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KRĀSLAVAS NOVADA DOMES INFORMATĪVAIS IZDEVUMS

Krāslavas novada dome
turpina organizēt atklātas
nomas izsoles par Indras ielas 32, Krāslavā ražošanas
teritorijas zemes vienību
daļām.

Krāslavas novada dome īsteno
vairākus ERAF projektus, kuru
ietvaros tiek pilnībā pārbūvēta un
atdzīvināta bijušās linu fabrikas
teritorija Indras ielā, Krāslavā.
Atbilstoši ERAF ﬁnansēto projektu konkursu nosacījumiem
atjaunotās teritorijas paredzēts
pielāgot jaunu uzņēmumu izvietošanai tajās vai esošo paplašināša-

nai, lai sekmētu nodarbinātību un
ekonomisko aktivitāti pašvaldībās
saskaņā ar pašvaldību attīstības
programmu.
Indras ielā 32, Krāslavā, šobrīd
tiek būvētas trīs ražošanas ēkas,
kuras plānots nodot ekspluatācija
šī gada jūlijā. Tāpat teritorijā tiek
būvēti asfaltēti piebraucamie ceļi,
apgaismojums, jauni ūdens un kanalizācijas tīkli, veikti teritorijas
sanācijas darbi, lai pielāgotu to
uzņēmēju investīcijām, atjaunoti
ugunsdzēsības dīķi un labiekārtota zaļā zona.
Līdz šim brīdim pašvaldība ir
organizējusi divas atklātas nomas
izsoles, kurās tika piedāvātas nomas tiesības uz atsevišķiem zemes
gabaliem ar plānotajām ražošanas

ATKLĀTAS NOMAS TIESĪBU IZSOLES

ēkām. Kā rezultātā divi izsolītie
zemes gabali ar ražošanas ēkām
tiks nodoti nomniekiem uzreiz
pēc būvdarbu līguma termiņa noslēguma šī gada jūlijā.
Šobrīd Krāslavas novada dome
gatavo jaunu atklāto izsoli, kurā
tiks iznomāts Indras ielas 32,
Krāslavā, zemes gabals (2096
m2) ar rūpnieciskās ražošanas
ēku (682 m2). Ņemot vērā, ka teritorijas atjaunošana un ražošanas
ēku būvniecība tiek veikta ERAF
projektu ietvaros, izsoles uzvarētājam ir jāņem vērā papildus nosacījumi:
• 3 gadu laikā objektā jāizvieto

ražošanas vai pakalpojumu sniegšanas uzņēmums vai tā struktūrvienība,
• jāizveido ne mazāk kā 8 darba
vietas, kas jānodrošina ne mazāk
kā 5 gadus,
• objektā jāveic neﬁnanšu investīcijas pašu nemateriālajos
ieguldījumos un pamatlīdzekļos
vismaz EUR 50 000 apmērā, tas
ir jāizdara ne vēlāk kā līdz 2023.
gada 31. decembrim,
• pieejamas ievērojamas papildus nomas maksas atlaides par papildus jaunu darba vietu radīšanu
un privāto investīciju ieguldīšanu
objektos.

PIENA PRODUKTU UN GAĻAS RAŽOTĀJI VAR PIETEIKTIES
PRODUKTU PRIVĀTĀS UZGLABĀŠANAS ATBALSTAM
No 7. maija sviesta, vājpiena pulvera, puscieto un cieto sieru ražotāji, kā
arī liellopu gaļas un aitu un kazu gaļas
ražotāji var iesniegt pieteikumus produktu privātai uzglabāšanai Eiropas
Komisijas (EK) tikko atvērto atbalsta
pasākumu ietvaros.
Atbalsts produktu privātai uzglabāšanai ir atbalsts par produkta uzglabāšanu ražotāja noliktavā uz noteiktu laiku, par to saņemot daļēju uzglabāšanas
izmaksu kompensāciju. Uzglabāšanas
laikam beidzoties, ražotājs produktu
var realizēt tirgū.
Atbalsta pasākumus EK ieviesusi,
lai stabilizētu lauksaimniecības produktu tirgus, ko spēcīgi satricinājusi
Covid-19 nelabvēlīgā ietekme, samazinot pieprasījumu un preču tirdzniecības plūsmas un tādējādi apdraudot
lauksaimniecības un pārtikas nozari visos tās posmos no gatavā produkta realizācijas līdz primārajiem ražotājiem.
Privātās uzglabāšanas atbalsta apmērs sviestam, vājpiena pulverim un
sieram veidojas no diviem elementiem
– ﬁksētās summas (eiro par tonnu) un
mainīgās summas (eiro par tonnu par
katru uzglabāšanas dienu). Piemēram,
vājpiena pulverim atbalsta apmērs veidosies no ﬁksētās summas 5,11 eiro par
tonnu un mainīgās summas 0,13 eiro
par tonnu dienā, bet sieram – attiecīgi

15,57 eiro par tonnu un 0,40 eiro par
tonnu dienā. Liellopu gaļai un aitu un
kazu gaļai atbalsta apmērs par tonnu
ir ﬁksēts un atkarīgs no uzglabāšanas
ilguma, piemēram, par 90 dienas ilgu
uzglabāšanu atbalsta apmērs liellopu
gaļai būs 1008 eiro par tonnu, bet aitu
un kazu gaļai 866 eiro par tonnu.
Katram produktam arī ir noteikts
minimālais daudzums, ko var pieteikt
privātai uzglabāšanai, kā arī īsākais un
garākais iespējamais uzglabāšanas periods. Sviestam, vājpiena pulverim un
liellopu gaļai tās ir 10 tonnas, sieram
500 kg un aitu un kazu gaļai 5 tonnas.
Atsevišķiem produktiem tiek piemēroti papildus nosacījumi, piemēram:
atbalstam par siera privātu uzglabāšanu var pieteikt tikai sieru ar aizsargātu nosaukumu vai sieru, kurš ir pilnībā
nogatavināts un tā nogatavināšanas
periods ir vismaz 21 diena, kā arī derīguma termiņš ir garāks par uzglabāšanas laiku. Atbalstam var pieteikt arī
biezpienu saldētā veidā un nepiemērojot nosacījumus par nogatavināšanu.
Kopējais siera apjoms, ko ražotāji Latvijā var pieteikt privātai uzglabāšanai,
ir 459 tonnas;
atbalstam par liellopu gaļas privātu
uzglabāšanu var pieteikt tikai tādu liemeņu pakaļējās ceturtdaļas, kas iegūtas
no 8 mēnešus vecu vai vecāku dzīvnie-

ku S, E, U, R un O klasei atbilstošiem
liemeņiem;
atbalstam par aitu un kazu gaļas
privātu uzglabāšanu var pieteikt tikai
tādus liemeņus un pusliemeņus, kas
iegūti no 12 mēnešus veciem vai jaunākiem dzīvniekiem.
Pieteikumus privātai uzglabāšanai
var iesniegt Lauku atbalsta dienestā (LAD) no 2020. gada 7. maija līdz
30. jūnijam. Viens atbalsta pretendents
šajā laikposmā var iesniegt neierobežotu skaitu pieteikumu. Atbalstu pasākuma ietvaros izmaksā pēc uzglabāšanas laika beigām.
Zemkopības ministrija ir izstrādājusi noteikumu projektu, ar kuru Latvijā
tiks ieviesti jaunie privātās uzglabāšanas nosacījumi, un plānots, ka noteikumi varētu stāties spēkā maija otrajā
pusē. Tomēr, ņemot vērā situācijas
nopietnību saistībā ar Covid-19 ietekmi, kā arī ierobežoto laiku pieteikumu
iesniegšanai, LAD ir gatavs sākt pieteikumu pieņemšanu no atbalsta pretendentiem arī pirms noteikumu spēkā
stāšanās, pamatojoties uz ES normatīvo aktu tiešu piemērojamību dalībvalstīs.
Informāciju sagatavoja:
Dagnija Muceniece,
Preses un sabiedrisko attiecību
nodaļas vadītāja

Aktuālāko informāciju par nomas tiesību izsolēm, nosacīto
nomas maksu un citiem nosacījumiem, iespējams uzzināt www.
kraslava.lv sadaļā „Uzņēmējiem”
vai sazinoties ar Krāslavas novada
domes speciālistiem pa tālr. +371
65624383 vai e-pastu dome@
kraslava.lv.
Foto: ražošanas teritorijas attīstības vīzijas vizualizācija
Aina Dzalbe,
projektu speciāliste

BEZMAKSAS ATTĀLINĀTAS
JURISTU KONSULTĀCIJAS
Nepieciešama juridiska konsultācija? Risinājums – attālināta telefonkonsultācija vai rakstiska atbilde tiešsaistē!

