlim plkst. 17.00 personī-
gi (iepriekš jāsazinās pa tālr. 65624383) vai nosūtot pa pastu uz adresi: Krāslavas novada 
dome, Rīgas iela 51, Krāslava, LV – 5601.

Ar drošu elektronisko parakstu parakstītus pieteikuma dokumentus var nosūtīt uz e-
pastu: dome@kraslava.lv

Ar konkursa nolikumu iespējams iepazīties: kraslava.lv vai kraslavasvestis.lv

IZSLUDINA KONKURSU UZ VAKANTO
 SKOLAS DIREKTORA AMATU

Krāslavas šūšanas rūpnīcai „Nemo” ir 
vajadzīgas šuvējas. Ir iespēja pieteikties 
darbam arī uz noteiktu laiku, līdz rudenim. 

Papildu informācija pa tālruni:29665273;
e-pasts:
sandra.vladimirova@nemosewing.lv.

AICINA DARBĀ!

Informācija

Interešu izglītības iestāde „Mazā Brīnumzeme” piedāvā Latvijā drukātus un sakomplektētus daudzreiz 
izmantojamos sejas vairogus, kas ir viegli, ērti un piemēroti arī cilvēkiem ar brillēm. Piedāvājuma cena: 
mazā apjomā (1-10 gab.) cena par vienu vienību 18 EUR. Lielā apjomā cena par vienību 15 EUR. Summa 
iekļauj visus nodokļus un nodevas, tai skaitā PVN. 

Pasūtījumi jāpiesaka rakstot uz mazabrinumzeme@gmail.com vai zvanot 28308377. 


