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JAUNO APVIENOTO KRĀSLAVAS NOVADU VADĪS GUNĀRS UPENIEKS

1. jūlijā notika jaunā sasaukuma
pirmā novada domes sēde, kuras
darba kārtībā bija Krāslavas novada domes priekšsēdētāja vēlēšanas.
Sēdi vadīja Krāslavas novada
pašvaldības Vēlēšanu komisijas
priekšsēdētājs Viktors Aišpurs.
Balsošana notika atklāti, izmantojot vēlēšanu zīmes. Par Krāslavas novada domes priekšsēdētāju
ievēlēja Gunāru Upenieku ar 15
balsīm „par”.

Šajā dienā notika arī domes ārkārtas sēde, kurā deputāti atklātā
balsošanā ievēlēja domes priekšsēdētāja pirmo vietnieku Aleksandru
Jevtušoku, domes priekšsēdētāja
vietnieku Aivaru Trūli un domes
izpilddirektoru Viktoru Moiseju.
Kā tika ziņots iepriekš, Krāslavas novada domes jaunajā sastāvā
darbosies 15 deputāti. Astoņi deputāti no partijas „Latvijas Zemnieku savienība” - Aleksandrs
Jevtušoks, Viktorija Lene, Antons

Ļaksa, Aleksandrs Savickis, Jānis
Tukāns, Janīna Vanaga, Ēriks Zaikovskis, Gunārs Upenieks (domes
priekšsēdētājs) pa divi no sociāldemokrātiskās partijas „Saskaņa”
- Raitis Azins, Aivars Krūmiņš,
politiskās partijas „Latvijas Reģionu Apvienība” - Edgars Tjarve, Aivars Trūlis un Jaunās konservatīvās partijas - Ivars Plivčs,
Dmitrijs Zalbovičs, kā arī viens
deputāts no Latgales partijas Viktors Stikuts.

Saskaņā ar Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likumu,
no 2021.gada 1.jūlija Krāslavas
novads, Dagdas novads un trīs
Aglonas novada pagasti (Grāveru, Kastuļinas un Šķeltovas) tika
apvienoti vienā administratīvajā
vienībā – Krāslavas novadā,- ar
šādām teritoriālajām vienībām:
Andrupenes pagasts, Andzeļu
pagasts, Asūnes pagasts, Aulejas
pagasts, Bērziņu pagasts, Dagdas
pagasts, Ezernieku pagasts, Grā-

veru pagasts, Indras pagasts, Izvaltas pagasts, Kalniešu pagasts,
Kaplavas pagasts, Kastuļinas
pagasts, Kombuļu pagasts, Konstantinovas pagasts, Krāslavas
pagasts, Ķepovas pagasts, Piedrujas pagasts, Robežnieku pagasts,
Skaistas pagasts, Svariņu pagasts,
Šķaunes pagasts, Šķeltovas pagasts un Ūdrīšu pagasts, kā arī 2
pilsētas - Dagda un Krāslava.
Informāciju sagatavoja
Elvīra Škutāne, autores foto

MODERNĀS SKOLAS KRĀSLAVĀ
Neskatoties uz vasaras karsto svelmi un
atvaļinājumu laiku, Raiņa ielā 25 veiksmīgi turpinās dienesta viesnīcas būvniecības
darbi Krāslavas novada izglītības iestāžu audzēkņiem. Dienesta viesnīcas būvdarbi top
Eiropas Savienības struktūrfondu projekta
darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” 8.1.2. speciﬁskā atbalsta mērķa
„Uzlabot vispārējās izglītības iestāžu mācību vidi” projekta 8.1.2. 0/17/I/035 „Krāslavas novada izglītības iestāžu infrastruktūras
sakārtošana un mācību vides uzlabošana
(Pils ielā 5 un N.Rancāna ielā 4)” ietvaros.
Dienesta viesnīcas būvdarbus veic SIA
„Jēkabpils PMK”. Šobrīd ir pabeigti pirmā
un otrā stāva mūrēšanas darbi. Turpinās
ventilējamo fasāžu stiprinājuma elementu
uzstādīšana un sienu apmešanas darbi. Noris
jumta koka konstrukcijas montāža un griestu
karkasa izbūve. Turpinās iekšējo ūdens apgādes un kanalizācijas darbi, elektrisko vājstrāvu tīklu izbūve, ugunsgrēka atklāšanas
un trauksmes signalizācijas sistēma izbūve

un elektrisko sakaru sistēmas elektroapgāde.
Projekta ieviešanas ietvaros ir noslēdzies
iepirkums par mēbeļu piegādi Krāslavas
Valsts ģimnāzijai un Krāslavas Varavīksnes
vidusskolai. Mācību klašu labiekārtošana
ir paredzēta ar specializētām un ergonomiskām mēbelēm gan skolēniem, gan skolotājiem. Ergonomiskās mēbeles piegādās
Somijas ražotājs „ISKU”. „ISKU” pārstāvis
Latvijā nodrošina modernu un krāsainu dizainu, pārdomātus risinājumus, ilgi kalpojošas skolas mēbeles ar 5 gadu garantiju.
Krāslavas Valsts ģimnāzijā ar jaunajām
mēbelēm tiks aprīkots robotikas kabinets, 2
informātikas kabineti un 14 mācību klases.
Savukārt Krāslavas Varavīksnes vidusskolai
ir paredzēts labiekārtot robotikas kabinetu, 2
informātikas kabinetus un 8 mācību klases.
Šobrīd noris iepirkumu konkurss Krāslavas Varavīksnes vidusskolas multifunkcionālās zāles aprīkojuma iegādei. Tas ietver
sevī skaņas iekārtu un videoiekārtu uzstādīšanas pakalpojumus.
Turpinot īstenot informāciju tehnoloģiju
risinājumu ieviešanu un aprīkojuma iegādi, Krāslavas Valsts ģimnāzijai un Krāslavas Varavīksnes vidusskolai tika iegādāta
programmatūra „ActivInspire Professional

Edition”. „ActivInspire” programmatūra saņēmusi vairākas starptautiskas godalgas un
ir lielisks rīks interaktīvo mācību nodarbību
veidošanā, piedāvājot plašu klāstu ar digitālajiem resursiem un jau gataviem interaktīvajiem materiāliem.
Ar šīs programmatūras palīdzību skolēni
dinamiski un akadēmiski izmantos iepriekš
iegādātos interaktīvos ekrānus, portatīvos
datorus un planšetes. Pasniedzējiem tas būs
lielisks rīks interaktīvo mācību nodarbību

veidošanā.
Projekta budžeta kopējās attiecināmās izmaksas sastāda 3 126 601,18 EUR, ERAF
līdzﬁnansējums sastāda 2 657 611 EUR.
Projekta ilgums līdz 2021. gada 31. decembrim.
Juta Bubina,
projekta vadītāja
Vladimira Blusa foto

2
aktuālā informācija
SERTIFIKĀTU
PAR VEIKTO
VAKCINĀCIJU
PRET COVID-19
VAR SAŅEMT ARĪ
KRĀSLAVAS
SLIMOKASĒ

Līdz šim tīmekļvietnē www.covid19sertiﬁkats.lv ir izveidots jau pusmiljons
digitālo Covid-19 sertiﬁkātu, informē
Nacionālais veselības dienests (NVD).
Visbiežāk iedzīvotāji izveidojuši sertiﬁkātu par veikto vakcināciju pret Covid-19
– kopumā nepilnus 400 tūkst. sertiﬁkātu.
Izveidoti arī vairāk nekā 58 tūkst. laboratoriskā testa digitālo sertiﬁkātu un vairāk nekā 42 tūkst. sertiﬁkātu par Covid-19
pārslimošanas faktu.
Savu digitālo sertiﬁkātu tīmekļvietnē www.covid19sertiﬁkats.lv var izveidot,
pieslēdzoties ar kādu no drošas piekļuves
līdzekļiem (internetbanku, eID u.c.).
Savukārt iedzīvotāji, kuri nelieto internetu vai neizmanto internetbanku vai kādu
citu drošas piekļuves līdzekli, no 1. jūlija
sertiﬁkāta saņemšanai var vērsties Krāslavas slimokasē.
Darba laiks: pirmdiena – ceturtdiena
8.00 – 12.00, 12.30 – 16.30; piektdiena
8.00 – 15.30.
Digitālo Covid-19 sertiﬁkātu izmantošana Latvijas Republikā ir uzsākta no 1.
jūnija. Sertiﬁkāts ir apliecinājums tam,
ka iedzīvotājs ir vakcinēts pret Covid-19,
veicis laboratorisko testu vai pārslimojis
Covid-19. Dodoties uz publisku pasākumu, saņemot pakalpojumu vai citā gadījumā, kad tiek lūgts uzrādīt savu digitālo
sertiﬁkātu, papildus jāuzrāda personu apliecinošs dokuments – pase vai personas
apliecība.

PAZIŅOJUMS PAR AMATNIEKU UN KULINĀRĀ MANTOJUMA
MEISTARU ATLASES KONKURSA KRĀSLAVAS AMATNIECĪBAS CENTRA
APSAIMNIEKOŠANAI REZULTĀTIEM
Amatnieku un kulinārā mantojuma meistaru atlases konkursam Krāslavas Amatniecības centra apsaimniekošanai tika iesniegti
5 pieteikumi. Iesniegtos pieteikumus izvērtēja komisija piecu cilvēku sastāvā: komisijas priekšsēdētāja Viktorija Lene, Ināra
Dzalbe, Inese Vorslova, Edgars Ciganovičs
un Inga Pudnika. Komisijas sēdē, kas notika
2021. gada 10. jūnijā, balstoties uz amatnieku un kulinārā mantojuma meistaru atlases

Aivaru Andžānu;
kulinārā mantojuma darbnīcas apsaimniekošanai ar biedrības „Latgales kulinārā
mantojuma centrs” valdes locekli Ilzi Stabulnieci;
aušanas jeb tekstila darbnīcas apsaimniekošanai ar audēju Ainu Gubu un IK „Lari
D” pārstāvi – rotu darinātāju Ludmilu Morozovu.