Lai veicinātu ikviena iedzīvotāja informētību par savām
tiesībām un tiesisko interešu aizsardzību ārkārtējās situācijas apstākļos, kā arī nodrošinātu juridisku atbalstu strīdu risināšanā un iespējamo seku novēršanā, šā gada maijā mēnesī, sākot ar 18. maiju līdz 29. maijam darba dienās no plkst.
10.00 līdz 16.00, ikvienam būs iespēja saņemt bezmaksas
attālinātas juridiskās konsultācijas no augsti kvaliﬁcētiem
juristiem.
Konsultēties ar juristiem varēs par šādām tēmām: ģimenes
tiesības, aizsardzība no vardarbības, cietušo tiesības, darba
tiesības, saistību izpilde, zaudējumu piedziņa, maksātnespējas process u.c.
Lai saņemtu konsultāciju norādītajā laikā, jāzvana uz bezmaksas informatīvo tālruni 116006 vai jāraksta, izmantojot
tiešsaistes konsultāciju rīku, interneta vietnē www.cietusajiem.lv.
! Svarīgi:
pirms konsultācijas noformulēt savu jautājumu;
vēlams atrasties telpās un nodrošināties ar iespēju pierakstīt Jums svarīgo informāciju.
Attālinātās juristu konsultācijas Juridiskās palīdzības administrācija organizē, piesaistot juridiskās palīdzības sniedzējus, ar kuriem ir noslēgts juridiskās palīdzības līgums, un
izmantojot bezmaksas informatīvo tālruņa 116006 tālruņa
infrastruktūru (telefonlīnija un interaktīva komunikācijas
platforma), kas izveidota cietušo personu informatīvajam
atbalstam un darbojas atbilstoši noslēgtajam deleģēšanas
līgumam starp Juridiskās palīdzības administrāciju un biedrību „Skalbes”.

2
izsoles
Latgales apgabaltiesas 29. iecirkņa zvērināta tiesu izpildītāja Lilija Solovjova, prakses vieta Atbrīvošanas aleja 93a, Rēzekne, pārdod pirmajā
izsolē Mārītei Carkovai piederošo nekustamo īpašumu Lāčplēša ielā 17-8,
Krāslavā, Krāslavas novadā, kadastra numurs 6001 900 2093. Nekustamais īpašums sastāv no dzīvokļa 30,3 m² platībā un 303/2390 kopīpašuma domājamām daļām no būves (kadastra apzīmējums 6001 001 0267
001 ) un zemes (kadastra apzīmējums 6001 001 0267). Piedzinējs: AS
„LATEKO LĪZINGS”, jur. adrese: Katlakalna iela 1, Rīga, LV-1073. Nekustamā īpašuma piespiedu pārdošanas vērtība un izsoles sākumcena ir
700,00 EUR. Izsoles solis: 50,00 EUR. Izsoles cena nav apliekama ar
pievienotās vērtības nodokli. Personai, kura vēlas piedalīties nekustamā
īpašuma 1.izsolē, līdz 2020. gada 26. maijam, izmantojot elektronisko izsoļu vietni, jānosūta tiesu izpildītājam lūgumu autorizēt to dalībai izsolē
un jāieskaita nodrošinājumu 10% apmērā no nekustamā īpašuma novērtējuma, t.i. 70,00 EUR, ZTI L.Solovjovas, reģ.Nr.08046611453, depozīta kontā Nr.LV69TREL9199104001000, Valsts kase, kods TRELLV22,
maksājuma mērķī norādot piešķirtā rēķina numuru.
Izsoles sākuma datums - 2020. gada 6. maijs plkst.13.00, izsoles noslēguma datums un laiks - 2020. gada 5. jūnijs plkst.13.00.

Krāslavas novada dome paziņo, ka Publiskas personas mantas atsavināšanas likumā noteiktajā kārtībā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli tiek pārdots Krāslavas novada pašvaldības nekustamais īpašums – septiņi dzīvokļi:
Istabu Izsoles
Nodro Izsoles
Kadastra
Platī
skaits sākum
ši
datums,
Adrese
numurs
ba
cena
nājums laiks
m2
EUR
EUR
Raiņa iela 9 – 13, Krāslava
6001 900 2742 45,5
2
800,00
80,00
16.06.2020.
10.30.
Rīgas iela 110 – 15, Krāslava
6001 900 0174 45,2
2
1000,00 100,00 16.06.2020.
11.00.
Baznīcas iela 4 – 13, Krāslava
6001 900 2740 41,0
2
1000,00 100,0
16.06.2020.
11.30.
N.Rancāna iela 16–13, Krāslava 6001 900 2749 40,4
2
1000,00 100,00 17.06.2020.
10.00.
Lielā iela 18 – 2, Krāslava
6001 900 2741 37,9
1
1000,00 100,00 17.06.2020.
10.30.
Lielā iela 18 – 39, Krāslava
6001 900 2747 37,8
1
1000,00 100,00 17.06.2020.
11.00.
Lielā iela 18 – 73, Krāslava
6001 900 2745 38,2
1
1000,00 100,00 17.06.2020.
11.30.
Iepazīties ar izsoles noteikumiem var pašvaldības mājaslapā internetā (www.kraslava.lv). Izsoles pretendentu
reģistrācija izsolei notiek līdz 2020.gada 16.jūnijam plkst. 10.00. darba laikā Krāslavas novada domes ēkā 2.kab.,
Rīgas ielā 51, Krāslavā, nogādājot pieteikumu personīgi, ar kurjeru vai pa pastu. Personas, kurām ir pirmpirkuma
tiesības uz izsolāmo mantu - nav. Samaksu – summu par nosolīto nekustamo īpašumu, atrēķinot iemaksāto nodrošinājumu, jāsamaksā divu nedēļu laikā no izsoles dienas. Tālrunis uzziņām 65681764, 65681754.

