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KRĀSLAVAS NOVADA DOMES INFORMATĪVAIS IZDEVUMS

IESAISTIES KRĀSLAVAS PILSĒTAS ATTĪSTĪBAS PLĀNOŠANĀ!

2019. gadā tika demontēta bīstamā stāvoklī esoša daudzdzīvokļu ēka
Raiņa ielā 4, Krāslavā. Šobrīd tiek plānota tuvumā esošā pagalma labiekārtošana, paralēli domājot, ko darīt ar
jauniegūto zaļo zonu nojauktās ēkas

vietā.
Lūdzu, izsakiet savu viedokli līdz šī
gada 10. maijam:
1) anonīmi atbildot uz dažiem aptaujas jautājumiem elektroniski
(tiešsaistes linku meklē kraslava.lv

Vai esat pamanījuši, ka ir nojaukta daudzdzīvokļu ēka
Raiņa ielā 4, Krāslavā?
Jā
Nē
Vai šobrīd teritorija pēc nojaukšanas izskatās pietiekoši
sakopta?
Jā
Nē
Neesmu pamanījis
Kāda veida uzlabojumi teritorijai, Jūsuprāt, ir prioritāri
nepieciešami (iespējama maksimums 1 atbilde)?
Krūmu stādīšana
Puķu dobju ierīkošana
Pilsētvides elementa ierīkošana
Soliņu uzstādīšana
Koku stādīšana
Citi (norādiet konkrēti) _____________________________

vai kraslavasvestis.lv) vai „Krāslavas
Vēstis” (atbildes papīra veidā iesniedzamas pasta kastītē pie Krāslavas
novada domes, Rīgas ielā 51, Krāslavā), vai arī
2) iesūtot konkrētākas idejas brīvā

_________________________________________
Uzlabojumi nav nepieciešami
Komentāri, priekšlikumi teritorijas Raiņa 4, Krāslavā,
attīstībai (brīvā formā)
____________________________________________
_______________________________________________
___________________________________________
_______________________________________________
Ieteikumi citu Krāslavas pilsētas skvēru un zaļo zonu attīstībai (brīvā formā)
_________________________________________________
_________________________________________________
_______________________________________________
_________________________________________________

JAUNAS UZLĪMES
ATKRITUMU KONTEINERIEM

Krāslavā tiek ieviestas jaunas uzlīmes atkritumu
konteineriem, kuros daudzdzīvokļu namu iedzīvotāji
izmet savus sadzīves atkritumus.
SIA „Krāslavas nami” valdes priekšsēdētājs Valerijs Maslovs pastāstīja, ka laika gaitā šādas uzlīmes
būs uz visiem sadzīves atkritumu konteineriem, kas
uzstādīti pie daudzdzīvokļu namiem. Uzlīme informē
par to, kuras daudzdzīvokļu mājas (vai māju) iedzīvotāji drīkst izmest sadzīves atkritumus konkrētajā
konteinerā. Personām, kurām nav līguma par konkrētā konteinera izmantošanu, izmest savus sadzīves
atkritumus tajā nedrīkst. Ar šo soli uzņēmums atgādina, ka konteinera izmantošana bez līguma ir nelikumīga un tas ir sodāms pārkāpums. Tādejādi pilsētā
tiks precīzāk sakārtota atkritumu savākšanas sistēma
un pašvaldības policija varēs efektīvāk vērsties pret
pārkāpējiem.
Valerijs Maslovs: „Šobrīd pēc atkritumu sastāva
mēs konstatējam, ka konteineros pie daudzdzīvokļu
mājām savus atkritumus izmet arī privātmāju īpašnieki, bet par šajos konteineros uzkrāto atkritumu

apsaimniekošanu maksā daudzdzīvokļu māju iedzīvotāji. Diemžēl daudzu privātmāju īpašnieki ir iegādājušies maza tilpuma konteinerus, kurus iztukšo reizi mēnesi, bet ir skaidrs, ka atkritumu daudz vairāk.
Uz konteineriem būs uzlīmes, kurās norādīta tikai
vienas daudzdzīvokļu mājas adrese, un tikai tās mājas iedzīvotāji ir tiesīgi izmantot konkrēto konteineru, būs uzlīmes, kurās norādītas divas un vairāk māju
adreses un tikai šo norādīto māju iedzīvotāji drīkst
izmantot konkrēto konteineru.”
Juris Roga

formā un norādot savu kontaktinformāciju uz attīstība@kraslava.lv, līdz
ar to pretendējot uz pārsteiguma balvām no Krāslavas novada domes!
Savu atbildi atzīmējiet ar √ vai pasvītrojot.

_______________________________________________
_______________________________________________
Tavs vecums
Līdz 14 gadiem
No 15 līdz 25 gadiem
No 26 līdz 40 gadiem
No 41 līdz 64 gadiem
65 un vairāk gadi
Dzīves vieta
Krāslavas pilsēta (Raiņa iela)
Krāslavas pilsēta (Baznīcas iela)
Citur Krāslavā
Krāslavas novada pagastā
Citur Latvijā
Citur Latgalē
Citur ārzemēs
______________________________________________

VAR PIETEIKTIES
AKCĪZES DEGVIELAS SAŅEMŠANAI
No šī gada 8. aprīļa līdz 1. jūnijam dienesta klienti var pieteikties marķētās
dīzeļdegvielas ar samazinātu akcīzes nodokļa likmi saņemšanai – ir jāaizpilda
Akcīzes degvielas iesniegums Elektroniskajā pieteikšanās sistēmā. Iesniegumā jānorāda ieņēmumi no lauksaimnieciskās ražošanas par 2019. gadu.
No 2020. gada tiek palielinātas prasības attiecībā uz ieņēmumiem no lauksaimnieciskās ražošanas vai akvakultūras produkcijas ražošanas atbilstoši
Valsts ieņēmumu dienestā iesniegtajai gada ienākumu deklarācijai vai uzņēmuma gada pārskatam par iepriekšējo taksācijas gadu. Ja līdz šim, piesakoties
dīzeļdegvielai ar samazināto akcīzes nodokļa likmi, bija jānodrošina vismaz
285 eiro par ha, tad 2020. gadā tie ir 350 eiro par ha. Savukārt sertiﬁcētām
bioloģiskajām saimniecībām - 210 eiro par ha līdzšinējo 200 eiro vietā.
Svarīgi! Lai atvieglotu Covid-19 radītās īstermiņa ekonomiskās grūtības
lauksaimniecības produkcijas ražotājiem, dienests tiem lauksaimniekiem, kas
būs iesnieguši iesniegumus vienotā platību maksājuma un akcīzes degvielas
saņemšanai 2020. gadā, sākot ar šā gada 1. maiju, ir tiesīgs piešķirt dīzeļdegvielu 50% apmērā no 2019./2020 saimnieciskajā gadā piešķirtā marķētās
dīzeļdegvielas kopējā daudzuma. Šis daudzums pēc tam tiks atrēķināts no
piešķirtā dīzeļdegvielas daudzuma 2020./2021.saimnieciskajam gadam.
Dīzeļdegvielu var izmantot tikai lauksaimniecības tehnikā – traktortehnikā
un lauksaimniecības pašgājējmašīnās lauksaimniecības produkcijas ražošanai, kā arī kravas pašpārvadājumiem.
Informāciju sagatavoja:
Kristīne Ilgaža,
Sabiedrisko attiecību daļas vadītāja

2
VISI COVID-19
ANALĪŽU
REZULTĀTI TAGAD
VIENUVIET WWW.
DATAMED.LV
Pacientu un ārstu ērtībām DATAMED medicīniskās diagnostikas sistēma ir papildināta ar jaunas
iestādes - Latvijas Infektoloģijas
centra – veikto, šobrīd ļoti aktuālo,
analīžu rezultātiem. DATAMED ir
valstī vienīgā medicīnas informācijas sistēma, kurā tiek apkopoti vairuma Latvijas medicīnisko
laboratoriju veikto izmeklējumu
rezultāti, tostarp visu laboratoriju
veiktie Covid-19 testu pārskati.
Papildus koronavīrusa izraisītās
slimības Covid-19 analīžu datiem,
ko DATAMED sistēmā līdz šim
sniedza jau zināmie pakalpojumu
sniedzēji „E.Gulbja Laboratorija”
un „Centrālā Laboratorija”, tagad
ārstiem un pacientiem ir pieejami
arī Latvijas Infektoloģijas centrā
veikto analīžu rezultāti, un tādējādi sistēmā pieejams visu Covid-19
diagnostikas rezultātu apkopojums vienuviet, turklāt uzreiz pēc
laboratorijās iegūto analīžu apstiprināšanas.
Covid-19 uzliesmojuma dēļ
ieviestās stingrās sociālās distancēšanās prasības valstī patlaban
veicina digitālo risinājumu izmantošanu, tomēr datu drošība un to
iegūšanas ātrums arvien ir svarīgs
aspekts digitālo risinājumu izvēlē.
N. Ančupāns atklāj, ka „pieprasījums pēc attālinātajām konsultācijām pieaug, pēdējo trīs nedēļu
laikā ar platformas starpniecību
sniegtas vairāk nekā 300 maksas
konsultācijas attālināti”. Attālinātos medicīnas pakalpojumus
ar DATAMED sistēmas starpniecību klientiem jau veiksmīgi
piedāvā Rīgas 1.slimnīca, „LOR
klīnika” un „Klīnika DiaMed”,
bet kopumā sistēmai pieslēgušās
jau desmit medicīnas iestādes,
un interese par šo pakalpojumu
arvien palielinās.
DATAMED sistēmas lietošanas priekšrocība ir iespēja iegūt vienkāršā veidā un ļoti ātri
plaša spektra informāciju par
pacienta veselības vēsturi, tādējādi nodrošinot operatīvu nepieciešamās informācijas apmaiņu
starp abām pusēm, kas atvieglo
attālināto konsultāciju norisi
ikdienas medicīniskās aprūpes
vai ārkārtējās situācijas laikā.
Attālināto konsultāciju nodrošināšanā tiek ievērotas galvenās
prasības: droša pierakstīšanās
(pacienta autentifikācija), rēķina
apmaksa tiešsaistē un atgriezeniskās saites nodrošināšana (nosūtījums, recepte, izraksts vai
cits dokuments pacientam). Tā
ir vienīgā valsts mēroga medicīnas informācijas sistēma, kas
ārstiem un pacientiem nodrošina
piekļuvi medicīnisko datu arhīvam (laboratorijas, rentgena, datortomogrāfijas, ultrasonogrāfijas u.c. rezultāti no 80 iestādēm
vienuviet), kā arī piedāvā iespēju sniegt un saņemt attālinātu
medicīnisko aprūpi. Sistēmas
lietošanai var pieteikties jebkura medicīnas iestāde vai ārsts.
Pacientiem, lietojot iestādes izsniegtus piekļuves rekvizītus,
savu izmeklējumu rezultāti pieejami bez maksas.
Vairāk informācijas tīmekļvietnē www.datamed.lv

informācija par ārkārtas situāciju
VID IZMAKSĀS DĪKSTĀVES PABALSTUS
ARĪ PAŠNODARBINĀTAJIEM, KAS TURPINA SAŅEMT
NELIELUS IENĀKUMUS KĀ NEPILNAS SLODZES DARBINIEKI

Lai Valsts ieņēmumu dienests (VID) varētu
nodrošināt dīkstāves pabalstu vēl plašākam
pašnodarbināto personu lokam, ir papildināti 2020. gada 31. marta Ministru kabineta
noteikumi Nr. 179 „Noteikumi par dīkstāves
pabalstu pašnodarbinātām personām, kuras
skārusi Covid-19 izplatība”. Tajos veiktie grozījumi nosaka, ka uz dīkstāves pabalstu varēs
pretendēt arī pašnodarbinātas personas, kuras
vienlaikus ir nepilnas slodzes darbinieki, bet
šajā darbā vidēji mēnesī saņem mazāk par 430
eiro mēnesī. Tāpat pabalstu varēs saņemt pašnodarbinātie, kas vienlaikus veic pedagoģisko
vai radošo darbu valsts vai pašvaldības budžeta iestādē vai to kontrolētā uzņēmumā un saņem atalgojumu, kas vidēji mēnesī ir mazāks
par minimālo algu. Pabalstu varēs saņemt arī,
ja cilvēks saņem vecuma vai izdienas pensiju,
kā arī pašnodarbinātās personas, kuras nodarbina darbiniekus.
Līdz ar šīm izmaiņām dīkstāves pabalstam
var pieteikties arī tādas pašnodarbinātās personas, kuras strādā nepilnu darba laiku privātajā
un nevalstiskajā sektorā, un to ienākumi no
šī darba vidēji pēdējo sešu mēnešu laikā nepārsniedz minimālo mēneša darba algu – 430
eiro mēnesī. Dīkstāves pabalstam tagad var
pieteikties arī pašnodarbinātie, kas daļēji strādā valsts un pašvaldību budžeta iestādēs vai to
kontrolētos uzņēmumos, kur veic pedagoģisko
vai radošo darbu un saņem atalgojumu, kas
vidēji mēnesī ir mazāks par 430 eiro mēnesī.
Tāpat dīkstāves pabalstam var pieteikties arī
tie pašnodarbinātie, kuri ir darba devēji.