PAŠNODARBINĀTIE UN AUTORI,
KAS PROGNOZĒ MAZUS IENĀKUMUS,
VAR IZVĒLĒTIES NEMAKSĀT MINIMĀLĀS
OBLIGĀTĀS SOCIĀLĀS APDROŠINĀŠANAS IEMAKSAS
Valsts ieņēmumu dienests (VID) atgādina, ka saimnieciskās darbības veicēji (t.sk.
mikrouzņēmumu nodokļa maksātāji) un autoratlīdzību saņēmēji, kuri nav darba ņēmēji un prognozē, ka viņu ienākums turpmāk
šogad nesasniegs 1500 eiro katrā ceturksnī,
var izvēlēties neveikt jaunās minimālās obligātās sociālās apdrošināšanas iemaksas.
Lai šīs iemaksas netiktu aprēķinātas, cilvēkam līdz 2021. gada 15. jūlijam jāvēršas ar
iesniegumu VID.
Iesniegumu VID Elektroniskās deklarēšanas sistēmā (EDS) jāiesniedz līdz šī gada
15. jūlijam par šī gada trešo ceturksni un
līdz 15. oktobrim par ceturto ceturksni.
Iesniegumu par trešo un ceturto ceturksni var iesniegt arī kopā, līdz 2021. gada 15.
jūlijam. Tie cilvēki, kas plāno uzsākt saimniecisko darbību pēc 2021. gada 1. jūlija,

DARBA MEKLĒTĀJIEM
ŠOBRĪD IR PIEEJAMAS
1425 SEZONAS VAKANCES
DAŽĀDĀS DARBĪBAS JOMĀS

Turpinās Nodarbinātības valsts aģentūras
(NVA) akcija „Sezonas darbi”. Darba devēji, kuri meklē sezonas darbiniekus, aicināti
reģistrēt darba piedāvājumus NVA CV un
vakanču portālā (cvvp.nva.gov.lv) vai jebkurā NVA ﬁliālē visā Latvijā. Darba devēju
reģistrētās sezonas vakances operatīvi tiek
publicētas sadaļā „Sezonas darbi” NVA tīmekļvietnē un ik dienu aktualizētas. Darbu meklētāju ērtībai sezonas vakances tiek
publicētas sadalījumā pa NVA ﬁliālēm, kuru
apkalpošanas teritorijās tās tiek piedāvātas,
un darbības jomām. Līdz ar to darba meklētājs akcijas sadaļā „Sezonas darbi” var
ērti un ātri iegūt informāciju par aktuālajām
sezonas vakancēm viņam tuvākās NVA ﬁliāles apkalpošanas teritorijā, piemeklēt sev
vispiemērotāko sezonas darbavietu un pieteikties tai.
Visvairāk sezonas darba iespēju piedāvā
Rīgas reģiona darba devēji. 30. jūnijā Rīgas reģionā aktuālas bija 845 sezonas darbavietas, Zemgalē – 263, Vidzemē – 148,
Kurzemē – 113, bet Latgalē – 56 sezonas
darbavietas.
NVA akcijas „Sezonas darbi” ietvaros
šobrīd 92 darba devēji piedāvā 1425 aktuālas sezonas vakances dažādās darbības
jomās. Lielākais sezonas darbavietu skaits
tiek piedāvāts lauksaimniecībā (839), ieguves rūpniecībā un karjeru izstrādē (457)
un būvniecībā (93). Pieprasīti ir lauksaim-

konkursa nolikumu (apstiprināts Krāslavas
novada domes 27.05.2021. sēdē, protokols
Nr.9, ⸹4) un pieteikumu izvērtēšanas komisijas sēdes protokolu, PIEŅEMTS LĒMUMS noslēgt sadarbības līgumus ar šādiem amatniekiem:
podniecības darbnīcas apsaimniekošanai
ar keramiķi Olgu Pauliņu;
kokapstrādes darbnīcas apsaimniekošanai
ar IK „Gotika-A” pārstāvi – kokmeistaru

niecības sezonas strādnieki, kūdras ieguves
palīgstrādnieki, traktortehnikas vadītāji,
ekskavatora vadītāji, kombaina vadītāji,
kravas automobiļa vadītāji, mežstrādnieki,
palīgstrādnieki, būvstrādnieki, ceļu būves
strādnieki, krāvēji, pārdevēji, viesmīļi, pavāri un citu profesiju pārstāvji.
Sezonas strādnieki šajā laikā īpaši nepieciešami ogu audzētājiem, tāpēc darba meklētājus, kuri meklē sezonas darba iespējas,
aicinām pieteikties brīvajām darbavietām
ogu audzētavās.
Darba devēji, kuri meklē sezonas strādniekus, aicināti NVA ﬁliālēs pieteikties arī
vajadzīgo darbinieku atlases pakalpojumam. Lai pieteiktos vajadzīgo darbinieku
atlases pakalpojumam, darba devējam ir
jāsazinās ar to NVA ﬁliāli, kuras apkalpošanas teritorijā atrodas darba vietas. Par
sezonas darbu akciju atbildīgo NVA ﬁliāļu
darbinieku kontaktinformācija atrodama sadaļā „Sezonas darbi”.
NVA akcija „Sezonas darbi” tiek rīkota
jau otro gadu pēc kārtas, lai veicinātu sezonas darbu devēju un sezonas darbu meklētāju satikšanos. Šogad akcija tika uzsākta
marta sākumā. Atgādinām, ka NVA reģistrētais bezdarbnieks, strādājot sezonas darbus, var saglabāt arī bezdarbnieka statusu,
ja ir nodarbināts uz noteiktu laiku, kas divreiz gada periodā nepārsniedz kopumā 120
dienas.

iesniegumu var iesniegt vienlaikus ar reģistrāciju VID.
Iesniegumu aizpilda brīvā formā un iesniedz EDS sadaļā „Sarakste ar VID”. Iesniegumā jānorāda laika periods, par kuru
prognozē ienākumus (konkrētus mēnešus
vai ceturkšņus, kad ienākums nesasniegs
500 eiro mēnesī vai 1500 eiro ceturksnī).
Savlaicīga iesnieguma iesniegšana ir ļoti
būtiska, jo tikai pēc iesnieguma saņemšanas Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra
(VSAA) neaprēķinās minimālās sociālās iemaksas, kas papildus jāveic pašnodarbinātajam (t.sk. mikrouzņēmumu nodokļa maksātājam) vai autoram (arī tad, ja autors nav
reģistrējis saimniecisko darbību).
Savukārt autoratlīdzību saņēmēji un
saimnieciskās darbības veicēji (t.sk. mikrouzņēmumu nodokļa maksātāji), kas progno-

zē nelielus ienākumus (mazāk par 500 eiro
mēnesī vai 1500 eiro ceturksnī) un izvēlas
stiprināt savas sociālās apdrošināšanas iemaksas, turpmāk maksās minimālās obligātās valsts sociālās apdrošināšanas iemaksas
pensijas apdrošināšanai 10 % apmērā no
starpības starp 1500 eiro un deklarēto ienākumu.
Veicamās iemaksas katra ceturkšņa beigās aprēķinās VSAA, savukārt informāciju
par tām cilvēks saņems VID EDS.
Papildu informācija par minimālajām obligātajām iemaksām pieejama VID metodiskajā materiālā „Minimālās valsts sociālās
apdrošināšanas obligātās iemaksas”.
Informāciju sagatavoja:
VID Sabiedrisko attiecību daļa

KRĀSLAVAS NOVADA IEDZĪVOTĀJI AICINĀTI PIETEIKT
ELEKTROIEKĀRTU BEZMAKSAS IZVEŠANU

„Latvijas Zaļais punkts” sadarbībā ar vides apsaimniekošanas uzņēmumiem SIA
„Eco Baltia vide” un SIA „Krāslavas nami”,
kā arī „Maxima Latvija” elektrotehnikas
šķirošanas kampaņā „Viegla šķirošanās”
aicina Krāslavas novada* - Krāslavas pilsētas, Aulejas, Indras, Izvaltas, Kalniešu,
Kaplavas, Krāslavas, Piedrujas, Robežnieku, Skaistas un Ūdrīšu pagasta - iedzīvotājus līdz 27. jūlijam pieteikt nolietoto un
vairs nevajadzīgo elektroiekārtu bezmaksas
izvešanu no savām mājsaimniecībām vai
uzņēmumiem. Piedaloties akcijā, ir iespēja
laimēt noderīgas balvas – veikalu „Maxima” dāvanu kartes 30 eiro vērtībā.
Pieteikties elektronikas izvešanai var,
zvanot pa tālr. 26626165 vai rakstot uz epastu elektronika@ecobaltiavide.lv, norādot
precīzu adresi, apjomu un kontaktinformāciju.
Elektrotehnikas savākšana no pieteiktajām adresēm notiks no 4. līdz 6. augustam,
sākot no plkst.7.00, visas dienas garumā.
Drošības nolūkos elektronikas savākšana
notiek bezkontakta veidā. Visai pieteiktajai
tehnikai tās izvešanas dienā jābūt novietotai
pie nama vai ēkas ārdurvīm un ārpus nožogotas teritorijas, atkritumu apsaimniekošanas operatora darbiniekiem brīvi pieejamā
vietā.
Akcijā iedzīvotāji var nodot gan lielo sadzīves tehniku, tostarp ledusskapjus, veļas
mašīnas, plītis, trauku mazgājamās mašīnas
u.c., gan arī mazo tehniku, piemēram, mikroviļņu krāsnis, blenderus, elektriskos svarus, fēnus, virtuves kombainus un citas ie-

rīces, kā arī papildu var kopā ar elektroniku
nodot uzkrātās baterijas un akumulatorus.
Lai pieteiktu izvešanu adresē, minimālajam
kopējam nodoto lietu svaram jābūt vismaz
50 kg.
Aicinām ievērot, ka akcijā var nodot tikai
nolietotās elektropreces, akumulatorus un
baterijas. Netiks savākti citi atkritumu veidi,
piemēram, mēbeles, logi, durvis, podi u.c.
Piedaloties kampaņā „Viegla šķirošanās”,
ikviens dalībnieks varēs pretendēt uz patīkamām un noderīgām balvām. Katrā novadā starp dalībniekiem tiks izlozēta veikala
„Maxima” dāvanu karte 30 eiro vērtībā, kā
arī tiks piešķirta „Maxima” dāvanu karte
līdzvērtīgā apmēra tam novadniekam, kurš
būs nodevis lielāko apjomu elektrotehnikas.
Vairāk par šķirošanas kampaņu „Viegla
šķirošanās” lasi „Latvijas Zaļā punkta” tīmekļvietnē www.zalais.lv sadaļā „Jaunumi”. Jautājumu gadījumā par akcijas norisi
aicinām sazināties, zvanot pa tālr. 26626165
vai rakstot uz e-pastu elektronika@ecobaltiavide.lv.
*Informējam, ka pēc gaidāmajām reģionālajām izmaiņām Latvijā kampaņas norise
tiks turpināta reģionos, kas Krāslavas novadā ietilpst līdz šī gada 1. jūlijam – Krāslavas
pilsētā, Aulejas, Indras, Izvaltas, Kalniešu,
Kaplavas, Krāslavas, Piedrujas, Robežnieku, Skaistas un Ūdrīšu pagastā.
Informāciju sagatavoja:
Alise Zvaigzne,
„Latvijas Zaļā punkta”
sabiedrisko attiecību speciāliste
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Izmaiņas darba devējiem

Sākot ar 2021. gada 1. jūliju, tiek ieviestas
minimālās valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas (minimālās obligātās iemaksas). Ja darbinieka alga ceturksnī ir mazāka par
trim Ministru kabineta noteiktajām minimālajām mēneša darba algām (2021. gadā - 500
eiro mēnesī, attiecīgi 1500 eiro ceturksnī), darba devējam no saviem līdzekļiem jāveic minimālās obligātās iemaksas no starpības starp
1500 eiro un deklarēto darbinieka darba algu
(obligāto iemaksu objektu).
Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra
aprēķinās minimālās obligātās iemaksas, kas
papildus jāveic darba devējam, un paziņos par
šīm iemaksām Elektroniskās deklarēšanas sistēmā.

Izmaiņas mikrouzņēmumu
nodokļa maksātājiem

No 2021. gada 1. jūlija no mikrouzņēmumu nodokļa maksātāja darbinieku darba algām turpmāk ir jāmaksā darbaspēka nodokļi
vispārējā kārtībā, proti, iedzīvotāju ienākuma
nodoklis un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas (VSAOI) pilnā apmērā.
No 2021. gada 1. jūlija minimālās obligātās
iemaksas jāveic arī tiem pašnodarbinātajiem,
kas izvēlējušies mikrouzņēmumu nodokļa
režīmu un kuru ienākumi ir mazāki par Ministru kabineta noteikto minimālo darba algu
par 500 eiro mēnesī vai 1500 eiro ceturksnī.
Mikrouzņēmumu nodokļa maksātājiem, kas ir
darba devēji, šīs iemaksas jāveic gan par sevi
(ja nestrādā nekur citur), gan par saviem darbiniekiem.
Ja mikrouzņēmumu nodokļa maksātājs, kurš
nav vienlaikus darba ņēmējs, prognozē, ka
viņa ienākumi no saimnieciskās darbības turpmāk šajā gadā vairs nesasniegs 1500 eiro katrā
ceturksnī, viņš iesniedz VID iesniegumu par
nākamā ceturkšņa plānotajiem ienākumiem,
un tad minimālās obligātās iemaksas par pašnodarbināto (MUN īpašnieku) netiks aprēķinātas un nebūs jāmaksā.
Iesniegums jāiesniedz brīvā formā EDS
sadaļā „Sarakste ar VID” - līdz 2021. gada
15. jūlijam par 2021. gada trešo ceturksni; līdz
2021. gada 15. oktobrim par 2021. gada ceturto ceturksni.