Latgales apgabaltiesas iecirkņa Nr. 27 zvērināta tiesu izpildītāja Žanna Osipova, prakses
vieta Raiņa bulvāris 3-1, Preiļi, rīko pirmo izsoli SIA „Kraswood”, reģ. Nr. 41503052842
piederošā nekustamā īpašuma pēc adreses Induļi, Robežnieku pagasts, Krāslavas nov., kadastra apzīmējums 6086 002 0230, reģistrēta Robežnieku pag. zemesgrāmatas nodalījumā
Nr.100000489246 un sastāv no zemes vienības (kadastra apzīmējums 60860020230) - 1,8
ha un zemes vienības (kadastra apzīmējums 60860080100) – 1 ha, kopplatībā 2,8 ha. Parādnieks: SIA „Kraswood”, reģ.Nr. 41503052842, Dārza iela 46, Krāslava, Krāslavas nov. Piedzinējs: Eksporta un ražošanas republikāniskais un unitārais uzņēmums „Belļeseksport”,
(100994804); AS „Monify”, Dzirnavu iela 36, Rīga. Īpašuma izsoles sākumcena - 5000,00
EUR. Izsoles solis - 500,00 EUR. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Pēc kārtas tā ir pirmā izsole. Izsole sākuma datums ir 2020. gada 21. maijā plkst.13.00 un
izsoles noslēguma datums - 2020. gada 22. jūnijā pulksten 13.00. Visām personām, kurām
uz Nekustamo īpašumu ir tiesības, kas nepieļauj tā pārdošanu izsolē, jāpieteic savas prasības tiesā līdz izsoles dienai.
Personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, līdz 2020. gada 10. jūnijam, izmantojot elektronisko vietni, jānosūta tiesu izpildītājam lūgumu autorizēt to dalībai izsolē, iemaksājot
nodrošinājumu 10% apmērā no nekustamā īpašuma novērtējuma 500,00 eiro, zvērināta
tiesu izpildītājas Žanna Osipova, reģ. nr. 25077712171, depozīta kontā nr.: LV43TREL9199089001000, Valsts Kase, kods TRELLV22, maksājuma mērķī norādot
piešķirtā rēķina numuru. Uzziņas pa tālr. 29183199.

Latgales apgabaltiesas iecirkņa Nr. 27 zvērināta tiesu izpildītāja Žanna Osipova,
prakses vieta Raiņa bulvāris 3-1, Preiļi, rīko pirmo izsoli SIA „Kraswood”, reģ.Nr.
41503052842 piederošā nekustamā īpašuma pēc adreses „Krēsliņmājas”, Kombuļu pag., Krāslavas nov., kadastra apzīmējums 6074 001 0072, reģistrēta Kombuļu pag. zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 201 un sastāv no zemes vienības (kadastra
apzīmējums 60740010072) kopplatībā 4,2ha. Parādnieks: SIA „Kraswood”, reģ.
Nr. 41503052842, Dārza iela 46, Krāslava, Krāslavas nov. Piedzinējs: Eksporta un
ražošanas republikāniskais un unitārais uzņēmums „Belļeseksport”, (100994804);
AS „Monify”, Dzirnavu iela 36, Rīga. Īpašuma izsoles sākumcena - 1500,00 EUR.
Izsoles solis - 150,00EUR. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Pēc kārtas tā ir pirmā izsole. Izsoles sākuma datums ir 2020. gada 21. maijā
plkst.13.00 un izsoles noslēguma datums 2020. gada 22. jūnijā pulksten 13.00. Visām
personām, kurām uz nekustamo īpašumu ir tiesības, kas nepieļauj tā pārdošanu izsolē, jāpieteic savas prasības tiesā līdz izsoles dienai.
Personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, līdz 2020. gada 10. jūnijam, izmantojot
elektronisko vietni, jānosūta tiesu izpildītājam lūgumu autorizēt to dalībai izsolē, iemaksājot nodrošinājumu 10% apmērā no nekustamā īpašuma novērtējuma 150,00
eiro, zvērināta tiesu izpildītājas Žanna Osipova, reģ. nr. 25077712171, d e p o z ī t a
kontā
nr.: LV43TREL9199089001000, Valsts Kase, kods TRELLV22, maksājuma mērķī norādot piešķirtā rēķina numuru. Uzziņas pa tālr. 29183199.

aktuālā informācija

ADMINISTRATĪVĀ
KOMISIJA ZIŅO

2020. gada 5. maijā notika Administratīvās komisijas kārtējā sēde, kurā tika
izskatītas 6 administratīvo
pārkāpumu lietas:

par bērna aprūpes pienākumu
nepildīšanu personai tika izteikts
brīdinājums;
par dzīvnieku slēpšanu no Pārtikas un veterinārā dienesta inspektora, dzīvnieku nereģistrēšanu
normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā, dzīvnieku neidentiﬁcēšanu
(nemarķēšanu) vai izvairīšanos no
to uzskaites pašvaldībā personai
tika uzlikts naudas sods 250 EUR
apmērā;
par dzīvnieku turēšanas, labturības, izmantošanas un pārvadāšanas prasību pārkāpšanu personai
tika uzlikts naudas sods 100 EUR
apmērā;
par zemes apsaimniekošanas
pasākumu neizpildīšanu un zāles
nepļaušanu, lai novērstu kūlas veidošanos, personai tika uzlikts naudas sods 140 EUR apmērā;
par bērna aprūpes pienākumu
nepildīšanu personai tika uzlikts
naudas sods 100 EUR apmērā;
par nepilngadīgā iesaistīšanu
alkoholisko dzērienu lietošanā un
smēķēšanā personai tika uzlikts
naudas sods 35 EUR apmērā.
Administratīvās komisijas nākamā sēde notiks 2020. gada 2.
jūnijā plkst.13.00 Krāslavas novada domes 20.kab. (Rīgas ielā 51,
Krāslavā).

PAŠVALDĪBAS
POLICIJA
PAR PAVEIKTO
DARBU APRĪLĪ

Sastādīti 13 administratīvo pārkāpumu protokoli: 1 par sīko huligānismu, 2 par bērna
aprūpes pienākumu nepildīšanu, 3 par alkoholisko dzērienu vai citu apreibinošo vielu
lietošanu sabiedriskās vietās, 2 par dzīvnieku
turēšanas noteikumu pārkāpšanu, 1 par Valsts
uzraudzībā esošo dzīvnieku infekcijas slimību
(izņemot epizootijas) proﬁlakses un apkarošanas prasību pārkāpšanu, 1 par sabiedrisko vietu piegružošanu ar atkritumiem, 1 par dabisko
vajadzību kārtošanu sabiedriskā vietā un 1 par
transportlīdzekļu stāvēšanas noteikumu pārkāpšanu.
Saņemti 24 rakstiski iesniegumi. Notikumu žurnālā reģistrēti 32 notikumi. Uzsāktas
desmit administratīvās lietvedības. Aprīlī tika
pieņemti 17 apmeklētāji. Preventīvais darbs ar
bērniem un vecākiem (proﬁlaktiskās sarunas)
- 37. Aprīlī notika 45 proﬁlaktiskās sarunas,
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.
1 cilvēks nogādāts Daugavpils Reģionālās
slimnīcas Narkoloģijas nodaļā, 2 cilvēki alkohola reibuma stāvoklī tika nogādāti mājās.

ATTĀLINĀTĀS ĀRSTU KONSULTĀCIJAS –
JAUNĀ DZĪVES REALITĀTE UN IESPĒJA

Jaunā koronavīrusa izraisītā pandēmija jau ir ieviesusi
korekcijas visās dzīves jomās,
arī veselības aprūpē. Gan piesardzības nolūkos, gan ievērojot noteiktos ierobežojumus,
daudzi vēršas pie ārsta tikai
galējas nepieciešamības gadījumā. Diemžēl tas var novest
gan pie akūtu slimību smagākas norises, gan pie hronisku
kaišu saasinājumiem, tādēļ šobrīd ļoti pieprasītas kļuvušas
ārstu un speciālistu attālinātās
konsultācijas platformās „piearsta.lv” un „doconline.lv”.
Attālināti, bet kvalitatīvi
Lai saņemtu augsti profesionālu ārstu konsultācijas,
bieži vien bija jāgaida garās
rindās un jābrauc uz Rīgu.
Pateicoties attālinātajām konsultācijām, daļa ārstu tagad
kļuvuši pieejamāki. Arī paši
ārsti ir novērtējuši attālināto
konsultāciju iespējas un plāno
šādu formātu saglabāt arī nākotnē, īpaši sniedzot palīdzību
pacientiem, kuriem dzīvesvieta ir ārvalstīs vai tālu no galvaspilsētas.