Turklāt pašnodarbinātās personas dīkstāves
pabalstu varēs saņemt arī tad, ja saņem arī vecuma vai izdienas pensiju.
Tāpat grozījumi paredz, ka pašnodarbinātajiem, kuri saņem dīkstāves pabalstu, Valsts
sociālās apdrošināšanas aģentūra piešķirs
piemaksu 50 eiro apmērā par katru apgādībā
esošu bērnu vecumā līdz 24 gadiem, par kuru
pašnodarbinātajam uz dīkstāves pabalsta piešķiršanas dienu tiek piemērots iedzīvotāju ienākuma nodokļa atvieglojums.
Arī turpmāk dīkstāves pabalstam var pieteikties tādas ﬁziskās personas, kas reģistrējušās VID kā saimnieciskās darbības veicēji,
ir veikušas valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas (VSAOI) kā pašnodarbinātas
personas, vai ir autoratlīdzību saņēmēji vai
mikrouzņēmuma nodokļu maksātāji vai arī individuālie komersanti.
Uz dīkstāves pabalstu nevar pretendēt tās
pašnodarbinātās personas, kuras vienlaikus
veic pilnas slodzes darbu kā darba ņēmēji, un
kuri kā darba ņēmēji pilnas vai nepilnas slodzes darbā pēdējos 6 mēnešos pirms ārkārtējās
situācijas izsludināšanas vidēji mēnesī ir saņēmuši algu, kas pārsniegusi 430 eiro apmēru.
Kā var pieteikties dīkstāves pabalsta saņemšanai?
Lai pieteiktos dīkstāves pabalstam, pašnodarbinātā persona iesniedz noteiktas formas
pamatotu iesniegumu VID Elektroniskās deklarēšanās sistēmā (EDS). Par laika posmu no
2020. gada 14. marta līdz 31. martam iesniegums jāiesniedz līdz 2020. gada 25. aprīlim (tā

VSAA IZMAKSĀJIS PIRMĀS
PIEMAKSAS PIE DĪKSTĀVES PABALSTA
PAR APGĀDĪBĀ ESOŠU BĒRNU
Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra (VSAA) otrdien, 14. aprīlī, izmaksājusi piemaksas pie dīkstāves pabalsta pirmajām 154 personām, kuru apgādībā ir bērni.

Piemaksu pie dīkstāves pabalsta 50 eiro apmērā mēnesī par katru
apgādībā esošu bērnu VSAA piešķir bez personas iesnieguma, pamatojoties uz informāciju, ko saņem no VID par izmaksātajiem dīkstāves
pabalstiem, un ņemot vērā pabalsta saņēmēja tiesības šajā periodā izmantot iedzīvotāju ienākuma nodokļa atvieglojumu par apgādībā esošu
bērnu. Piemaksu pie dīkstāves pabalsta VSAA pārskaita uz saņēmēja
kontu, kurā VID pārskaitījis dīkstāves pabalstu.
Piemaksas apmēru VSAA noteiks proporcionāli dienu skaitam, par
kurām ir tiesības saņemt piemaksu.
1.piemērs. Personai VID piešķīris dīkstāves pabalstu par periodu no
1. aprīļa līdz 30. aprīlim. No 3.aprīļa personas apgādībā reģistrēti divi
nepilngadīgi bērni. Piemaksu pie dīkstāves pabalsta piešķirs par periodu
no 3. aprīļa līdz 30. aprīlim un to aprēķinās, nosakot piemaksas apmēru
50 eiro par katru bērnu, kopsummā par diviem bērniem 100 eiro, ņemot
vērā periodu 28 dienas (aprēķins: 100 eiro/30 dienas) x 28 dienas =
93,33 eiro.
2.piemērs. Personai VID piešķīris dīkstāves pabalstu par periodu no
12. marta līdz 31. martam. Šajā periodā personas apgādībā reģistrēts
viens bērns. Piemaksu pie dīkstāves pabalsta piešķirs par periodu no 12.
marta līdz 31. martam un to aprēķinās, ņemot vērā piemaksas apmēru
50 eiro par bērnu un periodu 20 dienas (aprēķins: 50 eiro/31 dienas) x
20 dienas = 32,26 eiro.
Piemaksu VSAA izmaksās par periodu, par kuru piešķirts dīkstāves
pabalsts.
Piemērs. Personai VID piešķīris dīkstāves pabalstu par periodu no 1.
aprīļa līdz 30. aprīlim. Personas apgādībā reģistrēts viens bērns. VSAA
piemaksu pie dīkstāves pabalsta izmaksās no 1. aprīļa līdz 30. aprīlim.
Piemaksas izmaksu VSAA pārtrauks, ja bērns vairs nav pabalsta saņēmēja apgādībā.
Piemērs. Personai VID piešķīris dīkstāves pabalstu par periodu no 1.
aprīļa līdz 30. aprīlim. No 16. aprīļa personai vairs nav tiesību saņemt
iedzīvotāju ienākuma nodokļa atvieglojumu, jo bērns sasniedzis pilngadību un nemācās. VSAA piemaksu pie dīkstāves pabalsta piešķir un
izmaksās par periodu no 1. aprīļa līdz 16. aprīlim.
Iveta Daine,
Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras preses sekretāre

ir brīvdiena, tāpēc līdz nākamajai darbdienai –
27. aprīlim) un turpmāk - līdz nākamā mēneša
25. datumam.
Pašnodarbinātajai personai iesniegumā jānorāda vārds, uzvārds, nodokļa maksātāja
reģistrācijas numurs, Latvijā atvērts bankas
konts un dīkstāves periods, kā arī pamatojums
par dīkstāves iestāšanos krīzes ietekmē radīto
apstākļu dēļ. Iesniegumā arī jāapliecina, ka
norādītajā periodā nav gūti ienākumi no saimnieciskās darbības, un ka pašnodarbinātā persona nav darba nespējas periodā.
Izņēmums ir autoru un izpildītāju saņemtās
atlīdzības un ienākumi, kas saņemti no autortiesību un blakustiesību kolektīvā pārvaldījuma organizācijām un nepilna darba laika
nodarbinātības – apliecinājumā jānorāda šo
ieņēmumu apmērs.
Pašnodarbināto personu sarakstu, kuras saņēmušas dīkstāves pabalstu, VID publicē savā
tīmekļvietnē, sadaļā „COVID-19”.
Kādi ir valdības noteiktie kritēriji dīkstāves pabalsta atteikumam?
Valdība ir lēmusi, ka atbalsta pasākumus varēs saņemt tie nodokļu maksātāji, kuri līdz šim
ir bijušu godprātīgi un atbildīgi saistību izpildē
pret valsti. Tādēļ, izvērtējot saņemtos iesniegumus par pašnodarbināto dīkstāves pabalsta
izmaksu, VID ir stingri jāvadās pēc kritērijiem, kas noteikti MK noteikumos „Noteikumi
par dīkstāves pabalstu pašnodarbinātām personām, kuras skārusi Covid-19 izplatība”.
Informāciju sagatavoja:
VID Sabiedrisko attiecību daļa

BALTKRIEVIJAS REPUBLIKAS
ĢENERĀLKONSULĀTS INFORMĒ

Sakarā ar ārkārtējās situācijas pagarināšanu Latvijas Republikā līdz 12.
maijam Baltkrievijas Republikas Ģenerālkonsulāts Daugavpilī dokumentus
pierobežas atļaujas saņemšanai pieņems attālināti.
1.Pa pastu
Visi nepieciešamie dokumenti tiek sūtīti pa pastu (pase un tās kopija, aizpildīta iesnieguma veidlapa (teksta formātā), 2 krāsainas fotogrāﬁjas 3x4cm
izmērā, medicīniskās apdrošināšanas polise vienā eksemplārā, dokumenti,
kas apliecina pierobežas atļaujas saņemšanas vajadzību – izziņa par apbedījumu/dzīves vietu, radniecību apliecinoši dokumenti, izziņa par personas dzīvesvietas deklarāciju, kas apliecina pierobežas teritorijā deklarēto dzīvesvietu
ne mazāk kā vienu gadu uz dokumentu saņemšanas laiku).
Konsulāta nodeva (20 eiro) jāpārskaita uz bankas kontu AS „SEB banka” –
SWIFT: UNLALV2X, konts: LV63 UNLA 0050008598670.
2. Vēršoties Baltkrievijas ģenerālkonsulāta akreditētās tūrisma ﬁrmās
Vairāk informācijas pa tālr. 65420900, 65420965.
Dokumentu izsniegšana (pases un robežšķērsošanas atļaujas) Ģenerālkonsulātā notiek parastā režīmā.
Baltkrievijas konsulāta apmeklēšana tiek atļauta tikai ar aizsargmasku un
cimdiem.
Iepriekš minētās drošības normas tiek piemērotas uz ārkārtējās situācijas
izsludināšanas laiku, un pēc tās izbeigšanās tiks atceltas.

ĀRKĀRTĒJAS SITUĀCIJAS LAIKĀ
VUGD NEVEIC PLĀNOTĀS
PĀRBAUDES DZĪVOJAMĀ SEKTORĀ

Ņemot vērā informāciju par nenoskaidrotu personu aktivitātēm, apmeklējot mājokļus un maldinot iedzīvotājus, ka pārbauda, vai ir uzstādīti dūmu detektori, Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests informē,
ka ārkārtējas situācijas laikā VUGD amatpersonas neveic dzīvojamā
sektora plānotās ugunsdrošības pārbaudes vai apsekošanu.
Atgādinām, ka VUGD amatpersonas par plānotajām pārbaudēm iepriekš informē par ugunsdrošību objektā atbildīgās personas – īpašniekus, pārvaldniekus vai īrniekus. Veicot neplānotās pārbaudes, tiek uzrādīts VUGD lēmums.
Ierodoties uz pārbaudi, VUGD amatpersona nosauc vārdu, uzvārdu,
amatu un uzrāda dienesta apliecību. Ugunsdrošības pārbaudes tiek veiktas dienesta formas tērpā. Ugunsdrošības inspektors nekad neprasīs samaksu par ugunsdrošības pārbaudes veikšanu.
Ja neesat pārliecināti, vai persona, kas ieradusies uz pārbaudi, strādā
VUGD, zvaniet pa tālruni 67075824 vai meklējiet informāciju www.
vugd.gov.lv/kontakti. Par aizdomīgām personām aicinām ziņot Valsts
policijai, zvanot 110.
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informācija par ārkārtas situāciju
Šī gada 14. aprīlī valdība apstiprināja
Zemkopības ministrijas (ZM) izstrādātos
normatīvus, kas paredz no valsts budžeta
programmas „Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem” sniegt atbalstu 45,5 miljonu eiro
vērtībā lauksaimniekiem un pārtikas ražotājiem. Noteikumi nosaka kārtību, kādā
administrē un uzrauga ārkārtas atbalsta
pasākumus lauksaimniecības un pārtikas
nozarē saistībā ar Covid-19 izplatības negatīvo ietekmi.
Daudzas valstis, kurās ieviesti dažādi ierobežojoši pasākumi Covid-19 vīrusa izplatības dēļ, ir tirdzniecības partneri Latvijas
lauksaimniecības un pārtikas eksportā. Latvijas lauksaimniecības un pārtikas nozare ir
neto eksportētāja, tādēļ eksporta tirgus pieejamība nozarei ir ļoti būtiska, un to zaudējums var dot smagu triecienu visai lauksaimniecības un pārtikas nozarei visos tās
posmos, sākot no gatavā produkta realizācijas un beidzot ar primārajiem ražotājiem.
Operatīvā informācija no lauksaimniecības, pārtikas un tirdzniecības nozarē iesaistītajiem uzņēmumiem liecina, ka lauksaimniecības un pārtikas uzņēmumi jau sastopas
ar noieta tirgus samazināšanos, apgrūtinātiem kravu pārvadājumiem un tirdzniecības
partneru sadarbības atteikumiem, importa izejvielu (iepakojuma u.tml.) sagādes
grūtībām, produktu uzkrāšanos un naudas
plūsmas grūtībām. Pārtikas uzņēmumus
papildus eksporta grūtībām ietekmē arī pieprasījuma samazinājums pēc pārtikas precēm vietējā tirgū, īpaši viesnīcu, restorānu
un sabiedriskās ēdināšanas nozarē, tādējādi
uzņēmumiem palielinājušies pārtikas preču
krājumi un samazinājies apgrozījums. Situācijai šādi turpinot attīstīties, sagaidāma
pieprasījuma mazināšanās pēc lauksaimniecības primārajiem produktiem (piena,
gaļas, graudiem) un līdz ar to šo produktu
iepirkuma cenu un apjoma samazināšanos
no ražotājiem (lauksaimniekiem).
Lielākā daļa Latvijas piena ražotāju
svaigpienu tieši vai netieši piegādā eksportējošiem piena pārstrādes uzņēmumiem.
Liellopu gaļas ražošanas nozare Latvijā izteikti balstās uz dzīvu liellopu eksportu, kas
šobrīd ir būtiski traucēts loģistikas plūsmas
problēmu dēļ. Tāpat arī vairāku ES dalībvalstu tirgi, kur līdz šim ir eksportētas Latvijā ražotās olas, ir aizvērti un jaunus noieta
tirgus pašlaik ir gandrīz neiespējami atrast.
Savukārt izglītības iestāžu slēgšana ārkār-

tējās situācijas laikā ir radījusi pēkšņas un
būtiskas problēmas šo iestāžu ēdināšanas
uzņēmumiem, jo nebija iespējams izlietot
piegādātos produktus, no kuriem lielai daļai
ir īss derīguma termiņš un tos nevar uzglabāt. Arī lauksaimniekiem, īpaši dārzeņu audzētājiem, kuri piegādāja savus produktus
šiem ēdināšanas uzņēmumiem, izglītības

Savukārt par 6-16 mēnešu vecu gaļas un
piena šķirņu vai to krustojumā iegūtu liellopu varēs saņemt atbalstu, ja tas no saimniecības pārdots periodā no 2020. gada aprīļa līdz jūnijam. Atbalsta kopējais apmērs
3 milj. eiro, bet par gaļas un gaļas šķirņu
krustojuma liellopu ne vairāk kā 137 eiro
un par piena šķirnes un piena-gaļas šķirņu