Izmaiņas mikrouzņēmumu
darbiniekiem

No 2021. gada 1. jūlija mikrouzņēmumu darbinieki, kuri bija pieņemti darbā līdz

aktuālā informācija

2020. gada 31. decembrim (un kuri nav uzņēmuma īpašnieki), var iesniegt algas nodokļa
grāmatiņu savā galvenajā darba vietā un ienākumiem piemērot neapliekamo minimumu un
saņemt nodokļu atvieglojumus par apgādājamām personām, kā arī no 2022. gada iesniegt
gada ienākumu deklarāciju un saņemt pārmaksāto iedzīvotāju ienākuma nodokli.

2021. gada trešo ceturksni; līdz 2021. gada
15. oktobrim par 2021. gada ceturto ceturksni.

Izmaiņas autoratlīdzības
saņēmējiem

No 2021. gada 1. jūlija līdz 31. decembrim
autori var turpināt izmantot autoratlīdzību nodokļu nomaksas režīmu, nereģistrējot saimniecisko darbību, tomēr jāņem vērā vairākas

NO 1. JŪLIJA VAIRĀKAS
IZMAIŅAS NODOKĻU JOMĀ

Pagājušā gada nogalē Saeima pieņēma vairākas izmaiņas dažādos
nodokļu tiesību aktos, daļa no kurām stājas spēkā 2021. gada 1. jūlijā.
Tās skars darba devējus, mikrouzņēmuma nodokļa maksātājus (gan uzņēmumu īpašniekus, gan darbiniekus), saimnieciskās darbības veicējus,
autoratlīdzības saņēmējus un izmaksātājus un akcīzes nodokļa maksātājus. Atgādinām par svarīgākajām izmaiņām un aicinām plašāk ar tām iepazīties Valsts ieņēmumu dienesta (VID) tīmekļvietnes sadaļā „Nodokļu
izmaiņas 2021”.
Izmaiņas saimnieciskās darbības
būtiskas izmaiņas. Ir mainītas nodokļa likmes
veicējiem jeb pašnodarbinātajiem – autoratlīdzības izmaksātājs ietur nodokli izAr 2021. gada 1. jūliju pašnodarbinātajām
personām ir jāveic VSAOI pensiju apdrošināšanai 10 % apmērā (līdzšinējo 5% vietā).
Pašnodarbinātā VSAOI veikšana saglabājas
iepriekšējā kārtībā:
• ja ienākums mēnesī no saimnieciskās darbības sasniedz vai pārsniedz minimālās algas
apmēru (500 eiro), tad jāveic 31,07 % vismaz
no 500 eiro (vai no izvēlēta lielāka iemaksu objekta), un 10 % no starpības starp faktiskajiem
ienākumiem mēnesī un 500 eiro (vai no izvēlēta lielāka iemaksu objekta).
• ja ienākumi nesasniedz 500 eiro mēnesī –
10 % no faktiskajiem ienākumiem.
No 2021. gada 1. jūlija minimālās obligātās
iemaksas jāveic arī tiem pašnodarbinātajiem,
kuru ienākumi ir mazāki par 1500 eiro ceturksnī. Pašnodarbinātajiem, kas ir darba devēji, šīs
iemaksas jāveic gan par sevi (ja nestrādā nekur
citur), gan par saviem darbiniekiem.
Ja pašnodarbinātais, kurš nav vienlaikus
darba ņēmējs, prognozē, ka viņa ienākums no
saimnieciskās darbības nesasniegs 1500 eiro
ceturksnī, viņš iesniedz VID iesniegumu par
nākamā ceturkšņa plānotajiem ienākumiem,
un tad minimālās obligātās iemaksas netiks
aprēķinātas un nebūs jāmaksā. Iesniegums
jāiesniedz brīvā formā EDS sadaļā „Sarakste ar VID” - līdz 2021. gada 15. jūlijam par

NO KRĀSLAVAS NOVADA PAŠVALDĪBAS
DOMES ĀRKĀRTAS SĒDES
(Š.G. 6. JŪLIJĀ) LĒMUMIEM

Par Krāslavas novada pašvaldības domes komiteju izveidošanu
Izveidot ﬁnanšu komiteju 9 cilvēku sastāvā un ievēlēt tajā deputātus Gunāru Upenieku, Aleksandru Jevtušoku, Aivaru Trūli, Jāni
Tukānu, Raiti Azinu, Antonu Ļaksu, Viktoriju Leni, Viktoru Stikutu,
Dmitriju Zalboviču.
Izveidot sociālo un veselības aizsardzības lietu komiteju 7 cilvēku sastāvā un ievēlēt tajā deputātus: Aleksandru Jevtušoku, Jāni Tukānu, Ivaru Plivču, Viktoriju Leni, Janīnu Vanagu, Viktoru Stikutu,
Aivaru Krūmiņu.
Izveidot izglītības, kultūras un sporta jautājumu komiteju 7 cilvēku
sastāvā un ievēlēt tajā deputātus: Jāni Tukānu, Ivaru Plivču, Viktoru
Stikutu, Aivaru Trūli, Ēriku Zaikovski, Janīnu Vanagu, Aleksandru
Savicki.
Izveidot plānošanas un infrastruktūras attīstības komiteju 7 cilvēku
sastāvā un ievēlēt tajā deputātus: Raiti Azinu, Aleksandru Jevtušoku,
Viktoriju Leni, Aleksandru Savicki, Antonu Ļaksu, Edgaru Tjarvi,
Ēriku Zaikovski.
Par Krāslavas novada pašvaldības Dagdas pilsētas un pagastu
apvienības vadītāja iecelšanu
Iecelt Edgaru Tjarvi Dagdas pilsētas un pagastu apvienības vadītāja amatā.
Par Krāslavas novada pašvaldības Robežnieku pagasta pārvaldes vadītāja iecelšanu
Iecelt Aivaru Krūmiņu Robežnieku pagasta pārvaldes vadītāja
amatā.
Par Krāslavas novada pašvaldības Indras pagasta pārvaldes
vadītāja iecelšanu
No 1. augusta iecelt Aivaru Krūmiņu Indras pagasta pārvaldes vadītāja amatā.

maksas vietā autoratlīdzību ienākumam:
līdz 25 000 eiro – 25 %
kas pārsniedz 25 000 eiro – 40 %.
Autoratlīdzības izmaksātājs pirms nodokļa
ieturēšanas nepiemēro nosacītos izdevumus.
Šī jaunā maksāšanas kārtība neattiecas uz
kolektīvā pārvaldījuma organizācijām. Saņemot autoratlīdzību no kolektīvā pārvaldījuma
organizācijām, nodokļu ieturēšanas kārtība
nemainās.
No 2021. gada 1. jūlija tiem autoratlīdzību saņēmējiem, kuru ienākumi ir mazāki
1500 eiro ceturksnī, ir jāveic minimālās obligātās iemaksas.
Tomēr, ja autoratlīdzības saņēmējs, kurš nav
vienlaikus darba ņēmējs, prognozē, ka viņa
ienākums no saņemtās autoratlīdzības nesasniegs 1500 eiro ceturksnī, viņš var iesniegt
VID iesniegumu par nākamā ceturkšņa plānotajiem ienākumiem, un tad minimālās obligātās iemaksas netiks aprēķinātas un nebūs
jāmaksā.
Iesniegums jāiesniedz kā brīvas formas paziņojums EDS sadaļā „Sarakste ar VID” - līdz
2021. gada 15. jūlijam par 2021. gada trešo
ceturksni; līdz 2021. gada 15. oktobrim par
2021. gada ceturto ceturksni.

Izmaiņas autoratlīdzības
izmaksātājiem

Tiem autoratlīdzības izmaksātājam, kas
ir kolektīvā pārvaldījuma organizācija, nodokļu ieturēšanas kārtība nemainās. Savukārt tiem autoratlīdzības izmaksātājiem, kuri
nav kolektīvā pārvaldījuma organizācija, no
2021. gada 1. jūlija līdz 2021. gada 31. decembrim izmaksātajām autoratlīdzībām piemēros
jaunu iedzīvotāju ienākuma nodokļa maksāšanas un deklarēšanas kārtību.
Plašāka informācija pieejama VID tīmekļvietnes www.vid.gov.lv sadaļā „Es esmu autoratlīdzības izmaksātājs”.

Izmaiņas akcīzes nodokļa
maksātājiem

Galvenās izmaiņas akcīzes jomā skar tos komersantus, kuri veic vai plāno veikt darbības
ar karsējamo tabaku, elektroniskajās cigaretēs izmantojamo šķidrumu, tā sagatavošanas
sastāvdaļām un tabakas aizstājējproduktiem
(piemēram, nikotīna spilventiņiem u.c.).
No 2021. gada 1. jūlija ar akcīzes nodokļa
markām būs jāmarķē elektroniskajās cigaretēs
izmantojamie šķidrumi, to sagatavošanas sastāvdaļas un tabakas aizstājējprodukti, kā arī
karsējamā tabaka.
Personai, kas 2021. gada 1. jūlijā veic darbības ar elektroniskajās cigaretēs izmantojamo
šķidrumu, elektroniskajās cigaretēs izmantojamā šķidruma sagatavošanas sastāvdaļām, tabakas aizstājējproduktiem un karsējamo tabaku,
jāinventarizē pēc stāvokļa 2021. gada 1. jūlijā
tai piederošos elektroniskajās cigaretēs izmantojamos šķidrumus, to sagatavošanas sastāvdaļas, tabakas aizstājējproduktus un karsējamo
tabaku, kas nav marķēti ar akcīzes nodokļa
markām un par kuriem akcīzes nodoklis ir samaksāts līdz 2021. gada 30. jūnijam.
Elektroniskajās cigaretēs izmantojamo šķidrumu, elektroniskajās cigaretēs izmantojamā
šķidruma sagatavošanas sastāvdaļas, tabakas aizstājējproduktus un karsējamo tabaku,
kas nodoti patēriņam Latvijā līdz 2021. gada
30. jūnijam un kas nav marķēti ar akcīzes nodokļa markām, atļauts realizēt līdz 2021. gada
31. decembrim.
Plašāka informācija par akcīzes nodokļa
marku saņemšanu, akcīzes nodokļa maksāšanu un inventarizācijas veikšanu pieejama VID
tīmekļvietnes www.vid.gov.lv sadaļā „Akcīzes
nodoklis”.
Informāciju sagatavoja:
VID Sabiedrisko attiecību daļa

Krāslavas novada pašvaldības iestāde „Sociālais dienests” informē, ka līdz vienotu saistošo noteikumu apstiprināšanai darbosies novadu veidojošo bijušo pašvaldību saistošie
noteikumi un pārejas periodā atbalsts iedzīvotājiem tiks piešķirts pēc deklarētās dzīvesvietas atbilstoši bijušās (apvienojamās) pašvaldības saistošajiem noteikumiem.
Informāciju var saņemt: Krāslavā – tālr. 65622528, Dagdā – tālr. 65681723.