Sirdsmiers, risinājums,
izraksts, recepte

Pandēmijas laikā daudzi izjūt satraukumu gan par kādu
ﬁzisku kaiti, kas piemeklējusi
tieši tagad, gan par psihoemocionāliem pārdzīvojumiem,
kas radušies, piemēram, dar-

ba zaudējuma dēļ. Daudzos
gadījumos saruna ar ārstu var
palīdzēt rast sirdsmieru, risinājumu, vai, ja nepieciešams,
ieteikumu nekavēties ar neatliekamās palīdzības izsaukšanu. Attālinātās konsultācijas
laikā ārsts var noteikt turpmāko ārstēšanu, sagatavot izrakstu, kā arī izrakstīt e-recepti. Īpaši ērti tas ir pacientiem,
kuri jau iepriekš apmeklējuši
konkrēto speciālistu, kā arī pacientiem ar hroniskām kaitēm
slimības gaitas novērošanai,
terapijas korekcijai u.c. Jāuzsver, ka nodrošinot attālinātās
konsultācijas, pilnībā tiek ievērota personas datu drošība.

Ne visu, tomēr daudz

Aktuāls ir jautājums, kā gan
ārsts var pacientu izmeklēt attālināti? Pediatre, bērnu neiroloģe Vizma Meikšāne atklāj:
„Attālinātās konsultācijas laikā varam pārrunāt jautājumus
par bērna ﬁziskās un emocionālās attīstības periodiem,
nakts miega traucējumiem,
bērna runas attīstību. Bērniem
bieži ir vēdera izejas traucējumi, kuru iemeslus varam
noskaidrot arī attālinātās konsultācijas laikā. Bieži ir jautājumi par uzturu, par piebarojuma ieviešanu zīdainim, un
tos arī varam risināt attālināti.
Ir daudz jautājumu par gaitu,
pēdu balstu. Platformā „do-

conline.lv” ir iespēja pievienot video, kur varam redzēt,
kā tieši šī problēma izpaužas,
jo pieņemšanas laikā ārsta
kabinetā bērns ne vienmēr
to demonstrēs. Ir arī iespēja
pievienot analīžu rezultātus
un citus izmeklējumus. Tādā
veidā ārsts var sagatavoties
konsultācijai, un dažkārt tā ir
pat daudz konstruktīvāka nekā
klātienē.”
Attālinātās
konsultācijas
sniedz daudzu nozaru ārsti.
Piemēram, asoc. prof., dietoloģe Laila Meija uzsver, ka
viņas pacienti attālinātajās
konsultācijās meklē palīdzību
dažādu ar nopietnām, piemēram, onkoloģiskām un gremošanas sistēmas slimībām,
saistītu uztura jautājumu risināšanai.
„Veselības centrs 4” ārstu,
augsti kvaliﬁcētu speciālistu
attālinātās konsultācijas pieejamas:
• telefonkonsultācijas - platformā www.piearsta.lv
• videokonsultācijas - platformā www.doconline.lv
Informāciju sagatavoja:
Inguna Almbauere,
„Veselības centrs 4”
sabiedrisko attiecību
speciāliste
T.: 29467860, e-pasts:
inguna.almbauere@vc4.lv

3
aktuālā
informācija
„Mana Cope” –
vietne ne tikai
makšķerēšanas
licenču iegādei

Tuvojoties vasarai, aizvien aktuālāka kļūst makšķerēšanas tēma.
Lai šī nodarbe nesagādātu problēmas pašam makšķerniekam, būtiski ir iegādāties kā makšķerēšanas
licences, tā zināt, kuros ūdeņos un
kad makšķerēšana atļauta. Tieši
tādēļ Latvijas Lauku konsultāciju
un izglītības centrā (LLKC) radīts
interaktīvs palīgs makšķerniekiem
„Mana Cope”, kurā visa minētā informācija pieejama vienuviet.
Vietnē www.manacope.lv var ne
vien iegādāties elektroniskās Makšķerēšanas, vēžošanas un zemūdens
medību kartes un makšķerēšanas licences populārākajām licencētajām
copes vietām Latvijā, bet arī uzzināt
aktuālo informāciju par likumdošanu un licencēto makšķerēšanas
vietu nolikumus. Būtiski, ka vietne
pieejama gan kā interneta resurss
www.manacope.lv, gan kā mobilā
lietotne Android un iOS ierīcēm.
Agnese Neimane-Jordane, LLKC
Zivsaimniecības nodaļas vadītāja:
„Lietotnē jau šobrīd ir pieejamas
elektroniskās makšķerēšanas licences Daugavai, Lielupei, Salacai,
Ventai un Varkaļu kanālam, kā arī
11 ezeriem (Usmas ezers, Augstrozes Lielezers, Alūksnes ezers,
Burtnieku ezers, Kālezers, Liepājas, Durbes, Katvaru, Baļotes ezers,
Limbažu Lielezers, Limbažu Dūņezers). „Mana Cope” lietotāji makšķerēšanas licences var iegādāties
gan sev, gan citai personai.”
Mobilajā lietotnē iestrādāta karte
ar Latvijas upēm, ezeriem un ūdenskrātuvēm. Karte ir ne tikai vizuāls
Latvijas ūdeņu atspoguļojums, bet
arī vizuāla datu bāze, kurā iegūt informāciju par īpaši aizsargājamām
dabas teritorijām, kurās pastāv ierobežojumi makšķerēšanai, sezonāliem liegumiem, makšķerēšanai
bīstamām vietām, laivu lietošanas
un ātruma ierobežojumiem uz ūdeņiem, kā arī par makšķerniekiem
draudzīgām vietām, t.sk. laivu ielaišanas vietām, naktsmītnēm, laivu
nomu u.tml. makšķerēšanai noderīgiem servisiem. „Mana Cope” kartē iestrādāts arī „Copes asistents”.
Makšķernieks, aktivizējot savu atrašanas vietu, saņem brīdinājumus
par tuvošanos vai atrašanos teritorijās, kur pastāv jebkādi ierobežojumi
makšķerēšanai.
Lai lietotne saturētu aktuālu un
makšķerniekiem nozīmīgu informāciju, ir izveidotas saziņas iespējas
ar „Mana Cope” uzturētājiem, izveidota lietotnes lapa sociālajā tīklā
„facebook”, kā arī „Mana Cope”
palīgu grupa, proﬁls „instagram”.
„Mana Cope” informatīvais tālrunis
– 26360007, e-pasts: info@manacope.lv.
Dodies copēt? Paķer līdzi „Mana
Cope”!
Informāciju sagatavoja
Ilze Rūtenberga-Bērziņa,
LLKC sabiedrisko attiecību
vadītāja