ZEMKOPĪBAS MINISTRIJA
SNIEDZ PLAŠU ATBALSTU
LAUKSAIMNIEKIEM
UN PĀRTIKAS RAŽOTĀJIEM
iestāžu slēgšana radījusi problēmas ar produkcijas krājumu izveidošanos.
MK noteikumi „Kārtība valsts atbalsta
piešķiršanai, administrēšanai un uzraudzībai lauksaimniecības un pārtikas nozarē
saistībā ar Covid-19 izplatības negatīvo
ietekmi” sagatavoti, lai sniegtu ﬁnansiālu
atbalstu 35,5 milj. eiro apmērā primārajiem
lauksaimniecības ražotājiem, lauksaimniecības un pārtikas pārstrādes uzņēmumiem,
kā arī uzņēmumiem un iestādēm, kas
sniedz ēdināšanas pakalpojumus izglītības
iestādēs.
Noteikumu projekts paredz 3 atbalsta pasākumus:
Vienreizējs atbalsts ienākumu stabilizēšanai paredzēts atsevišķu lopkopības nozaru lauksaimniekiem, kas nodarbojas ar piena ražošanu, gaļas liellopu un nobarojamo
cūku audzēšanu, bet tikai tajā gadījumā, ja
nozares ieņēmumi periodā no 2020. gada
aprīļa līdz jūnijam mēnesim samazināsies
par 20 % salīdzinājumā ar noteikto atsauces periodu.
Šajā gadījumā lēmumu par atbalsta piemērošanu pieņems Zemkopības ministrija, publicējot līdz 2020. gada 20. jūlijam
oﬁciālajā laikrakstā „Latvijas Vēstnesis”
informāciju par nozares ieņēmumu samazinājuma apmēru.
Piena lopkopībai atbalsta apmērs tiek
paredzēts 12,5 milj. eiro apmērā. Par slaucamo govi lauksaimnieks varēs saņemt ne
vairāk kā 86 eiro, ja tā ganāmpulkā attiecīgā periodā ir ne mazāk kā trīs govis un
piens ir piegādāts pirmajam pircējam.

krustojuma bulli ne vairāk kā 96 eiro.
Par nobarojamo cūku varēs saņemt atbalstu, ja tā periodā no š.g. 2020. gada aprīļa
līdz jūnijam realizēta kautuvei vai nosūtīta
uz kautuvi kaušanai. Atbalsta kopējais apmērs 3,5 milj. eiro, bet ne vairāk kā 22,15
eiro par nobarojumu cūku.
Vienreizējs atbalsts tiek paredzēts skolu
ēdinātājiem un dārzeņu ražotājiem par ārkārtējās situācijas laikā neizlietotiem pārtikas produktiem, kas bija paredzēti ēdināšanas nodrošināšanai bērnudārzos un skolās
un kurus nebija iespējams šim mērķim izlietot. Atbalsta kopējais apmērs 2,5 milj.
eiro.
Skolu ēdinātāji varēs pretendēt uz atbalstu par produktiem, kuru derīgu termiņš ir
līdz 2 mēnešiem, šos produktus iznīcinot
vai bez maksas izplatot labdarības organizācijām, veco ļaužu pansionātiem u.c.
Savukārt dārzeņu ražotāji varēs pretendēt
uz atbalstu par labdarības organizācijām u.c
bez maksas izplatītiem produktiem, kurus
bija paredzēts piegādāt bērnudārziem un
skolām.
Atbalsts tiks paredzēts gatavās pārtikas
produkcijas krājumu izmaksu pieauguma
un apgrozījuma samazinājuma radīto grūtību mazināšanai pārtikas preču ražotājiem
un primārajiem ražotājiem, kas nesaņem
iepriekšminētos atbalstus.
Atbalstu varēs piešķirt, ja pretendentam
2020. gada martā, aprīlī, maijā un jūnijā
nerealizētu preču krājumi pieauguši par 25
% vai neto apgrozījums samazinājies par
25 %, salīdzinot ar atbilstošo laikposmu

2019. gadā. Atbalsts tiks pārrēķināts 20 %
apmērā vai nu no preču krājumu vērtības
pieauguma, vai apgrozījuma samazinājuma
apmēra.
Atbalstu nepiešķirs atbalsta pretendentam, ja tas bija nonācis ﬁnanšu grūtībās līdz
2019. gada 31. decembrim.
Maksimālais atbalsta apjoms kopā ar
citiem Covid-19 atbalstiem vienam pārtikas ražošanas uzņēmumam nedrīkstēs
pārsniegt 800 tūkst. eiro, vienam primāro produktu ražošanas uzņēmumam, t.sk.
lauksaimniekam, - ne vairāk kā 100 tūkst.
eiro, bet vienam zivsaimniecības un akvakultūras uzņēmumam – ne vairāk kā 120
tūkst. tūkst. eiro.
Jautājumu gadījumā par augstākminētajiem atbalsta veidiem lūgums sazināties ar
ZM Tirgus un tiešā atbalsta departamentu,
zvanot 26551974 vai rakstot uz Zigmars.
Kikans@zm.gov.lv.
Grozot MK noteikumus par valsts un
ES atbalsta piešķiršanu ražas, dzīvnieku
un augu apdrošināšanai 2014.–2020. gada
plānošanas periodā, 5 miljoni eiro paredzēti
primārajiem lauksaimniecības produkcijas
ražotājiem, lai nodrošinātu lauku saimniecību riska pārvaldību un nepārtrauktu pāreju uz jauno ES 2021.-2027. gada plānošanas periodu.
Jautājumu gadījumā par šo atbalstu lūgums sazināties ar ZM Lauku attīstības atbalsta departamentu, zvanot 67027301 vai
rakstot uz Ligija.Ozolina@zm.gov.lv.
Grozot MK noteikumus par valsts un ES
atbalsta piešķiršanas kārtību investīciju veicināšanai lauksaimniecībā, 5 miljoni eiro
paredzēti primārajiem lauksaimniecības
produkcijas ražotājiem, atzītajām kooperatīvajām sabiedrībām un pārtikas ražošanas
uzņēmumiem, lai nodrošinātu uzņēmumu
likviditāti un saglabātu naudas plūsmu, kas
ļaus sekmīgi īstenot Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam sāktos investīciju projektus un mazinās ﬁnansiālo slogu
lauku saimniecībām un uzņēmumiem.
Jautājumu gadījumā par šo atbalstu lūgums sazināties ar ZM Lauku attīstības atbalsta departamentu, zvanot 67027121 vai
rakstot uz Linda.Voica@zm.gov.lv.
Informāciju sagatavoja:
Dagnija Muceniece,
ZM Preses un sabiedrisko attiecību
nodaļas vadītāja

aktuālā informācija
ADMINISTRATĪVĀ
KOMISIJA ZIŅO

2020. gada 7. aprīlī notika Administratīvās komisijas kārtējā sēde, kurā tika
izskatītas 3 administratīvo pārkāpumu
lietas:

par maznozīmīga miesas bojājuma, tas ir, miesas bojājuma, kas izraisījis īslaicīgas, maznozīmīgas sekas, bet nav izraisījis veselības traucējumu
vai vispārējo darbspēju zaudējumu, tīšu nodarīšanu, ja to izdarījis nepilngadīgais, personai tika
piemērots audzinoša rakstura piespiedu līdzeklis
- izteikts brīdinājums;
par ﬁzisku vai emocionālu vardarbību pret bērnu personai tika izteikts brīdinājums;
par alkoholisko dzērienu vai citu apreibinošo
vielu lietošanu vai atrašanos alkoholisko dzērienu
vai citu apreibinošo vielu ietekmē, ja to izdarījis
nepilngadīgais, personai tika piemērots audzinoša rakstura piespiedu līdzeklis - izteikts brīdinājums.
Administratīvās komisijas nākamā sēde notiks 2020. gada 5. maijā plkst.13.00 Krāslavas
novada domes 20.kab. (Rīgas ielā 51, Krāslavā).

PAŠVALDĪBAS POLICIJAS ATSKAITE
PAR PAVEIKTO DARBU MARTĀ

Sastādīti 8 administratīvo pārkāpumu protokoli: 1 par sīko huligānismu, 1 par bērna aprūpes pienākumu nepildīšanu, 1 par alkoholisko dzērienu vai citu apreibinošo vielu lietošanu sabiedriskās vietās un 5 par
transportlīdzekļu stāvēšanas noteikumu pārkāpšanu.
Saņemti 15 rakstiski iesniegumi. Notikumu žurnālā reģistrēti 20 notikumi. Uzsāktas divas administratīvās lietvedības. Martā tika pieņemti 29
apmeklētāji. Preventīvais darbs ar bērniem un vecākiem (proﬁlaktiskās
sarunas) - 23. Notika 48 proﬁlaktiskās sarunas un izteikti mutiski brīdinājumi.
Tika veikti 4 nakts reidi (no piektdienas uz sestdienu un no sestdienas
uz svētdienu). Sakarā ar COVID-19 ārkārtējās situācijas izsludināšanu
Krāslavas pašvaldības policija strādā pastiprinātā režīmā. Pašvaldības
policijas darbinieki kontrolē valdības rīkojuma par ārkārtējās situācijas
izsludināšanu ievērošanu, pārrauga pašizolēšanās nosacījumu izpildi, ierobežo iedzīvotāju pulcēšanos sabiedriskajās vietās, tiek veikti preventīvie pasākumi, lai iedzīvotājiem skaidrotu nepieciešamību ievērot sociālo
distancēšanos.
Pašvaldības policijas darbinieki nogādāja trīs klaiņojošos suņus Daugavpils dzīvnieku patversmē.
Krāslavas novada pašvaldības policija nogādāja 3 cilvēkus Daugavpils
Reģionālās slimnīcas Narkoloģijas nodaļā, kā arī 2 cilvēki alkohola reibuma stāvoklī tika nogādāti mājās.

PAZIŅOJUMS
PAR NEKUSTAMĀ
ĪPAŠUMA PIRMO IZSOLI
Latgales apgabaltiesas 29. iecirkņa zvērināta tiesu
izpildītāja Lilija Solovjova pārdod pirmajā izsolē SIA
„MERIDIAN KOKS” piederošo nekustamo īpašumu
„Miks Dilers”, adrese: „Miks Dilers”, Saksoni, Ūdrīšu pagasts, Krāslavas novads, kadastra Nr. 6096 003
0084. Nekustamais īpašums sastāv no zemes vienības
1,5 ha platībā un četrām būvēm. Piedzinējs: AS „Attīstības ﬁnanšu institūcija „Altum””.
Nekustamā īpašuma piespiedu pārdošanas vērtība
un izsoles sākumcena ir 13900,00 EUR. Izsoles solis:
200,00 EUR. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli.
Izsoles sākuma datums - 2020. gada 24. aprīlis plkst.
13.00, izsoles noslēguma datums un laiks - 2020.
gada 25. maijs plkst.13.00. Tālr. uzziņām 64624889,
26111586.
Izsoles norises noteikumi:
https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas-noteikumi.
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AKCIJĀ „ELEKTRONIKAS ŠĶIRATLONS”
IEDZĪVOTĀJUS AICINA ATBRĪVOTIES NO VECAJĀM ELEKTROIEKĀRTĀM
No šī gada 20. aprīļa līdz 20. maijam ikviens Krāslavas
novada iedzīvotājs aicināts piedalīties akcijā „Elektronikas šķiratlons”. Tās ietvaros, nododot savas nolietotās
elektroiekārtas SIA „Krāslavas nami” šķiroto atkritumu
pieņemšanas laukumā, Latgales ielā 5, varēs piedalīties
arī balvu izlozē.

Akciju organizē „Latvijas Zaļais
punkts” un SIA „Eco Baltia vide”,
tā norisināsies vairāk nekā 20 pašvaldību šķirošanas laukumos. Starp
visiem akcijas dalībniekiem, kuri
no 20. aprīļa līdz 20. maijam kādā
no šķirošanas laukumiem būs nodevuši nolietotās elektroiekārtas,

31. maijā tiks izlozēta lielā balva
– jauns televizors, kā arī pārsteiguma balvas no kampaņas organizētājiem.
Iedzīvotāji, kuri no 20. aprīļa līdz
20. maijam šķirošanas laukumā,
nodos savas vecās elektroiekārtas,
tiks reģistrēti balvu izlozei.