LATGALIEŠU HIP-HOP PĒCPUSDIENA
JAUNIEŠIEM DAGDĀ

Latgales kultūras programmas
projekta ietvaros 31. jūlijā Dagdā
tiks organizēta „Latgaliešu hiphop pēcpusdiena”, kuras ietvaros
moderni un jauniešiem saprotamā veidā tiks stiprināta latgaliskā
identitāte.
Dagdas jauniešiem un pilsētas
viesiem plānots piedāvāt aizraujošas un latgaliskām vērtībām piepildītas brīvdabas aktivitātes, piesaistot profesionālus hip-hop kultūras
pārstāvjus no Latgales reģiona.
Plānoti graﬁti paraugdemonstrējumi vides objektu apzīmēšanā
Dagdas Kultūras centra pagalmā ar
Wraiteri Kvāpu, studijas „STOPTIME Dance Studio” (Daugavpils)
deju priekšnesumi un hiphopa skaņas labākajās tradīcijās latgaliešu
reperes Ūgas (Rēzekne) izpildījumā. Visas aktivitātes klātienē

notiks atbilstoši Ministru kabineta
noteikumiem Nr.360 „Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai”. Lai aptvertu pēc iespējas
plašāku auditoriju, paredzēta arī
video tiešraide Dagdas Kultūras
centra „facebook” lapā un uz LED
ekrāna Dagdas pilsētas centrā.
Organizējot šāda veida aktivitātes, jauniešiem tiks dota iespēja
iepazīt hip-hop kultūru, ko raksturo četri galvenie pamatelementi:
repošana, dīdžejošana, breikošana
un graﬁti. Arī Latgales reģionam šī
māksla ir raksturīga, tāpēc nepieciešams to popularizēt un attīstīt,
pievēršot uzmanību latgaliešu valodas skanējumam ne tikai mājās,
bet arī publiskajā telpā. Vajag ļaut
jauniešiem sajust, apzināties un novērtēt, ka muzicēt un uzrunāt pub-

liku latgaliski ir patiesi, aizraujoši
un pat moderni. Latgales novads ir
pazīstams ar brīnišķīgām un senām
mūzikas un mākslas tradīcijām,
kas rūpīgi jāglabā un jāuztur, bet
tajā pašā laikā jāiepazīst arī jaunā
21. gadsimta mūzika un māksla,
tāda, kuru tauta savā arhīvā glabās
nākamajos gadsimtos.
Projekta kopējās izmaksas ir
3410 EUR, tai skaitā 850 EUR ir
projekta publiskais ﬁnansējums un
2560 EUR pašvaldības līdzﬁnansējums.
Projekts tiek īstenots ar Latgales
reģiona attīstības aģentūras, Valsts
kultūrkapitāla fonda un A/S „Latvijas valsts meži” ﬁnansiālu atbalstu.
Informāciju sagatavoja
projekta vadītāja
Inese Plesņa
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ATBALSTS BIZNESA IDEJU
ĪSTENOŠANAI LATGALĒ

Latgales plānošanas reģions izsludina pieteikšanos atklātā projektu konkursā „Atbalsts biznesa
ideju īstenošanai Latgalē” EEZ
grantu 2014.–2021. gada perioda
programmas „Vietējā attīstība, nabadzības mazināšana un kultūras
sadarbība” ietvaros.
2021. gada 17. maijā Latgales
plānošanas reģions ir izsludinājis
pieteikšanos EEZ grantu 2014.–
2021. gada perioda programmas
„Vietējā attīstība, nabadzības mazināšana un kultūras sadarbība”
atklātā projektu konkursā „Atbalsts biznesa ideju īstenošanai
Latgalē”, kur būs iespēja saņemt
atbalstu uzņēmējdarbības attīstībai līdz 2024. gadam, īstenojot
jaunas biznesa idejas un radot darba vietas Latgales reģionā.
Latgales plānošanas reģiona
administrācijas vadītāja Iveta
Maļina-Tabūne uzsver: „Latgales
plānošanas reģionam ir noslēdzies
ļoti atbildīgs darba cēliens – esam
pirmais un vienīgais plānošanas
reģions, kas, pateicoties EEZ
grantam, var piedāvāt uzņēmējiem atbalstu - īstenot savus projektus brīdī, kad notiek atgūšanās
no pandēmijas izraisītās krīzes
un granti uzņēmējdarbības attīstībai nav plaši pieejami. Minētais

atbalsts turpinās Rīcības plāna
Latgales reģiona ekonomiskajai
izaugsmei īstenošanu. Reģiona
uzņēmējdarbības attīstībā un nodarbinātības veicināšanā tiks investēts vairāk nekā pusmiljons
EUR. Kaut arī vienam projektam
pieejamais ﬁnansējums nav liels,
tomēr augstais atbalsta līdzﬁnansējums to padara ļoti pievilcīgu
mazajiem komersantiem. Vēlamies īpaši pateikties Vides aizsardzības un reģionālās attīstības
ministrijai par sadarbību grantu
shēmas sagatavošanā.”
Projektu konkursa ietvaros tiks
atbalstītas gandrīz visas uzņēmējdarbības jomas un atbalstam var
pieteikties jebkura ﬁziska un juridiska persona (mazais vai mikrouzņēmums), kas savu saimniecisko darbību veic Latgales reģionā.
Projektu iesniedzēji, īstenojot jaunu biznesa ideju, varēs saņemt
atbalstu jaunu produktu vai pakalpojumu radīšanai, esošu produktu
uzlabošanai, ražošanas jaudas būtiskai palielināšanai vai ražošanas
procesu būtiskai maiņai, kā arī
esošu pakalpojumu efektivitātes
uzlabošanai.
Konkursam pieejamais programmas līdzﬁnansējums ir 540
000 EUR un vienam projektam

PROJEKTS
JAUNIEŠIEM
„PROTI UN DARI”
Eiropas Sociālā fonda ﬁnansētais projekts
„PROTI un DARI!” ir unikāls ar to, ka katram
projektā iesaistītajam jaunietim vecumā no 15
līdz 29 gadiem (ieskaitot), kurš šobrīd:
• nemācās,
• nestrādā,
• neapgūst arodu
tiek sniegts individuāls atbalsts tieši viņa interesēm, prasmēm, iespējamiem attīstības virzieniem un vajadzībām. Tiek izstrādāta individuālo
pasākumu programma (IPP), piedāvājot dažādus
atbalsta pasākumus – mācīšanos (ikdienas vai
neformālo), profesionālās pilnveides un tālākizglītības kursus, aktivitātes izvēlētās profesijas
iepazīšanai, pirmās darba pieredzes/prakses iegūšanai u.c., kuru īstenot palīdzēs programmas
vadītājs un mentors.
Paredzētais projekta īstenošanas laiks - līdz
2022. gada 31. martam.
Arī šajā situācijā, kad liekas, ka viss ir apstājies Covid-19 ierobežojumu dēļ, ir iespēja iesaistīties projektā, jo liela daļa atbalsta pasākumu
var notikt attālināti.
„PROTI un DARI!” ir Eiropas Savienības fondu 2014.-2020. gada plānošanas perioda darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība”
8.3.3. speciﬁskā atbalsta mērķa „Attīstīt NVA
nereģistrēto NEET jauniešu prasmes un veicināt
to iesaisti izglītībā, NVA īstenotajos pasākumos
Jauniešu garantijas ietvaros un nevalstisko organizāciju vai jauniešu centru darbībā” projekts,
kuru īsteno Jaunatnes starptautisko programmu
aģentūra sadarbībā ar Latvijas pašvaldībām.
P.S. Jautājumu gadījumā par iespējamo dalību
projektā lūgums rakstīt uz e-pastu: inta.murane@kraslava.lv
Inta Murāne,
projekta koordinatore

pieejamais līdzﬁnansējums ir no
5000 līdz 10 000 EUR. Līdzﬁnansējuma atbalsta intensitāte nepārsniedz 55% no projekta kopējām
attiecināmajām izmaksām.
Visi projekta konkursa dokumenti ir publicēti Latgales plānošanas reģiona tīmekļvietnē, sadaļā
Grantu shēma „Atbalsts biznesa
ideju īstenošanai Latgalē” https://
lpr.gov.lv/lv/regionalie_projekti/
eez-ﬁ-programma/grantu-shemaatbalsts-biznesa-ideju-istenosanai-latgale/#.YMn5X6gzaUk, kā
arī EEZ grantu tīmekļvietnē https://eeagrants.lv/regionala-attistiba-un-kultura/projektu-konkursi.
Projektu pieteikumus var iesniegt Latgales plānošanas reģionam no 2021. gada 17. jūnija līdz
21. septembrim.
Sīkāka informācija - nosūtot jautājumus uz e-pastu:
eeagrants@lpr.gov.lv
Vairāk informācijas par EEZ
grantu programmu „Vietējā attīstība, nabadzības mazināšana
un kultūras sadarbība”: www.
eegrants.lv
Strādājam kopā zaļai, konkurētspējīgai un iekļaujošai Eiropai!
EEZ granti ir Islandes, Lihtenšteinas un Norvēģijas ieguldījumu zaļā, konkurētspējīgā un ie-

kļaujošā Eiropā. Ir divi galvenie
mērķi: samazināt ekonomiskās un
sociālās atšķirības Eiropā un stiprināt divpusējās attiecības starp
donorvalstīm un 15 ES valstīm
Centrālajā Eiropā, Dienvideiropā
un Baltijā.
Trīs donorvalstis cieši sadarbojas ar ES, pamatojoties uz Līgumu par Eiropas Ekonomikas zonu
(EEZ). Donorvalstis no 1994. līdz
2014. gadam ir piešķīrušas atbalstu 3,3 miljardu eiro apmērā.
Laikposmā no 2014. līdz 2021.
gadam EEZ grantu atbalsts sasniegs 1,55 miljardus eiro.
Šā perioda prioritātes:
#1 Inovācijas, pētniecība, izglītība un konkurētspēja
#2 Sociālā iekļaušana, jauniešu

nodarbinātība un nabadzības mazināšana
#3 Apkārtējā vide, enerģētika,
klimata pārmaiņas un ekonomika
ar zemu izmešu līmeni
#4 Kultūra, pilsoniskā sabiedrība, laba pārvaldība un pamattiesības
#5 Tieslietas un iekšlietas
Islande, Lihtenšteina un Norvēģija kopīgi ﬁnansē EEZ grantus,
kuru iemaksas balstās uz šo valstu IKP. Tiesības saņemt grantus
atbilst kritērijiem, kas noteikti ES
Kohēzijas fondam, kas paredzēts
dalībvalstīm, kurās iekšējais kopprodukts (IKP) uz vienu iedzīvotāju ir mazāks par 90% no ES
vidējā līmeņa.

IZSLUDINĀTS PROJEKTU KONKURSS
JAUNATNES ORGANIZĀCIJU DARBĪBAS ATBALSTAM

Jaunatnes starptautisko programmu
aģentūra izsludina atklātu IZM Jaunatnes politikas valsts programmas projektu
konkursu „Atbalsts jaunatnes organizāciju darbībai un līdzdalības nodrošināšanai
valsts un starptautiskajā jaunatnes politikā”. Projektu pieteikumus ﬁnansējuma
saņemšanai nacionālā mēroga jaunatnes
organizācijas var iesniegt līdz 2021. gada
19. jūlijam (ieskaitot).
Konkursa mērķis ir nodrošināt atbalstu
jaunatnes organizāciju darbībai, līdzdalības nodrošināšanai valsts un starptautiskajā jaunatnes politikā un aktivitāšu
organizēšanai, sekmējot jauniešu aktīvu
pilsonisko un politisko līdzdalību, jauniešu ar ierobežotām iespējām iekļaušanos
sabiedrībā, kā arī stiprinot jauniešu un
jaunatnes organizāciju līdzdalību lēmumu
pieņemšanā visos līmeņos.
Projekta mērķgrupa ir jaunieši, tai
skaitā jaunieši ar ierobežotām iespējām
vecumā no 13 līdz 25 gadiem, projekta
administrēšanā iesaistītais personāls un
projektā īstenošanā iesaistītie darbā ar
jaunatni veicēji.