Par ārkārtas situāciju

ŠOGAD VIENOTO PLATĪBAS
MAKSĀJUMU VARĒS SAŅEMT
KĀ BEZPROCENTU
ĪSTERMIŅA AIZDEVUMU

Valdība atbalstīja Zemkopības ministrijas (ZM) izstrādāto Ministru
kabineta noteikumu projektu „Valsts atbalsts īstermiņa aizdevumiem
lauksaimniecībai, lai mazinātu Covid-19 izplatības negatīvo ietekmi”.
Tas paredz lauksaimniekiem vienoto platības maksājuma avansu piešķirt kā īstermiņa bezprocentu aizdevumu, lai mazinātu Covid-19 krīzes
negatīvo ietekmi. Savukārt lauksaimniecības primāro produktu ražotājiem un lauksaimniekiem stabilizēs naudas plūsmu, kā arī nodrošinās
ekonomisko dzīvotspēju un attīstību.
Noteikumu projektā paredzēts, ka īstermiņa aizdevumu līdz 2020.
gada 31. decembrim piešķirs lauksaimniekiem kā de minimis atbalstu
vai arī kā saskaņotu valsts atbalstu atbilstoši Eiropas Komisijas lēmumam, ja lauksaimniekam trīs pēdējos ﬁskālajos gados piešķirtā de minimis atbalsta kopējā summa ir sasniegusi 25 000 eiro.
Īstermiņa aizdevumu aprēķinās no vienotā platības maksājuma avansa apmēra, ņemot vērā šādus noteikumu projekta nosacījumus: 1) īstermiņa aizdevuma minimālā summa – 700 eiro; 2) atbalsta likme noteikta 40 eiro par vienotajam platības maksājumam pieteikto hektāru;
3) saskaņotā valsts atbalsta īstermiņa aizdevuma maksimālā summa
– 100 000 eiro. Iesniegumu īstermiņa aizdevuma saņemšanai lauksaimnieki varēs Lauku atbalsta dienestā (LAD) iesniegt no 2020. gada 20.
maija līdz 15. augustam.
Aizdevuma atmaksa: LAD ieturēs izmaksāto īstermiņa aizdevuma
summu no lauksaimniekam aprēķinātās avansa maksājuma summas vai
aprēķinātā gala maksājuma par kārtējā gadā vienotajam platības maksājumam apstiprinātajām platībām.
Plānotais atbalsta saņēmēju skaits – 15,2 tūkstoši lauksaimniecības
primāro produktu ražotāju ar kopējo deklarēto platību 1,5 miljoni ha.
Īstermiņa aizdevumu kopējā summa: 60 miljoni eiro, kam papildu ﬁnansējums no valsts budžeta nav nepieciešams.
Informāciju sagatavoja: Dagnija Muceniece,
Preses un sabiedrisko attiecību nodaļas vadītāja

RĪCĪBAS AR SADZĪVES
ATKRITUMIEM
COVID-19 RISKU
MAZINĀŠANAI

Lai sniegtu drošu atkritumu apsaimniekošanas pakalpojumu iedzīvotājiem un mazinātu riskus Covid-19 tālākai
izplatībai Latvijas iedzīvotāju vidū, ir ieviesti papildu piesardzības pasākumi, lai nodrošinātu iedzīvotāju veselību
un vides aizsardzību.

Vīrusa ierobežošanai ļoti būtiska ir iedzīvotāju atbildīga rīcība ar atkritumiem šajā laikā.
Atkritumu apsaimniekošana mājsaimniecībās, ja ir noteikta karantīna:
Atkritumus, starp kuriem ir individuālie aizsardzības līdzekļi (cimdi
un maskas), šādās mājsaimniecībās ievieto divos aizsietos maisos.
Maisu ievieto konteinerā, kas paredzēts nešķirotiem atkritumiem. To
nedrīkst atstāt pie konteinera vai ievietot dalītās vākšanas konteinerā.
Nešķirotu sadzīves atkritumu izvešana notiek pēc graﬁka.
Rokas uzreiz pēc atkritumu izmešanas rūpīgi apstrādājiet ar dezinfekcijas līdzekļiem!

Turpinām šķirot atkritumus

Atgādinām!
Atkritumu dalītās savākšanas punktos un konteinerā:
dalītās vākšanas atkritumu konteineros drīkst mest tikai pārstrādei derīgos materiālus, kas norādīti uz konteinera, tāpat kā līdz šim;
dalītās vākšanas atkritumu konteineros nedrīkst mest vienreizlietojamās salvetes, papīra dvieļus, paketes, pamperus.
Atkritumu dalītās savākšanas laukumos:
konteineros, kas izvietoti atkritumu dalītās savākšanas laukumos, tāpat kā līdz šim var nodot pudeļu un burku stiklu, papīru, kartonu, polimērus, PET pudeles, metālu;
SVARĪGI ieturēt 2 metru distanci no laukuma pārziņa un citiem apmeklētājiem;
lielizmēra, zaļo atkritumu, būvniecības atkritumu pieņemšana tiek nodrošināta saskaņā ar pašvaldības vai apsaimniekotāja noteikto kārtību.
Vēlam visiem labu veselību un atbildīgu rīcību!

TIESLIETU MINISTRIJA INFORMĒ TIESLIETU MINISTRIJA INFORMĒ
PAR LAULĪBU REĢISTRĀCIJU
PAR RELIĢISKO ORGANIZĀCIJU
DZIMTSARAKSTU NODAĻĀS
DARBĪBU NO 12. MAIJA
Tieslietu ministrija, atbilstoši Ministru kabineta
2020. gada 7. maija lēmumam, grozot Ministru
kabineta 2020. gada 12.
marta rīkojumu Nr. 103
„Par ārkārtējās situācijas
izsludināšanu”, informē
par reliģisko organizāciju
darbību, sākot no 2020.
gada 12. maija.

No 12. maija tiek atļauta pulcēšanās gan iekštelpās, gan
ārtelpās organizētos pasākumos
– arī reliģiskās darbības veikšanai, pulcējoties, ievērojot šādas
prasības:
1. vienlaicīgi pasākumā ir ne
vairāk kā 25 cilvēki, ievērojot ﬁziskās distancēšanās un epidemioloģiskās drošības pasākumus;
2. pasākuma laiks nepārsniedz
trīs stundas iekštelpās;
3. pasākumiem, kuros apmeklētājs piedalās, atrodoties vieglajā
transportlīdzeklī, nepiemēro iepriekšminēto cilvēku skaita ierobežojumu;
4. pasākuma organizators nodrošina ierobežojumu ievērošanu
un dezinfekcijas līdzekļu pieejamību dalībniekiem.
Tieslietu ministrija norāda, ka
garīgā un kalpojošā personāla
noturēts dievkalpojums, neaicinot uz to draudzi, nav uzskatāms
par organizētu pasākumu. Tādējādi vienlaicīgi reliģiskās darbības veikšanas vietās var atrasties

tāds personu skaits, kas nodrošina savstarpējās divu metru distances un citu noteikto ﬁziskās distancēšanās un epidemioloģiskās
drošības pasākumu ievērošanu.
Laulību, kristību, bēru ceremonijas tiek uzskatītas par organizētu
pasākumu minētā rīkojuma izpratnē, tāpēc dalībnieku skaits (ieskaitot garīgo un kalpojošo personālu)
nevar pārsniegt 25 cilvēkus, neatkarīgi no tā, vai pasākums tiek
organizēts iekštelpās vai ārtelpās. Turklāt iekštelpās notiekošā
pasākuma laiks nevar pārsniegt
trīs stundas. Attiecībā uz ārtelpās
notiekošajiem pasākumiem maksimālais norises laiks netiek ierobežots. Papildus minētajam, pasākuma organizatoram ir pienākums
nodrošināt ierobežojumu ievērošanu un dezinfekcijas līdzekļu
pieejamību dalībniekiem.
Atgādinām, ka, neievērojot divu
metru distanci, vienlaikus pulcēties publiskās iekštelpās un publiskās ārtelpās var:
ne vairāk kā divas personas;
personas, kas dzīvo vienā mājsaimniecībā;
vecāks un viņa nepilngadīgie
bērni, ja viņi nedzīvo vienā mājsaimniecībā;
personas, kuras veic darba vai
dienesta pienākumus.
Lana Mauliņa,
Tieslietu ministrijas
Komunikācijas un tehniskā
nodrošinājuma nodaļas
Sabiedrisko attiecību speciāliste