SIA „Krāslavas nami” šķiroto atkritumu pieņemšanas laukums atrodas Latgales ielā 5, Krāslavā, un tā
darba laiks ir:
otrdienās un trešdienās no plkst.7
līdz 12;
ceturtdienās un piektdienās no
plkst.16 līdz 19;
sestdienās no plkst.8 līdz 12.
Atgādinām, ka visa veida nolietotās un nederīgās sadzīves un
elektrotehnikas iekārtas – veļas mašīnas, televizori, ledusskapji, plītis,
datori, monitori, telefoni u.c. - tiek

MEŽA UGUNSNEDROŠAIS LAIKPOSMS
SĀKAS 24. APRĪLĪ

Valsts meža dienests ar 24. aprīli nosaka meža ugunsnedrošā
laikposma sākumu visā valsts
teritorijā. Meža īpašniekiem un
tiesiskajiem valdītājiem līdz ar
ugunsnedrošā laikposma iestāšanos ir jānodrošina ugunsdrošības
noteikumu prasību ievērošana
mežā.
Visiem iedzīvotājiem meža
ugunsnedrošajā laikposmā, šogad tas ir no 24. aprīļa, uzturoties
mežā, ir jāievēro ugunsdrošības
prasības. Lai samazinātu meža
ugunsgrēka izcelšanās iespējas,

atrodoties mežā, ir jāievēro daži
aizliegumi un ierobežojumi, par
kuru neievērošanu var piemērot
administratīvo, civiltiesisko un arī
kriminālatbildību.
Uzturoties mežos un purvos aizliegts:
nomest degošus vai gruzdošus
sērkociņus, izsmēķus vai citus
priekšmetus;
kurināt ugunskurus, izņemot
īpaši ierīkotas vietas, kas nepieļauj
uguns izplatīšanos ārpus šīs vietas;
atstāt ugunskurus bez uzraudzības;

dedzināt atkritumus;
braukt ar mehāniskajiem transportlīdzekļiem pa mežu un purvu
ārpus ceļiem;
veikt jebkuru citu darbību, kas
var izraisīt ugunsgrēku.
Nedrīkst veikt jebkādu dedzināšanu, kas rada dūmus, bez saskaņošanas ar Valsts meža dienesta
mežniecību, jo dūmi var maldināt
uguns novērošanas torņu dežurantus.
Meža izstrādātājiem ir jāievēro prasība, ka meža ugunsnedrošajā laikposmā cirsmā dedzināt

klasiﬁcētas kā videi kaitīgi un bīstami atkritumi, jo tās satur videi un
cilvēkam bīstamas vielas. Ja baterijas vai elektroiekārtas netiek nodotas otrreizējai pārstrādei, tās, nokļūstot apkārtējā vidē, rada toksisku
piesārņojumu, kas kaitē gan dabai,
gan cilvēku veselībai. Elektroiekārtas satur virkni bīstamu ķīmisku
vielu, piemēram, svinu, kadmiju,
alvu, dzīvsudrabu u.c.
Jāatgādina, ka šīs lietas nekādā
gadījumā nedrīkst izmest arī sadzīves atkritumos, jo tās nodara ne vien

kaitējumu videi, bet tā ir arī nelietderīga dabas resursu izšķērdēšana,
jo tā vietā, lai iekārtu sastāvdaļas
tiktu pārstrādātas jaunos materiālos
un iekārtās, tās bezjēdzīgi tiek noglabātas uz mūžīgiem laikiem atkritumu poligonā.
Lai nodrošinātu drošu elektroiekārtu nodošanu pārstrādei, elektroiekārtām ir jābūt neizjauktām,
piemēram, ledusskapim jābūt ar
kompresoru, televizoram – ar kineskopu, datoram – ar mātes plati un
tml.

ciršanas atlikumus atļauts tikai
ar Valsts meža dienesta mežziņa
ikreizēju rakstisku atļauju. Savukārt meža īpašniekiem ir jāparūpējas, lai meža ceļi un stigas būtu
atbrīvoti no sagāztajiem kokiem
un krūmiem, lai, nepieciešamības
gadījumā, meža ugunsdzēsības
automašīnām būtu iespējams brīvi
pārvietoties. Tāpat meža īpašniekiem ir jāzina, ka pēc meža ugunsgrēka likvidācijas viņa mežā, meža
īpašnieka pienākums ir veikt meža
ugunsgrēka vietas uzraudzību.
Šogad no gada sākuma pavisam
ir reģistrēts 121 meža ugunsgrēks
un kopējā izdegusī meža zemes
platība ir 51,4 hektāri, tajā skaitā
jaunaudzes 23,7 hektāri.
Pirms dažām dienām izcēlās

liels meža ugunsgrēks apmēram
6,08 hektāru platībā Dienvidlatgales virsmežniecības teritorijā. Līdz
ar tumsas iestāšanos ugunsgrēks
tika ierobežots, bet likvidācijas
darbi turpinās arī nākamajā dienā.
2019. gadā meža ugunsgrēki
dzēsti 1110 reizes, pavisam 821,67
hektāru platībā.
Kopumā 87,6% gadījumu meža
ugunsgrēka izcelšanās iemesls ir
bijusi neuzmanīga rīcība ar uguni,
bet 4,3% gadījumu tā ir bijusi ļaunprātīga dedzināšana.
Valsts meža dienests aicina būt
īpaši uzmanīgiem ar uguni mežā!
Informāciju sagatavoja –
Selva Šulce,
VMD Preses sekretāre

Krāslavas novada pašvaldības saistošie noteikumi Nr. 2020/5
„Grozījumi Krāslavas novada pašvaldības saistošajos noteikumos Nr.2010/4
„Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanas kārtību Krāslavas novadā””

Izdoti saskaņā ar likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 5.panta trešo un ceturto daļu

1. Izdarīt 2010. gada 28. janvāra Krāslavas
novada pašvaldības saistošajos noteikumos
Nr.2010/4 „Par nekustamā īpašuma nodokļa
atvieglojumu piešķiršanas kārtību Krāslavas
novadā” (turpmāk tekstā – Noteikumi) šādus
grozījumus:
1.1. Svītrot Noteikumu 2.7. punktu;
1.2. Svītrot Noteikumu 2.8. punktu;
1.3. Izteikt Noteikumu 2.10. punktu šādā redakcijā:
„2.10. Nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumus šo noteikumu 2.3.-2.6., 2.9. punktos
minētajām kategorijām piešķir kā de minimis atbalstu, ievērojot Eiropas Savienības
Komisijas 2013. gada 18. decembra regulas
Nr.1407/2013 par Līguma par Eiropas Savienības darbību 107. un 108. panta piemērošanu de minimis atbalstam (turpmāk - regula
Nr.1407/2013) un normatīvo aktu par de minimis atbalsta uzskaites un piešķiršanas kārtību nosacījumus. De minimis atbalstu piešķir
līdz Eiropas Komisijas regulas Nr.1407/2013
7.panta 4.punkta un 8.pantā minētajam termiņam. Pretendējot uz nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu, iesniegumam pievieno de
minimis atbalsta uzskaites sistēmā sagatavotās
veidlapas izdruku vai norāda sistēmā izveidotās un apstiprinātās pretendenta veidlapas
identiﬁkācijas numuru, kura izveidota saskaņā
ar normatīvajiem aktiem par de minimis atbalsta uzskaites un piešķiršanas kārtību un de minimis atbalsta uzskaites veidlapu paraugiem.”;
1.4. Papildināt Noteikumus ar 2.11. punktu
šādā redakcijā:
„2.11. De minimis atbalstu piešķir, ievērojot regulas Nr.1407/2013 1.panta 1.punktā
minētos nozares un darbības ierobežojumus.
Ja de minimis atbalsta pretendents darbojas
arī nozarēs, kas minētas regulas Nr.1407/2013
1.panta 1.punkta „a”, „b” vai „c” apakšpunktā,
tas nodrošina šo nozaru darbību vai izmaksu
nošķiršanu atbilstoši tam, kā norādīts regulas

Nr.1407/2013 1.panta 2.punktā.”;
1.5. Papildināt Noteikumus ar 2.12. punktu
šādā redakcijā:
„2.12.Vienam komersantam viena vienota
uzņēmuma līmenī šo saistošo noteikumu ietvaros plānotais de minimis atbalsta apmērs
kopā ar attiecīgajā ﬁskālajā gadā un iepriekšējos divos ﬁskālajos gados piešķirto de minimis
atbalstu nepārsniedz regulas Nr.1407/2013
3.panta 2.punktā noteikto maksimālo de minimis atbalsta apmēru. Viens vienots uzņēmums
ir uzņēmums, kas atbilst regulas Nr.1407/2013
2.panta 2.punktā noteiktajai viena vienota uzņēmuma deﬁnīcijai.”;
1.6. Papildināt Noteikumus ar 2.13. punktu
šādā redakcijā:
„2.13. De minimis atbalstu var kumulēt
ar de minimis atbalstu, ko piešķir saskaņā
ar citām de minimis regulām, līdz regulas
Nr.1407/2013 3.panta 2.punktā noteiktajam attiecīgajam robežlielumam, kā arī drīkst kumulēt ar citu valsts atbalstu attiecībā uz vienām un
tām pašām attiecināmajām izmaksām vai citu
valsts atbalstu tam pašam riska ﬁnansējuma
pasākumam, ja kumulācijas rezultātā netiek
pārsniegta attiecīgā maksimālā atbalsta intensitāte vai atbalsta summa, kāda noteikta valsts
atbalsta programmā, atbalsta projektā vai Eiropas Komisijas lēmumā.”;
1.7. Papildināt Noteikumus ar 2.14. punktu
šādā redakcijā:
„2.14. Krāslavas novada dome nodrošina
dokumentācijas uzglabāšanu, ievērojot regulas
Nr.1407/2013 6.panta 4.punktā minētos nosacījumus, un nodrošina informācijas pieejamību vismaz 10 (desmit) gadus no dienas, kurā
saskaņā ar šiem saistošajiem noteikumiem piešķirts pēdējais de minimis atbalsts.”;
1.8. Papildināt Noteikumus ar 2.15. punktu
šādā redakcijā:
„2.15. De minimis atbalsta saņēmējs, kas ir
saņēmis nekustamā īpašuma nodokļa atvieg-

lojumu kā de minimis atbalstu, uzglabā dokumentāciju, ievērojot regulas Nr.1407/2013
6.panta 4.punktā minētos nosacījumus, un
nodrošina informācijas pieejamību vismaz 10
(desmit) gadus no atbalsta piešķiršanas dienas.”;
1.9. Papildināt Noteikumus ar 2.16. punktu
šādā redakcijā:
„2.16. Ja de minimis atbalsta saņēmējs ir
pārkāpis Komisijas regulas Nr.1407/2013
prasības, tam ir pienākums atmaksāt atbalsta
sniedzējam visu saņemto atbalstu, kas piešķirts
saskaņā ar regulu Nr.1407/2013, kopā ar procentiem, ko publicē Eiropas Komisija saskaņā
ar Komisijas 2004. gada 21. aprīļa regulas (EK)
Nr. 794/2004, ar ko īsteno Padomes Regulu
(ES) 2015/1589, ar ko nosaka sīki izstrādātus
noteikumus Līguma par Eiropas Savienības
darbību 108. panta piemērošanai, 10. pantu,
tiem pieskaitot 100 bāzes punktus, no dienas,
kad valsts atbalsts tika izmaksāts ﬁnansējuma
saņēmējam līdz tā atgūšanas dienai, ievērojot
Komisijas 2004. gada 21. aprīļa regulas (EK)
Nr.794/2004, ar ko īsteno Padomes Regulu
(ES) 2015/1589, ar ko nosaka sīki izstrādātus
noteikumus Līguma par Eiropas Savienības
darbību 108. panta piemērošanai, 11. pantā noteikto procentu likmes piemērošanas metodi.”;
1.10. Papildināt Noteikumus ar 2.17. punktu
šādā redakcijā:
„2.17. De minimis atbalsta pretendentam
tiek piešķirtas likumīgās tiesības saņemt de minimis atbalstu brīdī, kad tiek pieņemts Krāslavas novada domes lēmums par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanu.”.
Paskaidrojuma raksts
1. Projekta nepieciešamības pamatojums.
Saistošo noteikumu grozījumi izstrādāti atbilstoši Eiropas Komisijas 2013. gada 18. decembra Regulai (ES) Nr.1407/2013 un ņemot vērā
Ministru kabineta 2018. gada 21. novembra
noteikumus Nr.715 „Noteikumi par de mini-

mis piešķiršanas kārtību un de minimis atbalsta
uzskaites veidlapu paraugiem”.
2. Īss projekta satura izklāsts. Pašvaldības
piešķirtais nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojums saimnieciskās darbības veicējiem
tiek sniegts kā de minimis atbalsts saskaņā
ar Eiropas Komisijas 2013. gada 18. decembra Regulu (ES) Nr.1407/2013 par Līguma
par Eiropas Savienības darbību 107. un 108.
panta piemērošanu de minimis atbalstam un
normatīvajiem aktiem par de minimis atbalsta uzskaites un piešķiršanas kārtību. Ar 2019.
gada 1. jūniju spēkā stājusies jauna kārtība, kas
noteikta Ministru kabineta 2018. gada 21. novembra noteikumos Nr. 715 „Noteikumi par
de minimis atbalsta uzskaites un piešķiršanas
kārtību un de minimis atbalsta uzskaites veidlapu paraugiem” un kas paredz, ka de minimis
atbalsta uzskaite tiek nodrošināta, izmantojot
de minimis atbalsta uzskaites sistēmu.
3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetu. Saistošo noteikumu grozījumi būtiski neietekmē pašvaldības
budžeta ieņēmumus no nekustamā īpašuma
nodokļa. Nav nepieciešamības veidot jaunas
institūcijas, darba vietas, paplašināt esošo institūciju kompetenci, lai nodrošinātu saistošo
noteikumu izpildi.
4. Informācija par plānoto projekta ietekmi
uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā.
Būtiskas ietekmes uz uzņēmējdarbības vidi
pašvaldības teritorijā nav.
5.Informācija par administratīvajām procedūrām. Saistošo noteikumu izpildi nodrošina
amatpersonas, kas realizē nekustama īpašuma
nodokļa administrēšanas funkcijas Krāslavas
novada pašvaldībā.
6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām. Konsultācijas nav notikušas.
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BĒRNI NO SOCIĀLI NEAIZSARGĀTĀM ĢIMENĒM
SAŅEMS PĀRTIKAS PAKAS

Kā jau tika ziņots iepriekš,
pašvaldība nodrošina Krāslavas
novada administratīvajā teritorijā
dzīvesvietu deklarējušo izglītojamo no trūcīgām, maznodrošinātām un daudzbērnu ģimenēm
ēdināšanu, izlietojot aprīlī saņemto valsts budžeta dotāciju brīvpusdienu nodrošināšanai un pašvaldības līdzﬁnansējumu.
Ēdiena nodrošināšanas veids –
pārtikas pakas bērna ģimenei, tās
tiek izsniegtas divas reizes mēnesī - laika posmā, kad visā valsts
teritorijā ir izsludināta ārkārtēja
situācija.
Pirmo reizi pārtikas pakas tika
izsniegtas aprīļa pirmajā pusē 1.
- 9. klases skolniekiem, otro daļu
ģimenēm izsniedz mēneša pēdējās
dienās, un to saņems arī 10. - 12.
klases izglītojamie, kuri atbilst
iepriekš minētajiem kritērijiem.
Pārtikas pakas vērtība – EUR 1,42
par katru mācību dienu. Pārtikas
pakā ir ietverti produkti, kas atbilst Veselības ministrijas ieteikumiem pašvaldībām pārtikas paku
izglītojamiem nodrošināšanai ārkārtas situācijas laikā.
Krāslavas pilsētā deklarētajiem
izglītojamiem pārtikas paku iz-

sniegšanas vieta ir Krāslavas novada pašvaldības iestāde „Sociālais dienests”, Grāfu Plāteru ielā
6, Krāslavā, vai piegāde mājās (ja
kāds no vecākiem atrodas pašizolācijā), Krāslavas novada pagastu
administratīvajās teritorijās deklarētajiem izglītojamiem pārtikas
paku izsniegšanas vieta ir pagastu
pārvaldes vai piegāde mājās (ja
kāds no vecākiem atrodas pašizolācijā).
Pārtikas paku izsniegšanas administrēšanu veic Krāslavas novada Izglītības pārvalde.
Uzziņai
Persona atbilst daudzbērnu ģimenes statusam, ja:

- Kā jūs pievērsāties uzņēmējdarbībai?
- Man jau sen bija doma nodarboties ar tūrismu, pat sāku veikt investīcijas šajā jomā,
piemēram, uzbūvēju ēku, kaut ko citu pa drusciņai arvien daru. Bet pagaidām ar tūrismu
esmu piebremzējis, jo Valsts ugunsdzēsības un
glābšanas dienestā manā amatā ir jāstrādā katra
darba diena. Līdz ar to ātri sapratu, ka tāds darba ritms neļauj paralēli darboties tūrisma jomā
ar pilnu atdevi. Kad radās iespēja rakstīt projektu tūrisma jomas attīstībai, es nejutos drošs,
ka varēšu izpildīt visus projekta nosacījumus
un nolēmu pagaidām nogaidīt.
Taču kaut kādu savu biznesu gribējās, kaut
vai tas būtu pašnodarbinātās personas statusā.
Mans brālis, kurš dzīvo Daugavpilī, savulaik
strādāja celtniecībā un viņam ir labas zināšanas par šo sfēru. Pēc konsultācijām ar viņu nolēmu, ka es varētu piedāvāt krāslaviešiem un
citiem interesentiem sastatņu nomu. Tas necik
netraucētu manam pamatdarbam, turklāt es
gūtu noderīgu pieredzi nākotnei un ceru kaut
ko arī nopelnīt. Lai varētu iegādāties patiesi
kvalitatīvas sastatnes, es izmantoju iespēju
startēt biedrības „Krāslavas rajona partnerība”
organizētajā LEADER programmas projektu
konkursā.
Atzīšos, tas nebija vienkārši, bija daudz jāpastrādā, lai pierādītu, ka mans projekts „Daudzveidīgo celtniecības sastatņu noma būvdarbu
veikšanai” ir darboties spējīgs. Vispirms saņēmu atbalstu no Krāslavas rajona partnerības,
tad projekta izvērtēšanas otrajā posmā bija
jāpierāda spēja sasniegt rezultatīvos rādītājus.
Galu galā viss izdevās, Lauku atbalsta dienests
projektam deva zaļo gaismu.
Projekta attiecināmās izmaksas ir 20726,47
eiro. Esmu iegādājies profesionālas fasādes
sastatnes, vieglās automašīnas piekabi to transportēšanai no objekta uz objektu, divus alumīnija torņus uz riteņiem, vēl ir arī jumta sastatnes, kas domātas darbiem uz jumta – dūmvadu
remontiem, tīrīšanai, jumta kores labošanai un
citiem darbiem. Visa aprīkojuma uzglabāšanai
iegādājos telti 5x10 metri. Īpaši pateicos partnerības administratīvai vadītājai Zanei Ločmelei par man sniegto profesionālo atbalstu projekta īstenošanā.
- Jūs pats to uzrakstījāt vai piesaistījāt
palīgus?
- Rakstīt projektu palīdzēja mana radiniece.
Galvenā problēma bija tajā, ka pieprasījumam

- tās, laulātā vai bērnu deklarētā
vai reģistrētā dzīvesvieta ir Latvijas Republikā (šis nosacījums
neattiecas uz gadījumu, ja bērns
izglītību iegūst ārvalsts izglītības
iestādē un viņa dzīvesvieta ir ārvalstī);
- tā aprūpē vai kopā ar laulāto aprūpē vismaz trīs bērnus, tai
skaitā audžuģimenē vai aizbildnībā esošus bērnus un pilngadīgas
personas, kuras nav sasniegušas
24 gadu vecumu, ja tās iegūst vispārējo, profesionālo vai augstāko
izglītību. Bērnu skaitā neieskaita bērnus, par kuriem personai ir
pārtrauktas vai atņemtas aizgādības tiesības.

KAPU ATKRITUMI ARĪ JĀŠĶIRO!

Daudzi pilsētas un novada iedzīvotāji jau tagad apzinīgi šķiro sadzīves
atkritumus, kurus iespējams nodot otrreizējai pārstrādei, un tādējādi
rūpējas par to, ka atkritumi, kas radušies viņu saimnieciskās darbības
rezultātā, tiek savākti, pārstrādāti un nonāk otrreizējā apritē. Turpmāk
atkritumi būs jāšķiro visiem, kuri dodas uzkopt tuvinieku apbedījumu
vietas Krāslavas vecajos katoļu kapos un Meža kapos.
Pašvaldības aģentūras „Labiekārtošana K” direktors Ēvalds Cauņa:
„Vide, kurā mēs dzīvojam, ir atkarīga no dabas resursu pareizas
izmantošanas. Nākotnē arī pārējos kapos Krāslavas pilsētas teritorijā
tiks ieviesta kapu atkritumu šķirošana. Šobrīd atkritumu šķirošanas
konteineri ir uzstādīti divās vietās Krāslavas vecajos katoļu kapos un
vienā vietā Meža kapos. Minētajos kapos visi atkritumi ir jāsašķiro pēc
atkritumu veida un jāizmet attiecīgajos konteineros.
Plastmasas atkritumiem paredzētajā konteinerā drīkst izmest
polietilēna maisiņus, vāzes, vainagus un izlietoto sveču trauciņus. BIO
atkritumiem paredzētajā konteinerā drīkst izmest zemi, lapas, nelielus
zariņus, skujas. Stiklam paredzētajos konteineros drīkst izmest stikla
vāzes, burkas un izdegušo sveču trauciņus.
Esam arī optimizējuši konteineru atrašanās vietas kapos. Aicinām
visus iedzīvotājus būt apzinīgiem un šķirot atkritumus!”

Juris Roga, autora foto

PERSPEKTĪVA
UZŅĒMĒJDARBĪBAS IDEJA

Krāslavietis Aleksandrs Sergejevs savulaik absolvēja 2. Krāslavas vidusskolu, Daugavpils dzelzceļa tehnikumā ieguva lokomotīvju tehniķamehāniķa profesiju, saņēma vilciena vadītāja apliecību un neilgu laiku
strādāja uz pasažieru tālsatiksmes vilcieniem, tai skaitā ātrvilcieniem
„Jūrmala” un „Latvija”, kas bija labākie visā PSRS. Pēc dienesta Padomju
Armijā atgriezās Rīgā, kad izveidoja ģimeni - atgriezās Krāslavā un nolēma kļūt par glābēju.
Pirmkārt viņa tēvs kaut kādu laiku strādāja par ugunsdzēsēju, otrkārt
Aleksandrs jau kopš skolas gadiem ir lielos draugos ar sportu – desmit
gadus profesionāli nodarbojās ar vieglatlētiku. Tiesa, gribētāju kļūt par
glābējiem bija daudz, un, gaidot savu iespēju, Aleksandram vairākus gadus nācās pastrādāt par audumu mērīšanas kontrolieri SIA „Nemo”. Sapnis par dienestu Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestā piepildījās
1994. gada 1. decembrī, laika gaitā iegūstot inspektora amatu. Paralēli
dienesta darbam, pabeidza institūtu, saņemot augstāko juridisko izglītību, kura noder ikdienā, strādājot ar dokumentiem. Darbs viņam ļoti patīk, bet Aleksandrs raugās tālākā nākotnē un jau kaļ jaunus plānus.
pēc sastatnēm lielākoties ir sezonāls raksturs.
Tomēr mūsu aplēses liecināja, ka ir vērts pacīnīties, un šāds pakalpojums būs pieprasīts.
Varbūt ne pašos pirmsākumos, bet noteikti
būs. Turklāt sastatņu noma neradīs man zaudējumus, ja pieprasījumus kaut kādu neparedzētu
apstākļu dēļ pēkšņi sarūk. Tās nav produkti,
kas tamlīdzīgā situācijā radītu lielas galvassāpes. Man nav arī jāīrē noliktavas telpas, sastatnes var uzglābāt visai pieticīgos apstākļos.
Faktiski visu esmu centies ņemt vērā, vienīgais, ko nevarēju paredzēt, ir COVID 19 šobrīd
radītā krīze, kas ietekmējusi visu. Taču šī krīze
reiz beigsies un darbi atsāksies.
- Ar ko jūsu piedāvājums atšķiras no citiem tamlīdzīgiem?
- Laika posmā no ieceres līdz projekta rakstīšanai es daudz konsultējos ar būvniekiem.
Praktiski visi sacīja, ka sastatnes ir daudziem,
taču par profesionālām tās grūti saukt. Ja ir
nepieciešamas sertiﬁcētas sastatnes, tad tādas
vajag labi pameklēt. Savas privātmājas remontam nesertiﬁcētas sastatnes var izmantot, bet
oﬁciālos būvobjektos noteikti nē. Tāpēc izvēlējos dārgāku variantu, lai būtu plašāks darbības lauks. Tiesa, plānoju, ka pamatā šo pakalpojumu izmantos privātmāju īpašnieki. Galu
galā lieli būvnieki paši var iegādāties sastatnes,
bet privātajam tas vienkārši ekonomiski neizdevīgi un lētāk ir īrēt. Arī sastatnes iegādājos
ar domu, lai tās pilnībā nosedz 10x10 m div-

stāvīgu privātmāju. Taču varu piedāvāt arī divreiz lielākam mājas izmēram, jo ir sadarbības
partneri.
- Vai jau esat sākuši pieņemt pasūtījumus?
- Projektu man apstiprināja tikai 2019. gada
novembrī, aktīvu iznomāšanu plānoju uzsākt
no maija. Meita Agnese palīdzēja izplatīt vizītkartes, kā arī reklamēties sociālajos tīklos.
Patiesībā tam bija liela loma, krāslavieši un
citi cilvēki jau nedaudz informēti par šo iespēju. Protams, ir jāpiedāvā arī konkurētspējīgas
cenas. Pagaidām gan privātie tikai interesējušies par šo iespēju, bet nav veikuši pasūtījumus. Pieļauju, ka aktīva būvsezona vēl nav
sākusies, tāpēc secinājumus izdarīt pāragri,
bet nākotnē raugos ar optimismu. Jo jau tagad
manas sastatnes ir vairākas reizes izmantojusi,
piemēram, Krāslavas Sporta skola, Varavīksnes vidusskola, kur griesti ir lielā augstumā
un citādi grūti piekļūt. Ļoti svarīgi uzturēt labus kontaktus ar cilvēkiem, stāstīt par sastatņu
priekšrocībām. Ir daudz drošāk remontdarbus
veikt uz sastatnēm, nekā izmantot kāpnes un
citus palīglīdzekļus.
Nepieciešamības gadījumā ar šīm sastatnēm
var sasniegt kaut piecstāvu mājas augstumu un
droši strādāt. Sastatņu izmantošanas spektrs ir
ļoti plašs, sākot no mājas fasādes un jumta remonta, beidzot ar apgaismes lampu nomaiņu,
logu mazgāšanu, bīstamo koku zāģēšanu utt.

- Vai jūs palīdzēsiet arī tiem, kuriem nav
sastatņu lietošanas pieredze?
- Ja nepieciešams, sastatnes varu gan piegādāt, gan uzstādīt, gan izjaukt un aizvest projām.
Darba drošības jautājumi, ieskaitot strādnieka
aprīkojumu, ir tikai un vienīgi pasūtītāja ziņā.
- Ko jūs sacītu tiem, kuri vēl tikai sapņo
par savu uzņēmējdarbību?
- Būt gataviem daudz strādāt! Mani šis projekts stimulē vairāk strādāt, jo tagad nav izejas
- gada laikā noteikti jānopelna konkrēta summa, lai izpildītu projekta nosacījumus. Lai tas
izdotos, nopietni jārēķina jau pašos plānošanas
pirmsākumos. Jāsaprot, cik liela ir konkurence
paša izvēlētajā jomā, un pats galvenais - biznesam jābūt reālam, nevis kaut kādiem neskaidriem sapņiem. Jācenšas prognozēt visādas
situācijas, jo dzīvē ir arī skarbi laiki, ne tikai
saulainas dienas. Ja ir laba ideja, Krāslavas
rajona partnerība ir tā vieta, kur noteikti vērts
pieteikties konsultācijām, jo labas idejas te tiek
atbalstītas.
Manis izvēlētā darbības joma atkarīga no tā,
cik bagāti ir mūsu iedzīvotāji. Vienmēr priecājos par cilvēkiem, kam ir ienākumi, kas daudz
strādā un labi pelna, jo tad viņš noteikti gribēs
nokrāsot savas mājas fasādi, atjaunot jumta
segumu, veikt kādus citus remontdarbus. Tā
man bija galvenā pamatdoma - piedāvāt iespēju Krāslavas un Dagdas novada ļaudīm droši
veikt savas mājas remontu, lai kopējā dzīves
vide kļūtu vizuāli pievilcīgāka un tas kopumā
veicinātu mūsu izaugsmi.
- Paldies par interviju! Lai jūsu ieceres
tiek īstenotas!
Juris Roga
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SAVAI DZIMTAI,
SAVAI PILSĒTAI,
SAVAM NOVADAM!