Vienam projektam maksimāli pieejamais ﬁnansējums ir 57 000,00 EUR gadā.
Projekta iesniegumu konkursam var iesniegt jaunatnes organizācija, kura atbilst
Jaunatnes likuma 12. panta ceturtajā daļā
noteiktajiem kritērijiem.
Projekta pieteikuma iesniegšanas termiņš ir 2021. gada 19. jūlijs (ieskaitot).
Projekta iesnieguma dokumentus var iesniegt tikai elektroniski, parakstītus ar
drošu elektronisko parakstu.

Atklātā projektu konkursa „Atbalsts
jaunatnes organizāciju darbībai un līdzdalības nodrošināšanai valsts un starptautiskajā jaunatnes politikā” nolikums un
citi aktuāli dokumenti ir pieejami JSPA
tīmekļa vietnē.
Informāciju sagatavoja:
Laura Bringina,
JSPA Komunikācijas daļas
vecākā referente

NOVADA EZEROS IR IELAISTI ZANDARTU MAZUĻI

Lai nodrošinātu ilgtspējīgu zivju resursu izmantošanu novada ezeros, šī gada
18. jūnijā Krāslavas novada dome sadarbībā ar Valsts vides dienesta pārstāvjiem
veica vairāk nekā 37000 zandartu zivs mazuļu ielaišanu Indras, Lielā Gusena
un Ormijas ezeros.
Zandarta mazuļu ielaišana tika veikta ar vienvasaras mazuļiem, ap 1-2 gramiem vidējā svarā. Ielaišanas apjoms tika noteikts, pamatojoties uz izstrādātajiem ezeru zivsaimnieciskās ekspluatācijas noteikumiem. Tas sekmēs spēcīgu
zivju populāciju izveidošanos, kas nākotnē spēs sevi atražot.
Zivju mazuļu ielaišana ir veikta ar Zivju fonda atbalstu projekta Nr.21-00S0ZF02-000007 „Zandarta mazuļu ielaišana Krāslavas novada ezeros” ietvaros.
Zivju mazuļu piegādi nodrošināja SIA „ESCARLAT”. Projekta kopējās izmaksas: 9 859.98 EUR. Zivju fonda ﬁnansējums: 8 676.78 EUR. Krāslavas
novada domes līdzﬁnansējums: 1 183.20 EUR.
Andris Rukmans
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IZVĒLIES SAVU CEĻU INDRAS LABIRINTĀ!

Tūristi, kas dodas uz Indru, par sava ceļojuma galamērķi parasti izvēlas Laimes muzeju. Tomēr tas nav vienīgais
objekts, kas tiek piedāvāts interesentu apskatei. Radoša
entuziastu komanda – Indras Kultūras nama vadītāja Anžela Kuzminska, Indras Mākslas un mūzikas skolas direktore Ērika Zarovska un Indras pagasta pārvaldes vadītājas
pienākumu izpildītāja Ilona Kangizere – pastāvīgi strādā
pie tā, lai dažādotu Indras tūrisma jomu. Nesen šeit tika
atklāts jauns objekts – labirints.
Ideja par labirintu radās un virmoja gaisā jau sen, taču pandēmijas apstākļos daudzas idejas bija
jāatliek uz vēlāku laiku, un no dažām vispār bija jāatsakās. Bet, par
laimi, ideja par labirintu izraisīja
plašu interesi.
Anžela Kuzminska: „Viss izveidojās ļoti veiksmīgi, ko pirms
tam bija grūti iedomāties. Četras
vietējās sievietes, kurām Nodarbinātības valsts aģentūra piedāvāja darbu pagastā, mēs nosūtījām
strādāt uz aušanas darbnīcu. Un

izrādījās, ka mēs atklājām jaunus
talantus! Anna, Svetlana, Nadežda
un Natālija ļoti aizrāvās ar aušanu
un ātri apguva šī amata pamatus.
Tikt galā ar sarežģītāko tehnisko
procesu sievietēm palīdzēja aušanas pulciņa vadītāja Olga Jokste,
pārējos jautājumus atrisinājām
mēs pašas. Līdz ar to dažu mēnešu
laikā tika noausts 200 m auduma,
kas ir galvenais mūsu jaunā objekta – labirinta - elements.”
Iecerētā īstenošana nebūtu iespējama, ja pagasta pārvaldes rīcī-

bā nebūtu pietiekami daudz telpu.
Jo visas audējas strādāja atsevišķā
istabā, un pat tēju pārtraukumos
meistares dzēra pēc kārtas. Aušanas darbnīcas ēkā ir vairākas
ieejas un arī ir vairākas tualetes,
tāpēc epidemioloģiskās drošības
pasākumu ievērošana nesagādāja
nekādas grūtības.
Strādājot Indras aušanas darbnīcā, mūsu jaunās audējas paspēja
noaust ne tikai audumu labirintam, bet arī lentes, ko Indras Kultūras nams plāno izmantot ielu
dekoram svētku laikā.
Krāsainu labirintu, ko noauda
prasmīgas vietējās iedzīvotājas,
ierīkoja Zaptes dārzā - vietā, kas
ir labi redzama no ceļa. Jauns objekts jau izgājis „ugunskristības”
- lietusgāzi un spēcīgas vēja brāzmas Jāņu dienā. Izturēja! Pamatīga koka konstrukcija ir izgatavota,

pateicoties projektam, ko ﬁnansē
novada pašvaldība konkursa „Iedzīvotāji veido savu vidi” ietvaros.
Zaptes dārzs tika ierīkots Indrā
pirms dažiem gadiem, katru gadu
tas tiek papildināts ar jauniem
augļu kokiem un krūmiem, un
daži jau nes augļus. Šovasar dārzu rotā izstādes eksponāti – austas „odziņas”- nelielas sedziņas,
kas ir meistaru improvizācija par
ogu tematiku. Audējas izgatavoja savus darbus, iedvesmojoties
no dabas toņiem un pustoņiem,
nogatavojušos ogu spilgtuma un
pasteļkrāsām.
Pirmais
komercpakalpojuma
piedāvājums, kas papildina labirinta pārvarēšanas piedzīvojumu,
nelika sevi gaidīt ilgi, šādu priekšlikumu izteica Anžela.
„Ja Berlīnes mūri izjauca pa

AKCIJAS „GAISMAS CEĻŠ” NOSLĒGUMA PASĀKUMS KRĀSLAVĀ
16. jūnijā Kolkā divas gaismu lāpas uzsāka
ceļu pretī viena otrai, un jau 20. jūnija novakarē satikās Krāslavā.
Tempa turētāju komandas (strikti ievērojot
valstī noteiktos ierobežojumus un prasības!)
mainījās aptuveni ik pa 20 km, nododot lāpu
viena otrai, nodrošinot 1836 Gaismas ceļš
nepārtrauktu ritējumu, vijoties ap Latviju.
Pēc katra etapa veikšanas tika iedegts
ugunskurs, un lāpa tika nodota nākamajai
tempa turētāju komandai, kas turpināja ceļu.
Kopumā Gaismas ceļā devās 47 vienības pa
Ziemeļu pusi un 41 - pa Dienvidu pusi, iededzot 88 ugunskurus, izgaismojot Latviju.
Elvīras Škutānes foto

ķieģelītim un pārdeva kā suvenīrus – par atmiņu, tad kāpēc nevar
piedāvāt tūristiem iegādāties Indras labirinta fragmentu – nelielu
austu deķi, kas var noderēt, piemēram, priekšnamā vai vannas istabā, un, iespējams, to iecienīs arī
mājdzīvnieki,” atzīst Anžela.
Tas ir īsts labirints, un nokļūt
līdz mērķim - slaidam bērzam,
kas aug tā centrā, nav tik vienkārši, taču tas ir pa spēkam ikvienam.
Starp citu, ja neizdodas atrast ceļu
pēc noteikumiem, tad var vienkārši „ienirt” zem drānas un tad sasniegt mērķi. Šeit jau katrs izlemj
pats, kādu ceļu izvēlēties – vieglu
vai sarežģītu, bet aizraujošu.
Kārtējā entuziastu ideja ir īstenota. Tomēr Anžela Kuzminska
ir pārliecināta, ka labirints – nav
pats galvenais ieguvums Indras
sabiedriskajā dzīvē. Pats vērtīgākais – tie ir cilvēki. Aušanas darbnīcas „Indra” darbību ir bagātinājušas četras jaunas meistares, kas
apguva prasmi strādāt ar stellēm
un plāno attīstīties un pilnveidot
savas iemaņas arī turpmāk.
Anžela Kuzminska: „Indras
apstākļos, kad iedzīvotāju skaits,
tāpat kā citās lauku teritorijās,
tikai samazinās, mūsu aušanas
darbnīcas meistaru klāsts paplašinājās! Tā ir liela veiksme!”
Elvīra Škutāne,
autores foto

„RITENĪTIS”
IZDEJO SAULI

Jau no aprīļa 14 skolēni no Krāslavas Valsts ģimnāzijas 3. līdz 5.
klasei pieteicās piedalīties XII Latvijas Skolu jaunatnes dziesmu un
deju svētku tautas deju lielkoncerta
„Saule vija zelta rotu” ﬁnāla videoklipa „Svinēt Sauli” iestudēšanā.
Dejotājiem tika aizsūtīts deju soļu
video un katrs trenējās savās mājās,
mēģinājām kopā attālināti „Zoom”
platformā. Tikāmies arī klātienē, ievērojot visus drošības noteikumus.
Deju kolektīva „Ritenītis” ieraksts
notika 26. maijā plkst.18.00.
Krāslavas Bērnu un jauniešu
centrs dejotājiem pasniedza mazas
balviņas. KVĢ deju kolektīvs „Ritenītis” ir viens no 629 kolektīviem un
vairāk nekā 12000 dejotājiem. Mēs
ar jums lepojamies un sakām lielu
paldies par prieku un dejotgribu!
Inta Beikule,
Krāslavas Valsts ģimnāzijas
deju kolektīva „Ritenītis”
vadītāja
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AULEJAS PAGASTĀ CEĻA PĀRBŪVES DARBI TIKA PABEIGTI
Aulejas pagastā tika pabeigti pašvaldības ceļa
„Ceļš uz Šķipu gateri” pārbūves darbi.
Pašlaik tiek sagatavota
visa nepieciešamā dokumentācija, lai nodotu objektu ekspluatācijā.
Elvīras Škutānes
foto