UN BAZNĪCĀS NO 12. MAIJA

Tieslietu ministrija atbilstoši Ministru kabineta 2020. gada 7. maija
lēmumam, grozot Ministru kabineta 2020. gada 12. marta rīkojumu
Nr. 103 „Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu”, informē par laulību noslēgšanu dzimtsarakstu nodaļās un baznīcās, sākot no 2020. gada
12. maija.
No 12. maija laulību noslēgšana dzimtsarakstu nodaļās un baznīcās ir atļauta, ja tiek ievērotas šādas prasības:
1. iekštelpās un ārtelpās vienlaicīgi pasākumā ir ne vairāk kā 25 cilvēki (ieskaitot laulājamos, lieciniekus, dzimtsarakstu nodaļas amatpersonas vai garīdzniekus un citas personas), ja tiek ievērota ﬁziskās distancēšanās un epidemioloģiskās drošības pasākumi;
2. iekštelpās pasākuma laiks nepārsniedz trīs stundas (ārtelpās notiekošajiem pasākumiem maksimālais norises laiks netiek ierobežots);
3. pasākuma organizators nodrošina ierobežojumu ievērošanu un
dezinfekcijas līdzekļu pieejamību dalībniekiem.
Atgādinām, ka, neievērojot divu metru distanci, vienlaikus pulcēties
publiskās iekštelpās un publiskās ārtelpās var:
ne vairāk kā divas personas;
personas, kas dzīvo vienā mājsaimniecībā;
vecāks un viņa nepilngadīgie bērni, ja viņi nedzīvo vienā mājsaimniecībā;
personas, kuras veic darba vai dienesta pienākumus.
Lana Mauliņa,
Tieslietu ministrijas
Komunikācijas un tehniskā nodrošinājuma nodaļas
Sabiedrisko attiecību speciāliste
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darbi, notikumi, cilvēki

LATVIJAS REPUBLIKAS NEATKARĪBAS
ATJAUNOŠANAS 30. GADADIENA

Dabas atmodas visskaistākajā
brīdī, kad viss atplaukst, kļūst dzīvs
un ar katru dienu kļūst košāks, arī
Latvijas iedzīvotāju prātos un sirdīs mirdz īpaša prieka un lepnuma
dzirkstelīte, kas nekad nenodziest
un atgādina mums par visdārgāko.
2020. GADA 1. MAIJĀ APRIT
100 GADI, KOPŠ UZ SAVU PIRMO SĒDI SANĀCA LATVIJAS
SATVERSMES SAPULCE – pirmais Latvijas valsts parlaments,
kas nedaudz vairāk nekā divu
gadu laikā radīja Latvijas valsts
tiesisko pamatus. 2020. GADA 4.
MAIJĀ APRIT 30 GADI, KOPŠ
LATVIJAS PSR AUGSTĀKĀS
PADOMES DEPUTĀTI PIE-

ŅĒMA „DEKLARĀCIJU PAR
LATVIJAS REPUBLIKAS NEATKARĪBAS ATJAUNOŠANU”,
ar kuru atjaunoja 1922. gadā pieņemto Satversmi. „Par” nobalsoja
vairāk nekā 2/3 deputātu (138),
viens atturējās, un 57 deputāti
balsojumā nepiedalījās. PĒTERIS
KOROŠEVSKIS BIJA VIENĪGAIS NO TRIM KRĀSLAVAS
RAJONA IEVĒLĒTĀJIEM DEPUTĀTIEM LPSR AUGSTĀKAJĀ PADOMĒ, KURŠ BALSOJA
PAR LATVIJAS NEATKARĪBU.
Pēteris Koroševskis dzimis 1940.
gadā Krāslavas rajona Ezernieku
pagastā. 1968. gadā pēc Jelgavas
Lauksaimniecības akadēmijas Ve-

terinārijas fakultātes absolvēšanas
sāka strādāt padomju saimniecībā
„Ezernieki”. No 1973. gada strādāja kolhozā „Borec” par valdes
priekšsēdētāju, pēc tam par kolhoza „Skaista” valdes priekšsēdētāju.
1990. gadā P. Koroševskis tika ievēlēts par Latvijas PSR Augstākās
Padomes deputātu. 2000. gadā 15.
februārī Pēteris Koroševskis par
nopelniem Latvijas labā iecelts par
Triju Zvaigžņu ordeņa komandieri.
Pēc Neatkarības deklarācijas
pieņemšanas daudzi Latvijas iedzīvotāji ar gavilēm, apsveikumiem
un prieka asarām sagaidīja no ēkas
iznākušos deputātus. Vakarā sākās
tautas manifestācija Daugavmalā,

kurai pievienojās arī Augstākās
Padomes deputāti. Pēc deklarācijas pieņemšanas tika uzsākta neatkarīgai valstij atbilstošo institūciju veidošana, kā arī iepriekšējo
institūciju pārveide. Neatkarības
atgūšanas procesu smaguma centrs
tika pārnests no sabiedriskās organizācijas (LTF) uz visu Latvijas
Republikas valsts pārvaldi un tās
institūcijām – parlamentu, valdību
un ministrijām.
1990. gada 24. maijā notika
Krāslavas rajona iedzīvotāju mītiņš Latvijas Augstākās Padomes
Deklarācijas „Par Latvijas Republikas neatkarības atjaunošanu” atbalstam. Mītiņā sapulcējās daudz
cilvēku, starp kuriem bija arī PSRS
Augstākās Padomes deputāts Ā.
Ločmelis, Latvijas Neatkarīgās
Komunistiskās partijas Krāslavas

rajona nodaļas sekretārs A. Masaļskis, sovhoza „Andrupene” direktors J. Briļs, Krāslavas rajona
laikraksta „Ezerzeme” redaktors
K. Makņa, Latvijas Republikas
politiski represēto apvienības
Krāslavas nodaļas valdes priekšsēdētāja Ē. Andžāne, LTF aktīvisti
J. Brenčs un V. Andžāns, LPSR AP
deputāts I. Geidāns, Latviešu strēlnieku apvienības priekšsēdētājs V.
Krūmiņš, laikraksta „Ezerzeme”
redaktora vietniece L. Šavikina un
citi.
Šogad valstī noteiktās ārkārtas
situācijas dēļ kopā sanākšana un
svētku svinēšana būs ģimeniskāka,
tomēr ne mazāk svinīga un nozīmīga.
DIEVS, SVĒTĪ LATVIJU!
Krāslavas Vēstures un mākslas
muzeja kolektīvs

ARĪ ATTĀLINĀTI VAR SEKMĪGI DARBOTIES!