„Mazai pilsētai ir daudz priekšrocību. Šeit katrs no mums ir īpašs, kā neapstrādāts dimants, ar ko darboties,” par dzimto Krāslavu saka Evija Djatkoviča (bijusī Vagale), kura
šodien dzīvo Rīgā un ir starptautisko attiecību un politikas zinātnes maģistre, kā arī pētniece un projektu vadītāja Latvijas Ārpolitikas institūtā.
„Pilsēta, nē, drīzāk Krāslavas cilvēki mani izveidoja tādu, kāda esmu šobrīd, caur debašu un angļu klubu, caur vijoļspēli un ansambli „Krāslaviņa”, caur vecākiem, bērnības
draugiem un mīlestību. Es šodien arī galvaspilsētā jūtos kā krāslaviete no kāju pirkstiem
līdz matu galiem. Vienmēr izbaudu to mirkli, kad Rīgā priekšnieki un kolēģi konstatē,
ka nāku no attālas mazpilsētas pierobežā, bet esmu absolvējusi valsts ģimnāziju, brīvi
runāju trīs valodās un kopumā esmu jēdzīga (gardi smejas)! Bet kopumā uzskatu sevi par
Eiropas pilsoni ar interesi pret ceļošanu, visu jauno un neizpētīto. Ceļošana dzīvē palīdz
labāk saskatīt iespējas sev apkārt, tā noskaidro prātu un ļauj salīdzināt - dabu, arhitektūru, cilvēkus, paradumus, stereotipus.”

- Evija, jūs esat arī „LOST
IN LATGALE” idejas autore.
Pateicoties šim projektam, tiek
realizētas neparastas ieceres
mūsu novadā. Lūdzu, pastāstiet
par tām!
- Šogad mēs paplašināmies un
būs nu jau divi projekti – „LOST
IN LATGALE Kayaking” laivu pārgājieniem un „LOST IN
LATGALE Home” svinībām un
foršiem pasākumiem. Lēnām top
„LOST IN LATGALE” grupa.
Laivu pārgājienu idejai ir gara
priekšvēsture, kas sakās vēl pirms
2018. gada, kad radās „LOST IN
LATGALE” kā projekts. Šis patiesībā ir manu vecāku – Raisas
un Aivara Vagaļu stāsts, kuru mēs
turpinām. Mani vecāki studēja
Daugavpils Pedagoģiskajā institūtā un brauca atpūsties uz tūristu
bāzi „Sauleskalns”. Viņu studiju
gados tūrisma sports bija iecienīts
jauniešu vidū un tieši tajā laikā
tika izpētīti laivošanas maršruti,
kurus izmantojam šodien. Toreiz Sauleskalna apkārtni, skaisto
dabu un interesantos ūdens ceļus
zināja daudzi, daudzi šurp brauca
arī no citām Padomju republikām.
Krāslava padomju gados kaut
kādā mērā atgādināja mūsdienu
Jūrmalu tikai pie Daugavas un
ezeriem.
Arī man laivošana šajā apvidū
kļuva par neatņemamu vasaras
sastāvdaļu, kopš es sevi atceros.
Tāpēc „LOST IN LATGALE
Kayaking” ir tāds loģisks dzīves
turpinājums. Jau vēlāk dzīves līkloči mani iepazīstināja ar Uvi Sušķo, dabas pētnieku, un vairāk uzzināju par Latvijas Dabas fondu.
Izrādījās, ka Sauleskalna apkārtnei piemīt ne vien aizgājušā laika šarms, bet tā ir tiešām unikāla
vieta! Izrādījās, ka mēs visu laiku

esam laivojuši pa vienām no tīrākajām vietām mūsdienu Eiropā
un vēl tālāk. Uzzināju par najādu,
smalko najādu, kas vairākos maršruta ezeros neskarta ir saglabājusies kopš Ledus laikmeta perioda.
Vai šo zinājāt?
Mēs arī nē līdz brīdim, kad sākām interesēties. Tagad uzskatām
par pienākumu ļaut to uzzināt arī
citiem. Pārgājiens tapis sadarbībā
ar Latvijas Dabas fondu, ir izzinošs un vieglā formā izglītojošs
caur aktivitātēm un instruktoru
stāstījumu, lai viesi dodas prom
gan iedvesmoti, gan zinošāki.
Svarīgi arī saprast, kāpēc dabas
vērtības te saglabājušās - jo neesam industriāls reģions. Šeit
cilvēka pirksts ir maz ietekmējis dabas gājumu. Mūsdienās tas
ir retums, jo lielākā daļa cilvēku dzīvo lielpilsētās. Iespējams,
mums šī doma jāsāk pieņemt kā
neticama veiksme un vērtība, ko
pārvērst jaunos ekotūrisma produktos. Manuprāt, tā ir Latgales
uzņēmējdarbības niša.
Lūk, tā salikām kopā paši savu
un dabas stāstu un izveidojām
Sauleskalna ezeru sistēmas laivu
pārgājienu „Laikam pa pēdām”.
Es pati šajā visā esmu koordinators, kā tāds mūžīgais dzinējs.
Ticu visam kam, ticu brīnumiem,
un visiem lieku strādāt (smejas).
- Viena lieta ūdeņi, cita – ēkas.
Kāpēc nolēmāt Krāslavā restaurēt koka arhitektūras ēku?
Kas tajā tāds īpašs?
- Tas jau ir stāsts par „LOST IN
LATGALE Home” jeb mājām.
Man atkal jāpateicas vecākiem,
kuri nekādi nevar likties mierā.
Viņi sludinājumā ieraudzīja kādu
pamestu māju pie Jāņupītes. Sludinājums iekrita acīs laikā, kad
mammas pārstāvētajai biedrībai

„Ģimenes atbalsta centrs „Atvērtība”” bija grūtības ar pastāvīgu
darbošanās vietu - tā tika nomainīta jau piekto reizi. Māja bija tiešām sliktā stāvoklī ar ļoti piesārņotu apkārtnes teritoriju, bet kaut
kas mūs visus tajā aizrāva. Vecāki
nolēma privāti iegādāties īpašumu, to pakāpeniski sakārtot un
turpināt preventīvu sociālo darbu
sev un citiem par prieku. Izrādījās, ka tā ir vieta ar bagātu vēsturi
un savdabīgu koka arhitektūru.
Pēc nostāstiem māja nāca kā dāvinājums no grāfu Plāteru pils
pārvaldnieka tās iepriekšējiem
īpašniekiem, vēlāk tur bija gan
mežniecības ēka, gan pansionāts,
turklāt ironiskā kārtā māja atrodas
uz Krāslavas pēdējās bruģētās ielas, ko sauc par Sauleskalna ielu.
Restaurācijas laikā kļuva skaidrs,
ka ar biedrības atbalstu un vecāku
pašu spēkiem nepietiks, tad procesam pieslēdzās „LOST IN LATGALE”. Tas viss neplānoti kļuva
par „LOST IN LATGALE”, biedrības un ģimenes kopīgu projektu.
Šķiet, māja savā ziņā izvēlējās vai
atrada mūs, nevis otrādi.
- Kāds bija sagatavošanās
posms? Kā ritēja restaurācijas
darbi, kas tos veica?
- Manam tētim ir zelta rokas,
viņš prot gan airēt un izdzīvot
dabā, gan ar koku strādāt, turklāt
ar senu koku viņam īpašas attiecības. Mūsu dzimtas mājās „Auriņos”, kur uzņemam laivotājus, lai
sāktu Sauleskalna maršrutu, esam
saglabājuši interjeru un iekštelpu
apdari no vecvecāku vecākiem un
vecvecākiem, ko tētis savām rokām restaurēja. Līdzīgi arī „LOST
IN LATGALE” mājās, kā tās dēvējam, tētis bija galvenais būvdarbu veicējs un vadītājs. Vienlaikus esam pateicīgi pusei pilsētas
iedzīvotāju, kas tieši vai netieši
pieslēdzās šim darbam. Iespēju
robežās pieslēdzāmies arī mēs
ar vīru, māsa ar draugu, ģimenes
draugi un paziņas. Kāds ievilka
elektrību, cits drupināja bojātos
ķieģeļus, lai izveidotu iebraucamo
celiņu, vēl kāds blietēja pagalmu
ar tehniku. Daudzi pielika roku,
lai mājai dotu otru iespēju.
Atjaunošanas mērķis no paša
sākuma bija maksimāli saglabāt
senās vērtīgās koka detaļas, kā
logu rāmji, koka grīda un griesti,

vītņu kāpnes, un arī veco ķieģeļu
krāsns. Un tad pievienojām modernisma akcentus, piemēram,
lampas, krēslus, terases mēbeles,
spilvenus un daudz citu. Šajā procesā pieturējāmies pie industriāla
stila mēbelēm, kas mijās ar romantismu spoguļos, lustrās. Joprojām nevaru paiet garām stilīgām
interjera detaļām veikalā. Mēs
mēdzam jokot, ja remontu iesāc,
to nekad nevar pabeigt. Šobrīd ir
pabeigta mājas pirmā stāva iekārtošana. Otrais stāvs ir atlikts kādam citam gadam.
- Varbūt bija kādi interesanti,
negaidīti atklājumi?
- Jā, bija viens. No iepriekšējiem iemītniekiem mājā bija palicis visai nelabvēlīgs mantojums,
ieskaitot iztukšotas alkohola pudeles, konservu bundžas, lupatas
un citus atkritumus. Bet pa vidu
šim haosam uz kādas istabas loga
palodzes atradām svētbildīti ar
eņģeli. Tā mūs pavadīja visu restaurācijas laiku, un šobrīd atkal atrodas uz tā paša loga palodzes, bet
nu jau atjaunotajās telpās. Esam
pārliecināti, ka bez palīdzības no
augšas mēs nekad nebūtu varējuši
tikt galā ar mājas restaurāciju, un
domāju, arī „LOST IN LATGALE” kopumā nebūtu tapusi.
- Kādiem mērķiem tiks izmantota ēka?
- Ak jā, ir vēl viens mazais
stāsts par mājas restaurācijas mērķi. Kāzas. Starpsezonā paspēju
apprecēties ar Anriju, kurš kļuva
par manu vīru. Kāzu plānošanas
laikā sapratām, ka mums ir unikāla iespēja kāzas sarīkot savā mājā
- „LOST IN LATGALE Home”,
ko iekārtot un noformēt pasākumam tā, kā to paši vēlamies, interpretējot pa savam mūsdienu kāzas
Latgalē. Iespējams, citādāk nekā
ierasts Krāslavā. Iedvesmojāmies
arī no vietām, kur paši esam bijuši gan ārzemēs, gan Latvijā. Pievienojām laternas, āra gaismiņas,
karodziņus, sveces un citus dekorus. Tā teikt, pievienojām sajūtu
elementus un jauneklīgu vieglumu, kas mijās ar latvisko un latgalisko. Esam bezgala pateicīgi,
ka varējām būt pirmie restaurētās
mājas viesi, taču turpmāk labprāt
ar tās iespējām dalīsimies. Būsim
priecīgi, ja vēl kādam patiks mūsu
risinājums īpašiem dzīves noti-