intervija

- Tīmekļvietnē www.glampingvelolatgale.lv rakstāt, ka esat draudzīgs ģimenes uzņēmums. Iepazīstiniet, lūdzu, ar
savu ģimeni!
- Man ir vīrs Jānis un trīs bērni. Meitas Liene un Zaiga - strādā Daugavpils Universitātē. Abām ir arī savi uzņēmumi. Zaigas
ģimene nodarbojas ar aitkopību, savulaik
pārbraukuši uz laukiem no Rīgas. Dēls Artis šobrīd dzīvo Izvaltā, palīdz mums mājsaimniecībā. Glempigā strādājam abi ar
vīru, bet visos lielākajos darbos pieslēdzas
visa lielā ģimene – bērni, znoti. Mēs varam
paļauties viens uz otru, un arī ļoti labi visi
saprotamies.
- Cik laika vajadzēja, lai nonāktu līdz
šīsdienas risinājumam un neuzbūvētu
klasisku viesu namu?
- 2018. gada pavasarī kopā ar ģimeni apceļoju vairākas Eiropas valstis, un vienā no
tām kalnos ieraudzīju šādus kupolus. Tajā
laikā Latvijā nekā tamlīdzīga nebija, mūsu
valstī modē nāca vienīgi zvanveida teltis.
Es sāku meklēt iespējas tikt pie redzētajiem
kupoliem. Galvenais šķērslis - ﬁnansējums,
jo tikai par savu naudu mēs tos nevarējām
atļauties. Veiksmīgi sakrita, ka tieši tobrīd
LEADER tika atvērta jauna projektu kārta.
Tā bija iespēja, ko nedrīkstēju laist garām,
un sāku aktīvi pētīt tirgus piedāvājumu, līdz
atradu, ko vēlos. Atlika uzrakstīt projektu
un nonākt apstiprināto skaitā. Tas izrādījās
laikietilpīgs process, un neizdevās kļūt par
pirmajiem Latvijā, kas piedāvā šādus glempingus, - mūs apsteidza tūrisma uzņēmēji
Vidzemē.
Zīmīgi, ka pirmie jaunos kupolus pērn
iemēģināja atpūtnieki no Krāslavas. Laika
gaitā ģeogrāﬁja kļuvusi plašāka - Vidzeme,
Rīga, Zemgale un vienīgi no Kurzemes vēl
neviens viesis nav bijis. Visbiežāk viesi paliek vienu vai divas dienas, bet tieši jūlijā
cilvēki izvēlas padzīvot šeit, pie ezera, vairākas dienas.
- Cik grūti vai viegli bija strādāt ar LEADER projektu?
- Kopš dzimšanas esmu bijusi aktīva, kurai vienmēr visur vajadzēja piedalīties un
kaut ko darīt. Nupat būs jau 20 gadi, kopš
strādāju ar dažādiem projektiem, esmu uzkrājusi milzīgu pozitīvu pieredzi, tostarp
LEADER programmā, sadarbojoties ar
Krāslavas rajona partnerību. Esmu biedrības „ATTĪSTĪBAI” valdes priekšsēdētāja
un LEADER projektus rakstīju arī tai. Šis
ir pirmais projekts sev, savu ieceru realizēšanai.
- Vai tiešām visā procesā nevajadzēja
palīgus no malas?
- Bija ﬁrma, kas šos kupolus atveda un
samontēja. Protams, ja es šo projektu rakstītu tagad, tad jāatzīst, kā jau mums katram
šķiet - ja mēs darītu vēlāk, tad kaut ko darītu savādāk. Bet kopumā viss izdevies pat
ļoti labi. Par to liecina arī atpūtnieku visnotaļ pozitīvās atsauksmes dzīvē un sociālajos

SAPŅU UN MIERA OĀZE

Tas ir ļoti trāpīgs raksturojums vietai, par kuru būs stāsts. Sargovas ezera krastā vasaras saulē gozējas divas sniegbaltas bumbas. Uzradās tās ne
pēc burvja nūjiņas mājiena, bet, pateicoties drošiem sapņiem, uzņēmībai un ģimenes atbalstam. Par savu lolojumu stāsta glempinga īpašniece Inga Leikuma, kura veiksmīgi realizēja LEADER programmā iesniegtu
projektu „Uzņēmuma izveide „Glempings Velo Latgale” un tūrisma pakalpojumu sniegšanas attīstība”. Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) publiskais finansējums projektam ir 26525,52 eiro.
- Īstenībā pirmās domas par pievēršanos tūrismam un viesu nama būvniecību loloju tālajā 2012. gadā. Dzīvē vienmēr svarīgi, lai tevi kāds atbalsta.
Mans vīratēvs, pēc dabas ļoti drošs un uzņēmīgs, uzzinājis manus plānus,
tos atzina par labiem un mudināja - jā, tev to vajag darīt! Plānošanas
periods LEADER atbalstam bija noslēdzies, bet mēs bijām tādās burās, ka
visam ir jānotiek! Diemžēl dzīve ienesa savas korekcijas, un 2012. gads
izrādījās ne tikai priecīgu notikumu pilns, tāpēc ideja palika idejas līmenī.
Tiesa, ja toreiz tā būtu realizēta, tad tas būtu klasiskais viesu nams…

tīklos.
- Pirts arī tapa pēc projekta?
- Nē, nē, pirts mūsu pašu būvēta. Būvēja vīrs, palīdzēja bērni un znoti. Te nevar
ierīkot dušas, lai cilvēkiem būtu iespēja
nomazgāties, atlika tikai viens risinājums –
pirts. Tā ir izdevusies lieliski, vēl palikuši
daži sīkumi, detaļas, kā arī jāaprīko, bet kurināt un pērties jau var.
Reizē ar kupoliem LEADER projektā esmu iekļāvusi velosipēdu nomu, un
ir iegādāti astoņi velosipēdi. Tas arī nācis
no personīgās pieredzes – mana ģimene
ir aizrautīga ceļotāju ģimene, un vienmēr
esam ceļojuši kopā ar bērniem. Mums patīk dažādas aktivitātes, dažādi sporta veidi,
ģimenes kopīgas spēles. Likumsakarīgi, ka
domājām par papildus piedāvājumu. Nolēmām, ka viesiem jāsniedz iespēja pabraukt
ar velosipēdiem, jo tā var apskatīt vairāk.
Starp citu, man gribējās, lai nosaukumā
ir divi vārdi – mīlestība, kas angliski ir
„love” un „velo”. 2015. gadā krustdēlam
bija kāzas. Lai taptu skaistas fotogrāﬁjas,

tika izgatavoti vārda „love” burti. Mēs, lieli jokupēteri, samainījām burtus, un sanāca
„velo” – šīs bildes iegūla ģimenes albumā.
Tagad smejam, ka jau toreiz zvaigznēs bija
ierakstīts - būt glempingam „Velo Latgale”.
- Plānojat paplašināties, atvest un uzstādīt vēl vairākus kupolus?
- Jau no projekta pirmsākumiem nolēmu,
ka šī pļaviņa netiks burtiski nosēta ar viesu
mītnēm. Mēs gribam saglabāt šo divvientulības auru – ne velti abi kuponi atrodas atstatus viens no otra, un arī pirtiņa starp tiem
ir kā dabīga barjera. Patiesībā ļoti daudziem
cilvēkiem patīk miers un klusums. Viņi
grib izrauties no urbanizācijas trokšņiem.
Viņiem nekas nav pret dabā valdošajām
skaņām – putnu čivināšanu, vēja šalkoņu,
ūdens viļņošanos, aitu blēšanu utt. Pirmajā
gadā mums šeit nebija elektrības, klientiem
bija pavisam romantiska atmosfēra. Noteikti gribu saglābāt vidi maksimāli neskartu,
lai cilvēki varētu justies brīvi un netraucētu
viens otram.
Mums te nav daudz piedāvājumu bēr-

niem, šajā brīdī arī nedomājam ierīkot bērnu rotaļu laukumu. Galu galā dzīvā daba
pati piedāvā spēlēšanās variantus. Pieļauju,
ka ar laiku kaut kādu bērnu spēļu laukumu
tomēr būs jāierīko, jo tas kļūst aktuāls tām
ģimenēm, kuras šeit grib uzturēties ilgāku
laiku, nevis pāris dienas.
- Pastāstiet, lūdzu, par glempinga „Velo
Latgale” kupoliem. Kas tajos īpašs?
- Gan kupols „Niedres”, gan kupols
„Ūdensroze” ir ar panorāmas skatu uz ezeru, pilnībā aprīkoti ar visu nepieciešamo,
lai varētu izbaudīt nesteidzīgas un mierīgas
brīvdienas pie dabas, atrodas 280 km no Rīgas un 11 km no Krāslavas. Ir taču brīnumjauki pamosties ar pirmajiem saules stariem, pastaigāties gar ezeru, lasīt grāmatas,
klausīties putnu dziesmas, atpūsties siltajā
kupolā vai doties pirtī ezera krastā. Vakaros
- skatīties zvaigznēs un sēdēt pie ugunskura.
Kupoli būtiski atšķiras pēc platības jeb
ietilpības un ar to, ka vienā no tiem var atpūsties arī ziemā. Kāpēc abi kupoli nav paredzēti ziemai? Man bija doma izmēģināt,
kurš no abiem attaisnojas vairāk. Izrādījās,
ka abi ir vienlīdz labi.
- Dzirdēju, kā viens no atpūtniekiem
jums pauda pārsteigumu par pirmās palīdzības aptieciņu, kas ir katrā kupolā.
Turklāt viņa ģimenei tā esot lieti noderējusi…
- Atpūtnieku drošība ir mūsu prioritāte,
tāpēc tam veltām daudz uzmanības. Manuprāt, tas ir pašsaprotama lieta, tāpat kā glābšanas vestes, lietojot mūsu laivas vai kādu
no četriem SUP dēļiem. Inventāra noma
nav sasaistīta ar kupolu nomu. Velosipēdus,
dēļus, laivas var brīvi nomāt. Arī pirti, ja
vien to nav nomājuši viesi.
Uzturam kārtībā pludmales zonu. Šis
ezers ir dūņām bagāts, te nav tādas sajūtas, kā iebrienot ūdenī no smilšainas vai
akmeņainas krastmalas. Bet arī tas ir kaut
kas neierasts un atšķirīgs. Pieejami arī divi
šūpuļkrēsli un divi zviļņi.
- Kā par jums uzzina?
- Esam pārstāvēti populārākos sociālajos
tīklos. Esmu izveidojusi mājaslapu, kurā
pieejama visa svarīgākā informācija un plaša fotogalerija. Tur ir arī ērts vietu rezervācijas kalendārs un visas cenas. Maksimāli
ātri komunicēju ar katru potenciālo vai bijušo klientu, atbildu uz jebkuru jautājumu.
Katram no mums taču patīk, ja runā kā līdzīgs ar līdzīgu un pilda solījumus. Tā ir
manu panākumu atslēga.
- Paldies, lai jums labi sokas arī turpmāk!
Juris Roga,
autora foto

7
izglītība
RVT absolvents Andris Pārpucis pastāstīja: „Es pabeidzu tehnikumu šajā gadā un jau strādāju
autoservisā par mehāniķi. Darba
devējs vērsās tehnikumā, meklējot darbiniekus, un, pateicoties
skolotāju rekomendācijām, mani
pieņēma darbā.
Tagad es plānoju iegūt pieredzi, apliecināt savu profesionālo

kompetenci un pēc tam turpināt
izaugsmi. Nākotnē es gribētu strādāt kādā no lielākajiem auto dīleru
uzņēmumiem.”
Izvēloties vietu mācībām, Andris ņēma vērā tādus kritērijus kā
mācību iestādes atrašanās vieta,
profesiju padāvājums un pieprasījums darba tirgū.
„Dzīvoju 20 km attālumā no
Krāslavas, un man bija ļoti ērti
mācīties tieši Krāslavā, netālu no
mājām,” uzsvēris Andris. „Uzskatu, ka šai specialitātei ir lielas
perspektīvas. Absolvējot mācību
iestādi, mums ir trešā kvaliﬁkācija
ar iespēju iegūt darbu visā Eiropā,
un ceturtā - Latvijas līmenī. Ar to
ir pietiekami, lai varētu strādāt
jebkurā vietā, tai skaitā par profesionālo priekšmetu pasniedzēju.
Vienu brīdi man radās ideja kļūt
par skolotāju, tomēr nolēmu, ka
pagaidām es vēl neesmu tam gatavs. Vēl ir pāragri.”
Andris atzīst, ka mācību laikā lielāka uzmanība tika pievērsta teorētiskajām zināšanām, bet

NEBAIDIETIES SPERT SOLI UZ PRIEKŠU!