Šis pavasaris Krāslavas novada Centrālajā
bibliotēkā lika visiem grāmatu cienītājiem,
bibliotēku darbiniekiem, kā arī aktīviem informācijas meklētājiem pārkārtoties un mācīties
dzīvot nedaudz citādāk – tagad tiekamies pēc
iepriekšējā pieteikuma, noteiktajā laikā un
veidā, sanāksmes un apmācības ar Krāslavas
un Dagdas novada, pagastu bibliotekāriem organizējam attālināti, arī grāmatu autori ir pretimnākoši un atbalsta iespēju tikties virtuālo
pasākumu platformā. Tas kārtējo reizi pierāda
to, ka mēs spējam pielāgoties, spējam mācīties un attīstīties, neskatoties uz bibliotēkas
neierastajām un jaunajām darba formām. Bibliotēkas un klientu sadarbība norit veiksmīgi,
turpinoties ārkārtējai situācijai valstī.
Bibliotēkā tiek aktualizēta iespēja reģistrēties attālināti, saņemt lietotājkodu un paroli,
sekot Krāslavas un Dagdas novadu bibliotēku
iespieddarbu klāstam un izmantot e-grāmatu
lasīšanas iespējas. Pateicoties čaklākiem bibliotēkas lietotājiem, izmantojot attālinātās pasūtīšanas, pagarināšanas iespējas, ir pieaudzis
ikdienas apmeklētāju skaits, kas vidēji mēnesī
sastādīja 80-90 apmeklējumus. Kontakts ar
grāmatu lietotājiem Krāslavas NC bibliotēkā
klātienē nenotiek, taču dienā tiek izsniegtas un
pagarinātas vidēji 250-300 grāmatas, salīdzinot ar iepriekšējā gada šīs situācijas brīža laika
periodu, ir nedaudz pieaudzis.
Grāmatu izsniegšana bibliotēkā norit nedaudz neierasti – iepriekš pasūtītās grāmatas
tiek iesaiņotas polietilēna maisiņā un atstātas
foajē noteiktajā laikā, saskaņojot ar lietotāju.
Tā kā bibliotēka ir slēgta klātienes apmeklējumiem, grāmatu nodošanas termiņš regulāri
tiek pagarināts līdz ārkārtējās situācijas bei-

gām. Taču tās grāmatas, kuras nonāk atpakaļ
bibliotēkā, iziet divu nedēļu karantīnu. Grāmatas tiek dezinﬁcētas ar dezinfekcijas līdzekļiem, to dara bibliotekāres pēc noteiktām
prasībām.
Bibliotēku ir iecienījuši ne tikai vietējie
iedzīvotāji, bet arī karantīnas laikā mājās atgriezušies studenti. Ir pamanīts aktīvs pieprasījums pēc nozares iespieddarbiem un novadpētniecības uzziņām.
Ievērojot attālināto distancēšanos, Latvijas
Bibliotekāru biedrība (LBB) bija izsludinājusi
Bibliotēku nedēļu, kas notika no 20. līdz 26.
aprīlim, un tās tēma bija– „Iedvesmo, iesaisti,
iespējo, vieno”. Lai gan valstī izsludinātā ārkārtas stāvokļa dēļ šī gada Latvijas Bibliotēku
festivāls tika atcelts, Bibliotēku nedēļa netika
atcelta. Šī gada Starptautiskās bibliotēku asociāciju un institūciju federācijas (International
Federation of Library Associations and Institutions, IFLA)) ģenerālkonferences tēma saskan ar IFLA stratēģijas 2019.–2024. gadam
nosaukumu – „Iedvesmo, iesaisti, iespējo, vieno” (Inspire, Engage, Enable, Connect).
Krāslavas novada Centrālā bibliotēka
(KNCB), kā arī Krāslavas un Dagdas novada
un pagastu bibliotēkas šogad aktīvi piedalījās
Bibliotēku nedēļas aktivitātēs un piedāvāja
visiem interesentiem ņemt dalību dažādos attālinātos pasākumos - virtuālajās izstādēs un
konkursos Krāslavas NC bibliotēkas mājas
lapā, bibliotēku emuāros un citās populārākajās sociālo tīklu vietnēs; piedalīties tiešsaistes
pasākumos – sarunā ar Latvijas Literatūras
gada balvas laureātu Rvīnu Vardi; atmiņu lasījumos, kas tika veltīti rakstnieces, dzejnieces
un novadnieces Cecīlijas Dineres atcerei; bib-

E. GULBJA LABORATORIJA
TAGAD ARĪ KRĀSLAVĀ
E. Gulbja laboratorija piedāvā
plašu klīnisko analīžu klāstu tagad
arī jaunajā pacientu pieņemšanas
punktā Krāslavā, Tirgus ielā 2. Nodrošinot tuvāku analīžu pieejamību, ceram būt noderīgi ārstniecības
pakalpojumu sniegšanā un tādejādi
uzlabot Latgales iedzīvotāju dzīves
kvalitāti!

Darba laiks:
pirmdiena - ceturtdiena8.00-16.00,
piektdien - 8.00-15.00.
Pacientu pieņemšanas punktā ir
nodrošināta vides pieejamība un
pacientiem ir pieejama analīžu rezultātu drukas ierīce.

liotekāru vebināros ar Latvijas Bibliotekāru
biedrības sniegto atbalstu attālināto bibliotekāro norišu nodrošināšanu sabiedrībai, izmantojot tiešsaistes platformu „Zoom”.
Šīs aktivitātes kā jauninājums KNCB darba pieredzē piesaistīja ļoti plašu interesentu
pulku gan no Krāslavas, Dagdas un citiem
Latvijas novadiem. Aptuveni tie bija vairāki
simti attālinātie dalībnieki, kas piedalījās pasākumos gan no darba vietām, gan mājām.
Protams, minētie pasākumi lika saprast un
secināt gan pasākumu organizētājiem, gan
pašiem dalībniekiem, cik gatavi esam uzņemt
un izmantot neierastās ikdienas darba formas
– pagastu bibliotēkas galvenokārt saskārās ar
nepilnīga komunikāciju aprīkojuma nodrošinājumu (bibliotēkās nav Web kameras, nav
mikrofona), zemām mūsdienu jaunāko tehnoloģiju izmantošanas prasmēm un sliktu interneta pārklājuma nodrošinājumu.
Nenoliedzami, ka problēmsituāciju atrisināšana sniedz arī unikālu pieredzi. Mēs kopīgi

ceram uz pagastu pārvalžu vadītāju sapratni
un atbalstu, meklējot iespējas nodrošināt bibliotēkām pilnvērtīgu attālinātās saziņas darba
vidi. Šī ārkārtas darba metode lika bibliotekārēm iedvesmoties un saprast, kādas profesionālās zināšanas nepieciešams pilnveidot,
kādas mūsdienu bibliotēkas funkcijas ir atbilstošākas vai bibliotēku aprīkojums atbilst
pieprasījumam.
IFLA ir pamanījusi LBB rosību IFLA
stratēģijas kontekstā, kā arī Krāslavas NC
bibliotēkas rīkotos attālinātos pasākumus vebinārus Bibliotēku nedēļā un arī pēc tās.
Viņi ir iecerējuši nopietni promotēt Latvijas
Bibliotēku nedēļas pieredzi. Tas nozīmē, ka
mūsu Bibliotēku nedēļā paveiktais dos mums
iespēju izskanēt starptautiskajā mērogā un būt
par piemēru bibliotekāriem citur pasaulē! Mēs
esam gan radošas, gan drosmīgas.
Krāslavas NC bibliotēkas kolektīvs ir ļoti
pateicīgs Latvijas bibliotekāru biedrībai, īpaši
tencinot Daci Ūdri, par sapratni un sadarbību,
par piedāvāto tiešsaistes darba formas nodrošināšanu un organizācijas pasākumu koordinēšanu, Krāslavas un Dagdas novada un pagastu bibliotekārēm par piedāvāto aktivitāšu
klāstu, bibliotēkas attālinātiem un klātienes
lietotājiem par saprati un atbalstu šīs dienas
neierasto attiecību uzturēšanā.
Krāslavas NC bibliotēka lietotājiem tika
atvērta no 18. maija, vienojoties ar Krāslavas
novada pašvaldību, vienlaikus nodrošinot iespēju organizēt lietotāju apkalpošanu, ievērojot bibliotēkas individuālo speciﬁku.
Uz tikšanos Krāslavas novada Centrālajā
bibliotēkā!