kumiem. Tāpēc atbilde ir - jā, no
maija piedāvāsim māju izīrēt kā
svinību vietu.
Paralēli šim esam iecerējuši, ka
„LOST IN LATGALE”mājās darbosies mammas vadītā nevalstiskā
organizācija. Patiesībā sākotnēji un laikam visvairāk māja tika
iegādāta mammas lolotai iecerei
par vietu, kur pilsētas iedzīvotāji
varētu kvalitatīvi pavadīt brīvo
laiku un socializēties. Man tiešām
ir ļoti talantīgi un uzdrīkstēties
spējīgi vecāki, lepojos! Un brīvā
laika jautājums vietējiem iedzīvotājiem, manuprāt, ir ne mazāk
svarīgs kā tas, lai šeit ir ko darīt
visiem. Ceram, ka mājā darbosies
arī sociālo deju grupa, ko vada talantīgā Lidija Trušele. Ilgtermiņā
varētu rasties vēl kādas idejas, iespējams, „LOST IN LATGALE”
organizēti pasākumi, varbūt pat
kāda sociālās uzņēmējdarbības
forma. Esam atvērti arī citu organizāciju vai cilvēku piedāvājumiem. Ja viss izdosies, „LOST
IN LATGALE” palīdzēs uzturēt
mājas un ļaus biedrībai darboties
pārticībā. Patiesībā tā būs sava
veidā sociālā misija - pieņemot,
ka pašiem klājas labi, palīdzēt arī
citiem un parādīt, ka sociālā un
komerciālā darbība var pastāvēt
līdzās, cita citu papildināt un darboties tandēmā.
- Vai ir kādi plāni nākotnei, ko
jau var atklāt?
O, jā, ideju ir daudz, kaut man
būtu tikpat daudz laika un resursu tās īstenot, un vēl Covid-19
netraucētu. Pagājušajā vasarā ar
domes atbalstu ﬁlmējām ﬁlmu
par Sauleskalna ezeru sistēmu, šo
neparasto dabas stūrīti ar pasaules
nozīmi Krāslavas novadā. Beidzot
ﬁlma ir gatava, un gaidām brīdi,
kad varēsim sarīkot tās prezentāciju. Protams, „LOST IN LATGALE Home” telpās. Varam arī
pačukstēt vēl pirms oﬁciālās izziņošanas, ka jau pavisam drīz kļūs
pieejams otrs „LOST IN LATGALE” laivu pārgājiena maršruts.
Tas vedīs pa Daugavu. Bet par to
tad nākamreiz. Tas jau ir pavisam
cits stāsts.
- Paldies par atbildēm un
veiksmi darbā!
Juris Roga
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darbi, notikumi, cilvēki
Sociālie tīkli jau sen ienāca mūsu dzīvē ne tikai kā izklaides līdzeklis, komunikācijas un saskarsmes veids, bet arī
kā operatīvs masu informācijas avots.
Ludmila Pecuļeviča man bija pazīstama kā Kalniešu
Kultūras nama pašdarbības kolektīva - deju un vokālās
grupas - dalībniece. Bet par to, ka tagad Ludmilai ir neparasta, sarežģīta, bet ārkārtīgi interesanta aizraušanās
– sierošana, man pastāstīja „facebook”.
Vēl decembrī Ludmila uzrakstīja savā profilā: „Tas bija
26. augustā. Sēdēju ezera krastā un domāju par to, cik
labi, kad cilvēkam ir galvu reibinošs sapnis par aizraušanos. Uz papīra es uzrakstīju teikumu apgalvojuma formā:
„Urā, tagad man ir sapnis!”. Pagājis mēnesis, bet par sapni nebija ne ziņas, ne miņas. Es par to aizmirsu... Tad kādu
dienu internetā ieraudzīju video par sierošanu, un sākās
galvu reibinoša iedziļināšanās šajā aizraujošajā sieru pasaulē. Es „aplipināju” ar šo ideju visu savu ģimeni, un dēls
atveda no Sanktpēterburgas siernīcu, meita nopirka fermentus un ieraugus, bet vīrs vakarā sēdēja un skatījās video par to, kā pagatavot dažādus sierus. Esmu izlasījusi
un izpētījusi daudz informācijas. Ar ieraugiem un fermentiem nekādi nevarēju un joprojām nevaru atrast kopīgu
valodu. Es mēģinu, mācos, pastāvīgi eksperimentēju. Īstenojot šo sapni, es aizdomājos par jaunu ieceri – tagad
es sapņoju par savu cieto sieru ar ilgu nogatavināšanas
laiku. Vai man tas izdosies?”
Kad pēc četriem mēnešiem Ludmila ievietoja „facebook”
profilā fotogrāfijas ar pašrocīgi pagatavotiem dažādu
šķirņu sieriem, gribējās vairāk uzzināt par viņas aizraušanos un pastāstīt par to lasītājiem.
zes, kad viņa noskatījās „youtube”
Plašums, brīvība
video par sierošanu, viņas sapnis
un neatkarība
Ludmila Pecuļeviča ir dzimusi
Viļņā. Kad viņai bija 15 gadu, ģimene pārcēlās uz Rīgu, jo viņas
mammas senči nākuši no Latvijas.
Ar savu nākamo vīru Rihardu Ludmila iepazinās darbā - Dzelzceļa
pārvaldē.
„Es mitinājos komunālajā dzīvoklī, bet Rihards - kopmītnē,
mums nebija, kur dzīvot kopā, tāpēc viņš aizveda mani uz savām
dzimtajām mājām, uz Kalniešiem,” pastāstīja Ludmila. „Kad
mēs atbraucām, domāju, ka ar
laiku vēl atgriezīsimies Rīgā. Bet
man šeit tik ļoti patika, ka es sajutu
– tā ir mana vieta. Es baudīju lauku
plašumus, brīvību un neatkarību.
Tāda dzīve man ir pa prātam.”
Kādu laiku jaunais pāris dzīvoja
kopā ar Riharda vecākiem, bet vēlāk pārcēlās uz tipveida „kirova”
mājiņu netālu no vīra dzimtās mājas. Ar laiku Ludmila un Rihards
pašu spēkiem labiekārtoja savu
mājokli, pārvēršot to par lielu un
skaistu lauku māju.
Ludmila un Rihards iegādājās
govi, sāka audzēt cūkas. Lauku
dzīve arvien vairāk patika Ludmilai, visus darbus savā saimniecībā
viņa uztvēra kā sporta nodarbības.
No vīramātes jaunā saimniece iemācījās gatavot biezpienu un tradicionālo sieru. Daudzu gadu garumā Ludmila jau ievingrināja roku
šajā darbā, un pagatavot parasto
mājas sieru viņai nav grūti.

Sapnis, brīnums
un „draivs”

Savu aizraušanos ar dažādu
šķirņu sieru gatavošanu Ludmila
uzskata par brīnumu. Pēc tās rei-

sāka strauji īstenoties. Tika atrasta
un nopirkta siernīca, kuru nogādāja
no Penzas uz Sanktpēterburgu, bet
uz Latviju to atveda dēls Ronalds.
Ludmila atrada Latvijas interneta
veikalu, kur var iegādāties visas
nepieciešamās sastāvdaļas, un,
noskatoties daudz dažādu mācību
video, pamēģināja pagatavot savu
sapņa sieru.
„Internetā, „youtube” kanālā, ir
ļoti daudz informācijas, un, kad
es sāku rīkoties atbilstoši instrukcijām, rezultāts mani ne vienmēr
iepriecināja. Ak, cik daudz piena
bija izliets, kad nekas nesanāca!”
atcerējās Ludmila.
Vēlēšanās apgūt šo sarežģīto
prasmi bija tik spēcīga, ka likās,
it kā kāds neredzams spēks palīdz Ludmilai īstenot viņas ieceri.
Kādu dienu tai pašā internetā viņa
nejauši ieraudzīja paziņojumu par
tiešsaistes sierošanas kursiem un
pieteicās. Soli pa solim viņa ir
apguvusi visas nianses un noslē-

URĀ,
TAGAD
MAN IR
SAPNIS!

pumus, un drīz beigs pēdējo – jau
ceturto kursu.
Kā atzīst Ludmila, bez speciālās
apmācības patstāvīgi tikt galā ar
sierošanas procesu ir grūti, šajā lietā ir daudz sīku nianšu, no kurām ir
atkarīgs pozitīvais rezultāts.
Pirms dažiem mēnešiem Ludmilai radās doma savām acīm ieraudzīt, kā gatavo sieru ražošanas
apstākļos - sierotavās. Un atkal
brīnumainā kārtā viņas vēlēšanās
piepildījās! Negaidīti viņai piedāvāja iespēju piedalīties ekskursijā
uz Madonas novada saimniecību,
kur ražo puscietos kazas sierus.
Ludmila: „Ir daudz dažādu siera
šķirņu, taču pat neliela temperatūras maiņa, nogatavināšanas laiks,
piena skābuma līmenis var ievērojami mainīt gala rezultātu. Tas
ir īsts „draivs”! Nebeidzams jaunu
zināšanu ieguves process! Tas ir tik
aizraujoši!”

Kambocola, ementāls
un kačota

Sierošanas process - no sākuma
līdz beigām - aizņem pietiekami
daudz laika, šai nodarbei Ludmila
velta vienu vai divas dienas nedēļā. Siera gatavošanas ilgums ir
aptuveni 6 stundas, pēc tam sākas
siera (atkarībā no tā veida) nogatavināšanas periods. Vairākām siera
šķirnēm nogatavināšanas process
turpinās dažas dienas, citām – vairākus mēnešus, ir arī tādi, kas ir
gatavi tikai pēc gada.
Daļai no Ludmilas sieriem ir dabīga garoza, citi glabājas lateksa
iepakojumā, piemēram, siers „itāļu
grozs”, lai saglabātu tā formu, tiek
ievietots vakuuma iepakojumā.
Ludmila uzcienāja mani ar teicamas kvalitātes maigu, uz mēles
kūstošu rikotas sieru. Pašlaik viņas
saldēšanas kamerā nogatavojas
dažādi sieri - „kanestrato”, „itāļu grozs”, „grijērs”, „Krievijas”,
„gouda”, „parmezāns”, „ementāls”, „kačota”. Saimniece ar pārliecību var teikt, ka jau ir apguvusi
vairāku siera šķirņu pagatavošanas
prasmi, piemēram, „kamemberts”,
„kambocola” un „halūmi”.
Savu aizraušanos ar sierošanu
Ludmila pagaidām neplāno pārvērst par biznesu, tā ir viņas sirdslieta. Taču viņas sieri, kas ir pagatavoti ar mīlestību, ir ļoti pieprasīti
– Ludmilai ir liela ģimene, daudz
draugu, radu un paziņu. Un viņai
ļoti patīk visus apdāvināt.

Sakritība, atbalsts
un prieks

Ģimene, redzot, cik ļoti pārņem-

ta ar savu aizraušanos ir Ludmila,
un to, kā deg viņas acis, priecājas
par viņu un visādi atbalsta. Vīrs
kopā sievu skatās video un ﬁlmas
par sierošanas tradīcijām dažādās
valstīs. Dēls uzdāvināja vakuumatoru siera iepakošanai, meita Julita
atved no Rīgas speciālās piedevas.
Bet nesen ģimene iegādājās saldēšanas kameru sieru uzglabāšanai,
tāda ir nepieciešama, lai pagatavotu sierus ar ilgu nogatavināšanas
laiku. Par Ludmilas jauno aizraušanos interesējas arī kaimiņi un
pašdarbības kolektīvu, kuros dejo
un dzied Ludmila, dalībnieces.
Visi viņu atbalsta un priecājas par
panākumiem.
Taču galvenā degustatore, kas
izvērtē katru jaunu siera veidu, ir
Ludmilas vīra māte. Viņa aktīvi
interesējas par vedeklas panākumiem,
uzmanīgi
noklausās stāstījumus par to, kā tiek
gatavotas dažādas
siera šķirnes, un atceras, kā viņas māte
jaunībā arī pagatavoja sierus, izmantojot receptes no
lietuviešu žurnāla.
Lūk, tāda sakritība!
Ludmila: „Riharda mātei ir jau 88
gadi, viņa ir gudra
sieviete, un viņai
ir gaišs prāts. Mazbērni – Ronalds un
Julita - viņu dievina. Kad atbrauc no
Rīgas, steidz apciemot vecmāmiņu,
pastāstīt par saviem
jaunumiem,
lūgt
padomu. Neskatoties uz paaudžu atšķirībām, viņi
viegli atrod ar vecmāmiņu kopīgu
valodu.”
Julita un Ronalds ir īstie sava
dzimtā ciemata patrioti. Šeit ir pagājusi viņu laimīgā un notikumiem
piesātinātā bērnība. Viņi ar prieku
atbrauc mājās katru otro nedēļas
nogali un bieži vien atved uz šejieni savus draugus. Vīra Riharda
profesija ir saistīta ar darba graﬁku
- divas nedēļas viņš ir prom no mājām, divas nedēļas – atpūšas mājās. Kad nav vīra, Ludmila pati tiek
galā ar lielu saimniecību – divām
govīm un 12 cūkām.
„Tagad arī mīlestība uz manu
jauno aizraušanos dod man enerģiju. Es noteikti turpināšu nodarboties ar sierošanu. Tas ir hobijs,

kas man patīk un sagādā prieku
maniem mīļajiem,” ir pārliecināta
Ludmila.

Pirts, velosipēds
un pastaigas

Svētdien, kad visi ģimenes locekļi aizbrauc, Ludmila sēžas pie
velosipēda stūres un dodas pa
savu iemīļoto maršrutu – no Kalniešiem līdz Indricai un atpakaļ.
Riteņbraukšana, pārgājieni un pirts
katru sestdienu ir viņas iecienītākie
brīvā laika pavadīšanas veidi. Un
vēl Ludmilai patīk sēdēt pie ezera
un domāt.
- Man dzīvē ļoti veicas ar cilvēkiem, kas ir man apkārt. Šeit dzīvo interesanti, aizrautīgi, pozitīvi,
izglītoti cilvēki, ar kuriem ir patīkami kontaktēties. Ir ģimenes, ar
kurām mēs draudzējamies jau daudzus gadus. Dzīvojot Kalniešos, es

ne reizi neaizdomājos par iespēju
atgriezties uz pilsētu. Taču teikt, ka
vienmēr bija viegli, es nevaru. Bija
arī grūti laiki, kad būvējām māju,
skolojām bērnus. Bet es vienmēr
ticēju, ka viss būs labi, zināju, ka
mēs ar visu varam tikt galā.
Jaunībā, kad mēs vēl dzīvojām
Rīgā un braucām uz šejieni ciemos
pie Riharda mammas, zinot, cik
daudz un smagi viņa strādā, es biju
pārsteigta par viņas dzīvesprieku,
sirdsmieru un nosvērtību.
Tikai ar laiku es sapratu, ka ar
tādām īpašībām dvēseli piepilda
līdzcilvēki, lauku ikdienas dzīve
un daba.
Elvīra Škutāne
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ĪSTENOTS PROJEKTS
SOCIĀLO PAKALPOJUMU
PIEDĀVĀJUMA ATTĪSTĪBAI
Krāslavas novada dome sekmīgi īstenojusi projektu „Sociālo pakalpojumu piedāvājuma attīstība Krāslavas novadā, nodrošinot specializētā transporta pakalpojumus personām ar apgrūtinātu pārvietošanos”,
kas tika apstiprināts Eiropas lauksaimniecības fonda lauku attīstībai
(ELFLA) Leader pasākumā biedrības „Krāslavas rajona partnerība” administrētajā projektu konkursā.
Konkrēto projektu par specializētā transporta nepieciešamību ir iniciējuši Robežnieku pagasta pārvaldes un pagastā esošā Skuķu aprūpes
centra darbinieki, kas ar šo problēmu saskaras ikdienā. Līdz šim guļošu
cilvēku un cilvēku ratiņkrēslos pārvadāšanai novadā tika izmantots tam
nepiemērots transports, kas radīja neērtības gan pašiem cilvēkiem ar
pārvietošanās grūtībām, gan viņu palīgiem. Līdz ar to projekta mērķis
bija nodrošināt lielāku mobilitāti cilvēkiem ar funkcionāliem un kustību
traucējumiem Krāslavas novadā, iegādājoties multifunkcionālu specializēto transportlīdzekli.
Iepirkuma rezultātā Krāslavas novada dome 2019. gada beigās noslēdza līgumu ar SIA „Moller Auto” par jaunas automašīnas „Volkswagen
Crafter” piegādi. Iegādātais transportlīdzeklis ir multifunkcionāls – pielāgots gan guļošu cilvēku, gan cilvēku ratiņkrēslos un viņus pavadošo
personu pārvietošanai.
Prioritāri specializētais transports tiks izmantots Skuķu aprūpes centra (Robežnieku pagastā) vajadzībām, tiek izstrādāti arī noteikumi, kādos gadījumos šo pakalpojumu pēc ārkārtas situācijas beigām Krāslavas
sociālajā dienestā varētu pieteikt arī citi Krāslavas novada iedzīvotāji.