21. jūnijā PIKC „Rīgas Valsts tehnikums” Krāslavas teritoriālajā struktūrvienībā notika izlaidums. Diplomus par vidējo profesionālo izglītību saņēma 24 absolventi. Mācību
iestādi pabeidza seši jaunie mēbeļu galdnieki, vienpadsmit autoatslēdznieki un septiņi
tērpu izgatavošanas un stila speciālisti.
Jau mācību prakses laikā daži no absolventiem varēja pārliecināties par nodarbinātības perspektīvām, jo daudzi Krāslavas uzņēmumi vēlas sadarboties ar šiem jaunajiem
speciālistiem.

prakses laikā mācīja, kā novērst
problēmas, taču tik daudz dažādu nianšu, protams, nebija. Dažus
darbus jaunais automehāniķis veic
patstāvīgi, bet vissarežģītākajās
situācijās vēršas pēc padoma un
palīdzības pie pieredzējušiem kolēģiem.
„Mūsdienās liels palīgs ir internets,”- uzskata Andris, „forumos,
kur meistari dalās pieredzē un
stāsta, kādus risinājumus viņi atrod dažādās sarežģītās situācijās,
var atrast vērtīgu informāciju.”
Ligita Deņkovska un Larisa
Plutjakova, šī gada absolventes,
saņēma tērpu izgatavošanas un
stila speciālista diplomu.
Ligita: „Tā ir mana otrā izglītība. Esmu friziere, bet nolēmu iegūt vēl vienu specialitāti, kas var
noderēt dzīvē. Manā gadījumā,
kad ģimenē aug bērns, tāds variants, kad profesiju var iegūt uz
vietas, nebraucot uz citu pilsētu,
mani pilnībā apmierināja, un tas
noteikti bija liels pluss. Man patīk
dzīvot Krāslavā, savā dzimtenē,

uzskatu, ka šeit ir daudz iespēju.
Daudzi joprojām vēlas doties uz
ārzemēm, lai iegūtu lielu peļņu,
bet es uzskatu, ka arī Krāslavā var
atrast darbu vai uzsākt savu uzņēmējdarbību. Drīzumā es plānoju
uzsākt darbu vienā no šūšanas ražotnēm Krāslavā.”
Par vienu no svarīgākajiem pozitīvajiem faktoriem Ligita uzskata to, ka tehnikumā ir izstrādāta
interesanta mācību programma un
ar audzēkņiem strādā saprotoši un
atsaucīgi skolotāji, kas vienmēr ir
gatavi atbalstīt.
Larisa: „Pašlaik es jau strādāju
šūšanas uzņēmumā Krāslavā. Pēc
poļu pamatskolas beigšanas plānoju turpināt studijas Daugavpilī.
Taču tas fakts, ka var iegūt gan
vidējo, gan profesionālo izglītību
šeit, Krāslavā, mani piesaistīja
vairāk. Turklāt šuvēja ir pieprasīta profesija, kas dod garantiju, ka
bez darba nepaliksi.
Mācību prakses laikā man bija
iespēja doties uz ārzemēm. Veselu
mēnesi es pavadīju Itālijā. Interesanti bija uzzināt, ka šajā valstī

NĀC MĀCĪTIES UZ RVT!
Tevi interesē viss, kas saistīts ar
datoru? Tev patīk pētīt tā uzbūvi
un darbības principus? Nāc, mācies un kļūsti par datortehniķi!
Ja auto ir tava sirdslieta, tev patīk to remontēt, pārveidot un uzlabot, tu sapņo par savu autoservisu,
tad izmanto iespēju – nāc mācīties
pie mums!

Tev patīk šūt, modelēt un radīt
skaistus tērpus? Tu esi individualitāte?! Mēs palīdzēsim Tev īstenot savus sapņus! Individualitāte
vienmēr ir topā!
Ja zini, ka labprāt radītu skaistas
koka mēbeles, uzceltu koka māju
vai izdomātu kādu inovatīvu kokapstrādes/ koksnes pielietošanas

paņēmienu, tad mēs Tevi gaidām!
Apgūsti profesiju un uzsāc biznesu!
Ja tu esi līdzjūtīgs cilvēks, spēj
uzklausīt, sniegt palīdzību un atbalstu citam, tad apsver iespēju
kļūt par profesionālu aprūpētāju,
kas šobrīd ir viena no vispieprasītākajām profesijām Eiropas darba

CEĻĀ UZ DZIESMU UN DEJU SVĒTKIEM

XII Latvijas Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku tautas deju lielkoncerta
„Saule vija zelta rotu” radošā darba grupa uzsākusi
darbu pie vienota lielkoncerta fināla videoklipa „Svinēt Sauli” izveides.

Arī Krāslavas Valsts ģimnāzijas
deju kolektīvs „Jumis” jau maijā uzvilka svētku tērpu, lai dotos

kopīgajā deju sajūtu virpulī, un
piedalītos videoklipa ﬁlmēšanā! Filmēšana notika attālināti „ZOOM”.
Mēs kopā - Julia Pogumirska,
Liene Reute, Laila Pleiko-Ižika,
Alīna Grodja, Liāna Moisejenkova, Evita Gorenko, Elizabete Križanovska, Lāsma Batarāga, Sanija
Bogdāne, Jeļizaveta Abrosimova,
Daniels Kursītis, Rihards Kara-

beško, Raimonds Gorenko un Ričards Karabeško - esam spēks!
Paldies par atbalstu Krāslavas
Valsts ģimnāzijai un Krāslavas
Kultūras namam.
Marta Andrukoviča,
Krāslavas Valsts ģimnāzijas
deju kolektīva „Jumis” vadītāja

šuvējas profesijas apgūšana norisinās citādāk nekā Latvijā. Tur
daudz biežāk tiek izmantots roku
darbs.
Itālija ir skaista valsts, un itāļi ir
ļoti atvērti, dzīvespriecīgi, atsaucīgi un jauki cilvēki.”
Jūlija Pestereva pirms diviem
gadiem pēc Rīgas Valsts tehnikums beigšanas iestājās Daugavpils Universitātē, kur apgūst studiju programmu „Vēsture”.
Meitene pastāstīja: „Pēc devītās klases man biju pārdomās, kur
doties mācīties tālāk. Pateicoties
mammas viedoklim un toreizēja
tehnikuma Krāslavas ﬁliāles direktora Aivara Andžāna ieteikumam, esmu izdarījusi izvēli par
labu tehnikumam. Nospraudu
mērķi – manas atzīmes nepazemināsies. Jau tad es plānoju iegūt
augstāko izglītību. Viss, kas notiek - notiek uz labāko pusi, un es
esmu ļoti priecīga, ka toreiz izdarīju šādu izvēli. Zināšanas šūšanas
jomā vienmēr noderēs dzīvē.”
Daudzi uzskata, ka, izvēloties
mācības tehnikumā, viņi zaudēs
tirgū! 2021./2022. mācību gadā
Rīgas Valsts tehnikuma Krāslavas
teritoriālā struktūrvienība piedāvā
apgūt jaunu programmu „Aprūpētājs”.
Vairāk informācijas mājaslapā
www.kraslava.rvt.lv
Piesakies jau tagad mācībām
PIKC RVT Krāslavas teritoriālā
struktūrvienībā, Krāslavā, Aronsona iela 3, 2.st., 9.00 – 14.00. T.
26568587.

gadu, taču Jūlija domā citādi – tas
ir gads, kas ir saistīts ar nenovērtējamo pieredzi, jaunām zināšanām
un interesantu laika pavadīšanu.
Pēc tehnikuma beigšanas viņai
piedāvāja turpināt profesionālo
izglītību Rīgā, bet Jūlija atteicās:
„Man negribējās braukt prom no
Latgales, es mīlu savu novadu, tāpēc arī izvēlējos savu ceļu.”
„Tehnikumā jaunietis saņem
sava veida grūdienu, kad nākas
izdarīt izvēli – vai nu mācīties
un sasniegt savus mērķus, vai nemācīties un veltīgi zaudēt laiku.
Tiem, kas apzinīgi izturas pret
mācībām, kam ir vēlme mācīties,
bieži vien nav svarīgi, kurā mācību iestādē iegūt izglītību,” turpina
Jūlija. „Zināšanas, ko ieguvu tehnikumā, man noderēja, lai turpinātu studijas. Turklāt es piedalījos
programmā „Erasmus”, dažādos
pasākumos un skatēs, un mana
dzīve mācību laikā bija ļoti piesātināta un interesanta.”
Tiem, kas šodien ir izvēles
priekšā un vēl domā, kur mācīties, Jūlija novēl: „Ja jums ir vēlme mācīties, tad jebkurā vietā jūs
iegūsiet zināšanas. Nebaidieties
spert soli uz priekšu!”

Elvīra Škutāne

Uzņemšanai nepieciešami dokumenti:
- izglītības dokuments,
- sekmju izraksts,
- pase/personas apliecība/dzimšanas apliecība,
- 4 foto (3x4),
- pamatizglītības sertiﬁkāts,
- medicīnas izziņa – forma 0-27u.
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senioru sleja

SENIORI DIGITĀLĀ VIDĒ IESAISTĀS PROJEKTĀ
„DIGITĀLA SENIORU SKOLA KRĀSLAVĀ”

„Sociālās attīstības aģentūra
„Pieci airi”” īstenoja projektu
„Digitāla Senioru skola Krāslavā”
Latvijas valsts budžeta ﬁnansētās
programmas „Atbalsts NVO Covid-19 krīzes radīto negatīvo seku
mazināšanai” ietvaros. Programmu īsteno Sabiedrības integrācijas
fonds (SIF), atklāta projektu konkursa kārtībā piešķirot ﬁnansējumu NVO projektu īstenošanai līdz
2021. gada 30. jūnijam.
Projekta „Digitāla Senioru skola Krāslavā” mērķis ir uzlabot vecāka gadagājuma cilvēku digitālās
prasmes un dod iespēju senioriem
piedalīties apmācībās, lai turpmāk varētu iesaistīties „Senioru
skolas” aktivitātēs ar platformas
„Zoom” palīdzību. Tieši senioru iesaistīšanās digitālajā vidē kā
sabiedrībai nepieciešams pakalpojums tika atbalstīta konkursa
norisē, kā arī tika piešķirts ﬁnansējums projekta īstenošanai.
Biedrība „Sociālās attīstības
aģentūra „Pieci airi”” jau daudzus
gadus strādā ar šo iedzīvotāju
grupu, un organizatori bija labi
izpratuši mērķauditorijas speciﬁku un vajadzības. Tāpēc projekta
papildu mērķis bija nodrošināt
nepārtrauktu komunikāciju ar senioriem, lai informētu viņus par
aktuāliem Latvijas valdības lēmumiem, izplatītu zinātniski pamatotu informāciju par vakcīnām pret
Covid-19.
Vēl viens papildu mērķis - pēc
senioru apmācībām turpināt nodarbības un aktivitātes ar plat-

formas „Zoom” palīdzību spēkā
esošā projekta ar Eiropas Sociālā
fonda ﬁnansējumu 85% un attiecināmā valsts budžeta ﬁnansējumu 15%, kuru 100 % administrē
Krāslavas novada dome, ietvaros
(„Pasākumi vietējās sabiedrības
veselības veicināšanai un slimību
proﬁlaksei”). Biedrība „Sociālās
attīstības aģentūra „Pieci airi””
plānoja īstenot programmu „Garīgās veselības veicināšanas un
veselīga dzīvesveida popularizēšanas pasākumi senioriem „Vitāls
seniors””, bet sakarā ar pulcēšanās ierobežojumiem Covid-19
pandēmijas laikā, visas projekta
aktivitātes tika atceltas uz nenoteiktu laiku.
Projekta „Digitāla Senioru skola Krāslavā” aktivitātes (senioru
apmācība) notika ārpus telpām,
izmantojot inovatīvu risinājumu
– parkā aprīkotu mācību vidi pie
Krāslavas novada Tūrisma informācijas centra zem saliekamās
nojumes, kas tika uzstādīta pirms

katras nodarbības. Katrā projekta
apmācību reizē nodarbībās piedalījās seši seniori vienlaikus (divās
grupās pa trīs seniori). Visiem
projekta dalībniekiem tika nodrošināta individuāla atsevišķa darba
vietā pie galda un individuālās
aizsardzības līdzekļi, ņemot vērā
epidemioloģiskās drošības pasākumus.
Lai nodrošinātu mobilo internetu ārpus telpas, projekta tāmē
tika iekļauta atsevišķa SIM karte
- LMT operatora tālruņa numurs
projekta darbības laika periodā un
bezlimita interneta mobilais pieslēgums.
Senioriem informācijas tehnoloģijas pasniedza gan pieredzējuši skolotāji, gan skolēni brīvprātīgie no Krāslavas Valsts
ģimnāzijas. Prieks, ka jauniešiem
- Aigaram Staņēvičam, Rihardam
Karabeško, Elizabetei Križanovskai un Evitai Gorenko - bija interesanti pavadīt laiku kopā ar veciem cilvēkiem, palīdzot viņiem

RADĀM,
ROTĀJOT KRĀSLAVU…

Ar skaistām izstādēm noslēdzās Krāslavas
novada vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas
jomas audzēkņu un skolotāju radošā darbošanās
2020./2021.mācību gadā.
Mākslas darbu izstāde „Zeme mūsu rokās” un
vides objektu izstāde „Radi rotājot” ir iekļautas
XII Latvijas Skolu jaunatnes dziesmu un deju esvētku plašajā programmā. 1. jūnijā izstādes un
tērpu kolekcijas bija skatāmas pilsētas centrā,
bet no 2.-15. jūnijam pilsētas iedzīvotāji un viesi tās turpināja skatīt peldbaseina un Krāslavas
BJC skatlogos un apkārtnē.
Jāuzteic Indras pamatskolas, Varavīksnes vidusskolas un Krāslavas BJC mākslas pulciņu
skolotāju uzņēmība, neatlaidība, pieņemot izaicinājumu, piedalīties pandēmijas un attālinātā mācību procesa laikā izstādēs. Maija mēnesī
tika atļautas āra nodarbības, kas būtiski atviegloja darbu tapšanas procesu.
Šoreiz pakāpes netika piešķirtas, jo augstāko
pakāpi ir pelnījuši visi! Darbu vērtētāji - Ērika Zarovska, Olga un Valdis Pauliņi piešķīra
nominācijas un izteica savas domas par bērnu
veidotajiem mākslas darbiem. Šajā svētku izaicinājumā piedalījās 47 audzēkņi no 13 interešu
izglītības pulciņiem, 3 tērpu kolekcijas, ar bērniem darbojās 6 skolotāji.
Paldies dalībniekiem: Indras pamatskolas
pulciņam „Rūķīšu darbnīca”, pulciņa skolotāja
Izdevējs - Krāslavas novada dome
Redakcijas apliecība Nr.1185
Tirāža - 6000
Iespiests SIA „Latgales druka”

Ērika Urbanoviča, Varavīksnes vidusskolas pulciņam „Spektrs”, pulciņa skolotāja Vija Plotka
un pulciņam „Mozaīka”, skolotāja Jevgēnija
Sergejenko, Krāslavas BJC klubam „Saulessvece”, pulciņiem „Vilna Brīnumdare”, „Raibais
Dzenis”, sveču liešanas pulciņam, skolotāja
Žanna Garbrēdere, pulciņiem „Mazie meistari”,
„Rūķīši”, „Forma un plastika”, apgleznošanas
pulciņam, skolotāja Larisa Kizjalo, pulciņam
„Meistarstiķis” un aušanas pulciņam, skolotāja
Aina Guba.
15. jūnijā ar diplomu un veicināšanas balvu
saņemšanu noslēdzās šīs izstādes Krāslavā. Bet
bērnu darbi dosies rotāt Latgali Rēzeknē. No augusta līdz septembrim vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas darbi atradīsies izstādē ARPC
„Zeimuļs”, bet vides objekti rotās Rēzeknes pilsētas parku. Jāpiebilst, ka pagājušā gada vasarā
Rēzeknē uz Rīgu izvirzītie Krāslavas novada
audzēkņu 11 darbi jūlijā ceļos uz VEF Kultūras
pili Rīgā un no 19. jūlijā būs skatāmi līdz ar
citiem Latvijas jauno mākslinieku darbiem XII
Latvijas Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku -2021. gada vasaras ietvaros.
Rotāsim un radīsim arī vasarā!
Saulainu vasaru un uz tikšanos izstādēs!
Aina Guba,
vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas jomas
koordinatore Krāslavas novadā
Redakcija: Rīgas ielā 51
Tālr. 65681765
e-pasts: vestis@kraslava.lv
www.kraslavasvestis.lv

jaunu tehnoloģiju apguvē.
Pirmās nodarbības laikā projekta „Digitāla Senioru skola Krāslavā” dalībniekiem tika sniegta pamatinformācija par to, kā lietot
planšetdatoru, kādas programmas
var izmantot, kā izveidot savienojumu ar internetu utt. Pēc tam
uzdevumi kļuva arvien sarežģītāki: dalībnieki apguva prasmes
darbā ar e-pastu, iemācījās sūtīt
vēstules, daudz jauna uzzināja
par vietnes „WhatsApp” funkcijām un izveidoja kopīgu grupu ar
nosaukumu „Senioru skola”; tika
izpētīts, kā atrast nepieciešamo informāciju, uzzināt transporta graﬁku un iegādāties biļetes internetā
un daudz ko citu. Nākamajā posmā visas aktivitātes tika veltītas
tieši apmācībai, kā no dažādām
ierīcēm pievienoties platformai
„Zoom”. Projekta pēdējā nedēļā visiem projekta dalībniekiem
vienlaikus notika 3 lekcijas, izmantojot platformu „Zoom”. Pirmie mēģinājumi bija veiksmīgi,
lai gan gadījās gan tehniskas, gan
cilvēciskas grūtības.
Vienu no projekta nodarbībām
apmeklēja ﬁlmēšanas grupa, kuras sastāvā bija Madara Aldiņa
no Sabiedrības integrācijas fonda
un Artis Baņģieris, SIA „Filmu
darbnīca” vadītājs. Mērķis bija
izveidot videosižetu par to, kā
notiek projekta aktivitātes. Tieši
šajā dienā bija visbriesmīgākais
laiks - nepārtraukti lija, bija spēcīgs brāzmains vējš un ļoti auksts.
Par spīti grūtībām, visi dalībnieki

pilnībā pabeidza apmācības programmu.
Projekta „Digitāla Senioru skola
Krāslavā” rezultātā seniori ir uzlabojuši zināšanas par informācijas
tehnoloģijām, kas viņiem palīdzēs
labāk orientēties un justies pārliecināti un droši mūsdienu dzīvē.
Lielākie ieguvēji no šī projekta ir
tie 24 seniori, kuri tika apmācīti
lietot planšetdatoru, un kuri turpmāk varēs iesaistīties „Senioru
skolas” mācību procesā un citos
pasākumos attālināti, izmantojot interneta pieslēguma metodi.
Pirmās grupas piemēram sekos
arī citi „Senioru skolas” dalībnieki, kā arī viņu paziņas un draugi,
multiplicējot projekta efektu.
Labums no līdzdalības projektā, senioriem būs arī ciešāka
integrācija sabiedrībā, vairāk
komunikatīvo un sociālo iemaņu,
lai piedalītos augsti tehnoloģiskajā pasaulē gan priekam, gan mācībām, kas kalpos kā aizsardzības
faktori
pret
psiholoģiskiem
traucējumiem izolācijas gadījumā. Visas šīs prasmes ir nepieciešamas arī saistībā ar valsts un
privāto uzņēmumu pāreju uz elektroniskajiem pakalpojumiem.
Projekts tiek īstenots Sabiedrības integrācijas fonda Latvijas
valsts budžeta ﬁnansētās programmas „Atbalsts NVO Covid-19
krīzes radīto negatīvo seku mazināšanai” ietvaros. #NVOCovid2021
Tatjana Azamatova,
projekta vadītāja

informācija

Krāslavas novada pašvaldības policija
aicina darbā inspektoru!

PRASĪBAS:
pilngadīgs/-a Latvijas pilsonis/-e;
vidējā vai augstākā izglītība;
teicamas latviešu valodas prasmes
(augstākā līmeņa 1.pakāpe (C1));
atbilstība likuma „Par policiju” 21.
panta pirmās daļas prasībām;
laba ﬁziskā sagatavotība un stresa
noturība;
transportlīdzekļa vadītāja B kategorijas apliecība (vizmāz 5 gadi stažs);
spēja darboties komandā;
labas saskarsmes spējas, precizitāte
un augsta atbildības izjūta.
GALVENIE AMATA PIENĀKUMI:
sabiedriskās kārtības nodrošināšana;
pašvaldības saistošo noteikumu un
citu normatīvo aktu ievērošanas kontrole;
administratīvo pārkāpumu proﬁlakse, atklāšana un novēršana;
administratīvās lietvedības materiālu noformēšana atbilstoši normatīvo

aktu prasībām;
administratīvo pārkāpumu lietu izskatīšana.
PIEDĀVĀJAM:
darbu uz nenoteiktu laiku;
interesantu, dinamisku un atbildīgu
darbu;
atsaucīgus un profesionālus kolēģus;
nelaimes gadījumu apdrošināšanu;
sākotnējo apmācību;
stabilu atalgojumu un sociālās garantijas.
Pieteikties personīgi Krāslavas novada pašvaldības policijā, Dīķu ielā 5,
Krāslavā, iesniedzot CV, vai iesūtīt CV
uz elektronisko pasta adresi pasvaldibas.policija@kraslava.lv līdz 2021.
gada 1. augustam ar norādi „Pašvaldības policijas Inspektors”.
Ar atbilstošākiem kandidātiem sazināsimies rakstiski vai telefoniski un
uzaicināsim uz darba interviju, ar katru kandidātu vienojoties par konkrēto
datumu un laiku.

Firma aicina darbiniekus linu pārstrādes līnijā. Roku darbs, ﬁziski
smags darbs. Apmācība uz vietas. Nepieciešami atbildīgi cilvēki. Darba
alga bez kavēšanās. Tālr. 29992871, 26704420.
Redaktore - Elvīra Škutāne
Tālr. 28368537
elvira.skutane@kraslava.lv

Tulkotāja - Galina Mikulāne
Reportieris - Jurijs Roga
Tālr. 29389143
E-pasts: juris.roga@kraslava.lv