Ināra Dzalbe,
Krāslavas novada domes Attīstības nodaļas vadītāja

VEIDO KARJERU
VALSTS ROBEŽSARDZĒ

Valsts robežsardze – tā ir stabila dienesta vieta, sociālās garantijas, plašas izaugsmes iespējas, pilnveides iespējas un dalība starptautiskās operācijās ne tikai Latvijā,
bet arī ārvalstīs.

JA VĒLIES KĻŪT PAR ROBEŽSARGU, RĪKOJIES ŠĀDI
1. Iegūsti informāciju par akreditētas profesionālās tālākizglītības
programmas „Robežsardze” ( 1 mācību gads) uzņemšanas noteikumiem Valsts robežsardzes koledžas tīmekļvietnē: www.vrk.rs.gov.lv,
sadaļā „Reﬂektantiem, uzņemšanas noteikumi”.
2. Izvēlies Valsts robežsardzes teritoriālo pārvaldi, kurā vēlies uzsākt
dienestu, kārtot pārbaudījumus, un PIESAKIES.
3. Nokārto atlases pārbaudījumus.
4. Nāc mācīties uz Valsts robežsardzes koledžu.
Mācību laikā kadeti saņem atalgojumu no 588 EUR (pirms nodokļu
nomaksas), ir nodrošināti ar dienesta formas tērpu, mācību materiāliem
un izmitināti dienesta viesnīcā. Uzsākot dienestu uz valsts robežas, atalgojums sākot no 823 EUR (pirms nodokļu nomaksas).
Pamatprasības
- Latvijas Republikas pilsonība.
- Vecums 18 gadi vai kuri līdz 2020. gada 7. septembrim nav sasnieguši 40 gadu vecumu.
- Ar savām personiskajām īpašībām, ﬁzisko sagatavotību, veselības
stāvokli ir piemēroti dienestam Valsts robežsardzē.
- Vidējā izglītība (izglītības dokumentā nedrīkst būt nesekmīgs vērtējums).
- Nokārtoti centralizētie eksāmeni latviešu valodā un angļu valodā.
- Nav sodīti, notiesāti vai saukti pie kriminālatbildības par tīšu noziedzīgu nodarījumu.
Tālrunis uzziņām: 65403749.
Izdevējs - Krāslavas novada dome
Redakcijas apliecība Nr.1185
Tirāža - 6000
Iespiests SIA „Latgales druka”

Kā tiek aprēķināts invalīda
asistenta atalgojums ārkārtējās
situācijas laikā?
Informācija no Labklājības
ministrijas tīmekļvietnes http://
lm.gov.lv/:
„Par asistenta atalgojuma aprēķināšanu ārkārtējās situācijas laikā, ja iepriekšējos trijos mēnešos
persona asistenta pakalpojumu ir
izmantojusi
Personas iepriekšējos trijos kalendāra mēnešos vidēji vienā mēnesī izmantoto stundu skaits tiek
aprēķināts, ievērojot šādu formulu:
(d + j + f) / 3=n, kur d, j un f ir personas iepriekšējos trijos mēnešos
izmantotais stundu skaits un n –
aprēķinātais vidējais stundu skaits
trijos mēnešos.
Aprēķinā izmantotie mēneši
vienmēr būs iepriekšējie trīs mēneši pirms tā mēneša, par kuru

jautājums redakcijai
tiek sniegta atskaite. Marta mēnesim attiecīgi vidējo stundu skaitu
nosaka pēc 2019. gada decembra,
2020. gada janvāra un februāra
mēnešiem. Savukārt aprīļa mēnesim – janvāris, februāris, marts.
Gadījumā, ja ārkārtējā situācija
turpināsies, tad vienmēr ņem vērā
iepriekšējos trīs mēnešus pirms
attiecīgā pārskata mēneša. Vidējā
stundu skaita noteikšanā tiek ņemti vērā mēneši, kuros ir saņemts
asistenta pakalpojums, neatkarīgi
no tā, kurā mēneša dienā līgums
noslēgts un cik stundu izmantots.
Arī tad, ja līgums noslēgts mēneša vidū, mēnesis tiek ņemts vērā
aprēķinā un tiek ņemts vērā attiecīgajā mēnesī izmantotais stundu
skaits. Personām, kurām kādā no

Daudz laimes Dzimšanas dienā,
mana Krāslava!

Esi sveicināta, pilsēta, mana dzimtā vieta un bērnības
dienu iemīļotā pilsēta! Bez šaubām, tu esi labākā pilsēta uz
Zemes! Labākā ikvienam krāslavietim: kāds šeit ir dzimis
un pavadījis laimīgākos bērnības gadus, kāds šeit ir saticis
savu pirmo mīlestību, kāds šeit ir guvis savu pirmo uzvaru
vai īstenojis sen izlolotu sapni.
Mana mazā dzimtene - tā nav vienkārši vieta, kur esmu
dzimusi un augusi. Tā ir vieta, kas izraisa nostalģiskas atmiņas un smeldzīgas skumjas: skola un kaimiņi, iemīļotākie
atpūtas stūrīši - mežs, parks, ezeri, kur jutos omulīgi, sapņoju
par nākotni un veidojos kā personība.
Mīlēt savu mazo dzimteni – tas nozīmē būt par tās ikdienas dzīves sastāvdaļu. Priecāties, kad dzimtene svin svētkus,
un just līdzi, kad tai ir grūti. Mana mazā dzimtene, mana
Krāslava, viss te man ir svēts un dārgs: zeme, tauta, tās vēsture un rītdiena. Krāslava, tavā Dzimšanas dienā es no sirds
novēlu visiem, kas dzīvo šajā brīnišķīgajā vietā, katru dienu
priecāties par saules stariem, just iedvesmu un tiekties pēc
kaut kā laba. Es novēlu katrai mājai, katrai ģimenei, katram
pilsētas iedzīvotājam mieru, labestību un stipru veselību, laimi, veiksmi un labklājību!
Vēlu, lai jūs būtu draudzīgi un vienoti, lai jūsu centieni,
vēlmes, nodomi un cerības palīdzētu attīstīties un uzplaukt
mūsu pilsētai. Lai ikviens šeit ir laimīgs, mīlēts, pieprasīts
un veiksmīgs. Lai šis mājīgais Zemes stūrītis dāvā ikvienam
spilgtus sapņus un gaišas cerības, dod startu jūsu personīgajām uzvarām un sasniegumiem, kļūst par impulsu iedvesmojošam darbam mūsu mīļotās pilsētas labā!
Gribu novēlēt, lai mana iemīļotākā pilsēta augtu un uzplauktu, un vienmēr ieņemtu īpašu vietu tās iedzīvotāju sirdīs. Daudz laimes Dzimšanas dienā, mana Krāslava!
Ilona Kravcova (Vasiļjeva),
Maikopas pilsēta, Adigejas Republika
Biedrība „Krāslavas katoļu draudzes „Caritas” grupa” sirsnīgi pateicas visiem ziedotājiem un labvēļiem 2019. gadā, kuri nesavtīgi dāvāja savu atbalstu un dalījās Kristus
mīlestībā ar saviem līdzcilvēkiem.
Paldies nodibinājumam „Caritas Latvija”,
Krāslavas novada domei, SIA „Krāslavas
aptieka”, SIA „Latgran”, SIA „Krāslavas
Avots”, SIA „Latgales piens”, Krāslavas
bērnu un jauniešu centram (sk. Ainai Gubai un pulciņa „Meistarstiķis” meitenēm),
Krāslavas novada Centrālajai bibliotēkai,
Juškeviču ģimenei, Juragu ģimenei, Ilgvaram Ugaram, prāvestam Eduardam Voroņeckim, Valteram Sičevam, Bartušu ģimenei, Andrijevsku ģimenei, Ainai Stanevičai,
Vandai Šaitarei, Marijai Baludei, Ņinai Petuhovai, Aleksandrai Štillerei, Viktorijai Nalivaiko, Šakelim, I. Grišānei, kā arī pārējiem
produktu ziedotājiem, visiem anonīmajiem
atbalstītājiem un sv. Vincenta altāra Krāslavas katoļu baznīcā ziedotājiem.
Šī gada 7. maijā plkst.18.00 Krāslavas
Sv. Ludviga Romas katoļu baznīcā pasūtīta
Svētā Mise par visiem Krāslavas „Caritas”
grupas ziedotājiem.
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iepriekšējiem trīs mēnešiem vispār nav bijis noslēgts līgums par
asistenta pakalpojumu, to mēnesi
neņem vērā un ņem stundu skaitu
pārējos divos mēnešos un dala ar
2. Piemēram, decembrī 0 h (līguma
nav vai izmantotas 0 stundas), janvārī 20 h, februārī 30 h, tad vidējo
stundu skaitu martā par iepriekšējiem trīs mēnešiem aprēķina šādi:
(20+30)/2=25 h). Savukārt, ja
pakalpojums sniegts tikai februārī (20 h), tad martā maksimālais
stundu skaits būs 20 h.
Parastajā veidā uzskaitītajās dienās (1. - 11. marts) un ārkārtējās
situācijas periodā (12. - 31. marts)
uzskaitītās stundas kopā mēnesī
nevar pārsniegt vidējo stundu skaitu iepriekšējos trīs mēnešos.”

mums raksta
Mēs paši esam atbildīgi
par tīrību Krāslavā

Tagadējā pandēmijas situācijā daudzi saprātīgi cilvēki nepadodas panikai, bet cenšas pielāgoties šai realitātei un paplašināt personīgās proﬁlakses iespējas. Cilvēki
arvien aktīvāk vēršas pēc palīdzības pie... dabas. Viņiem
palīdz pastaigas, skriešana, apziņas relaksācija pavasara
atmodas un atjaunošanas periodā un arī gatavošanās vasarnīcu un mazdārziņu sezonai. Esmu pārliecināta, ka tā
ir pareizā izvēle. Mana raksta galvenais mērķis - atgādinājums par to, ka cilvēkiem pašiem ir jārūpējas par tīru
dzimto novadu. Varbūt izklausās banāli, taču man radās
priekšstats, ka daudziem Krāslavas iedzīvotājiem (piedodiet par skarbumu!) vispār nav izpratnes par to, kā
uzturēt tīru apkārtējo vidi. Vai tas, ka cilvēki izmet zālē,
krūmos bundžas, pudeles, cigarešu paciņas, konfekšu
papīriņus, ir normāli? Un vēl spļauj uz ietves! Tas attiecas gan uz pieaugušajiem, gan uz bērniem un pusaudžiem. Viņi cer uz to, ka atnāks kādi strādnieki un visu
novāks!? Kurš to visu sakārtos!? Dodoties pastaigā gar
upi vai uz mežu, es parasti ņemu līdzi atkritumu maisu,
lai savāktu vismaz kaut kādu daļu no visiem šiem atkritumiem. Mani pārsteidz arī privātmāju saimnieki, kas
nevīžo novākt atkritumus, kas atrodas tikai pāris metru
attālumā no viņu sētas. Nedrīkst aizmirst par to, ka mēs,
pilsētnieki, paši esam atbildīgi par Krāslavas tīrību un
skaistumu. Vēršos pie jums, krāslavieši! Ja jūs mīlat
savu pilsētu, savu Latgali, gribat saglabāt mūsu zemes
skaistumu un tīrību un gaidāt svētību no dabas, tad sniedziet savu artavu tās attīrīšanā un atjaunošanā! Dariet
to paši, māciet un rādiet piemēru saviem bērniem, jo
viņiem būs jādzīvo šajā zemē. Veselību visiem!
Natālija Raubiško, mediķe-ﬁzioloģe

VIRTUĀLAIS KRĀSLAVAS VELOKROSS – 2020!

Biedrība
„SPORTISTS”
aicina visus velosporta entuziastus piedalīties „Virtuālajā
Krāslavas velokrosā - 2020”,
kas notiks četros posmos.
Katrā posmā ir jāveic 40
minūšu garš brauciens pa apli
mežainā apvidū. Katrs dalībnieks pats skaita pilnus veiktos apļus.
Virtuālais Krāslavas velokross – 2020 notiks:
1. posms - no 30. aprīļa līdz
5. maijam;
2. posms - no 7. maija līdz
12. maijam;
3. posms - no 14. maija līdz
19. maijam;
4. posms - no 21. maija līdz
26. maijam.
Starts Klusās un J. Jaunsudrabiņa ielas krustojumā,
Priedainē, kur mežainā apvidū būs marķēta trase. Sacensību dalībnieks veic distanci
sev ērtā laikā. Pirms vai pēc
sacensībām dalībnieks veic
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fotogrāﬁju fotopunktā, kurš
mainīsies katru trešdienu!
Pēc sacensību posma dalībnieks nosūta uz e-pastu biedribasportists@inbox.lv: savu
vārdu, uzvārdu, dzimšanas
gadu; pilnu veikto apļu skaitu; fotogrāﬁju no fotopunkta.
Iesūtīt datus par dalību katrā posmā vajag līdz pēdējai
posma dienai (vēlāk iesūtītie
dati netiks ieskaitīti par aizritējušo posmu)!
Esi aktīvs un piedalies vismaz trīs posmos, lai varētu
cīnīties par medaļām! Uzvarētāji katrā vecuma grupā
iegūs balvas. Ar īpašu balvu
tiks apbalvota 1 ģimene, kas
sastāv vismaz no 3 cilvēkiem
un ir piedalījusies vismaz 3
posmos. Šo balvu saņems ģimene, kas kopvērtējumā būs
nobraukusi garāko distanci 4
posmu kopsummā.
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