ATKRITUMI JĀIZMET KONTEINERĀ!
Daži iedzīvotāji mēdz atstāt
plastmasas maisus ar sašķirotu
stikla taru pie zaļajiem zvanveida
konteineriem. Tā darīt nav pareizi,
jo stikls ir plīstošs materiāls, mājdzīvnieki var saplēst maisus un
to saturs piesārņos apkārtni. Šāda
rīcība nav pieļaujama arī tādēļ, ka
šie maisiņi ar tukšo stikla taru bojā
pilsētas vizuālo tēlu, radot maldīgu priekšstatu par krāslaviešiem.
Ja stikla tarai paredzētais konteiners ir piepildīts, tad jāsameklē
tuvākais šķiroto atkritumu konteiners, kurā drīkst izmest stikla taru
vai jānes tā mājās un jāatnāk citā
reizē.
Juris Roga

5
PIEEJAMS ATBALSTS DARBA DEVĒJIEM
DARBA AIZSARDZĪBAS UZLABOŠANĀ

Laikā, kad daudzi uzņēmumi cieš zaudējumus Covid-19 izraisītās krīzes dēļ, turpinās pieteikšanās Eiropas Sociālā fonda
projekta „Darba drošības normatīvo aktu
praktiskās ieviešanas un uzraudzības pilnveidošana” bezmaksas atbalstam darba aizsardzības uzlabošanā bīstamo nozaru uzņēmumos.
Bezmaksas atbalstam var pieteikties
ikviens mikro, mazais vai vidējais uzņēmums, t.sk. zemnieku saimniecība, kurā
strādā ne vairāk kā 249 darbinieki un kurš
darbojas bīstamajā nozarē, piemēram, ēku
būvniecībā, mežistrādē, augkopībā, lopkopībā, pārtikas ražošanā vai kādā citā no 39
Ministru kabineta 2005. gada 8. februāra
noteikumos Nr. 99 noteiktajiem komercdarbības veidiem. Ar visām bīstamajām

nozarēm var iepazīties: https://likumi.lv/ta/
id/101364-noteikumi-par-komercdarbibasveidiem-kuros-darba-devejs-iesaista-kompetentu-instituciju
Atbalsta saņēmējiem tiek nodrošinātas
konsultācijas un palīdzība dokumentācijas
izstrādē, ja uzņēmumā atbilstoši Ministru
kabineta 2007. gada 2. oktobra noteikumu
Nr. 660 prasībām nav veikts vai ir daļēji veikts darba vides riska novērtējums un
nav izstrādāts darba aizsardzības pasākuma
plāns. Uzņēmumi, kuriem piešķirts atbalsts
„Konsultācijas darba devējiem”, var pieteikties arī atbalsta „Laboratoriskie mērījumi” saņemšanai, lai veiktu laboratoriskos
mērījumus (līdz 500 eiro) darba vides riska
faktoru ekspozīcijas noteikšanai, ja šādu
nepieciešamību konstatēs eksperti.

ĀRA TRENAŽIERI INDRĀ

Indrā un tuvējos pagastos ir daudz aktīvu, čaklu un pozitīvu dažādu
vecumu iedzīvotāju. Lai uzlabotu viņu dzīves kvalitāti, radās ideja izveidot āra trenažieru parku, kurā varētu lietderīgi un veselīgi pavadīt
savu brīvo laiku, komunicēt. Īpaši tas aktuāli ir jauniešiem. Pateicoties
Eiropas Lauksaimniecības fondam lauku attīstībai (ELFLA), pie Indras
pamatskolas tika uzstādīti deviņi āra trenažieri un infostends ar informāciju par pareizu trenažieru lietošanu, kā arī treniņnodarbību vadīšanai tika iegādāts galvas mikrofons.
Projektu „Āra trenažieri sportisko aktivitāšu dažādošanai Indras
pagastā” (Nr. 19-03-AL33-A019.2202-000002) ir īstenojusi biedrība
„SKOLA AR NĀKOTNI” LEADER projektu konkursu aktivitātē „Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas” biedrības „Krāslavas rajona partnerība” darbības teritorijas sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģijas 2014. - 2020. gadam 2.2. rīcībā „Atbalsts sabiedrisko aktivitāšu
dažādošanai vietējiem iedzīvotājiem”.
Projekta attiecināmo izmaksu summu veido ELFLA ﬁnansējums 9464.24 EUR (90 % atbalsta intensitāte no attiecināmām izmaksām) un
Krāslavas novada pašvaldības ﬁnansējums - 946, 42 EUR.
Esam pārliecināti, ka trenažieru parks būs viena no apmeklētākajām
vietām ciematā.
Izsakām pateicību biedrībai „Krāslavas rajona partnerība” par piedāvāto iespēju iesaistīties projektu konkursā, Krāslavas novada domei par
līdzﬁnansējumu, LAD speciālistiem par palīdzību projekta realizēšanā,
kā arī novada iedzīvotājiem par aktīvu iesaistīšanos kluba aktivitātēs.
Biedrība „SKOLA AR NĀKOTNI”

projekti
Savukārt, ja uzņēmumā ir veikts darba
vides riska novērtējums un izstrādāts darba aizsardzības pasākuma plāns vai attiecībā uz uzņēmumu pieņemts lēmums par
atbalsta „Konsultācijas darba devējiem”
piešķiršanu, ir iespēja pieteikties darba aizsardzības speciālistu un uzticības personu
apmācībām. Darba aizsardzības pamatlīmeņa zināšanu izglītības programmas ilgums ir 60 stundas. Darbinieks, kurš apguvis pamatlīmeņa zināšanu programmu, var
pieteikties specializēto zināšanu apguvei
darba aizsardzības jomā konkrētā nozarē,
kuru ilgums ir 40 stundas. Apmācībām pieteikties var uzņēmumi, kuros strādā līdz 10
darbiniekiem.
Ja uzņēmumā ir veikts darba vides riska
novērtējums, izstrādāts darba aizsardzības

pasākumu plāns un izveidota darba aizsardzības organizatoriskā struktūra atbilstoši
Darba aizsardzības likuma 9. panta prasībām, darbinieku, kurš ievēlēts par uzņēmuma uzticības personu, var deleģēt uzticības
personu apmācībām darba aizsardzības
pamatlīmeņa zināšanās. Apmācību ilgums
- 40 stundas.
Valsts darba inspekcija aicina bīstamo
nozaru mikro, mazos un vidējos uzņēmumus izmantot Eiropas Sociālā fonda projekta piedāvātās iespējas un saņemt bezmaksas
atbalstu darba vides drošības sakārtošanai.
Papildus informācija par bezmaksas atbalsta saņemšanu, rakstot uz e-pastu: info.
esf@vdi.gov.lv un zvanot pa tālruņiem:
27891465, 25725168 vai 25702127.

ATBALSTS UZŅĒMĒJDARBĪBAS UZSĀKŠANAI,
ATTĪSTOT MAZĀS LAUKU SAIMNIECĪBAS

Apakšpasākuma mērķis ir veicināt mazo lauku saimniecību konkurētspēju, paaugstinot to ražošanas
produktivitāti, efektivitāti, atbalstot
kooperāciju un tirgus pieejamību.
Atbalsta pretendents projekta iesniegumu, kas ietver darījumdarbības plānu, sagatavo sadarbībā ar
lauksaimniecības nozarē strādājošu
konsultāciju pakalpojuma sniedzēju.
Atbalsts paredzēts saimniecībām,
kurām gada kopējais neto apgrozījums pēdējā noslēgtā gadā pirms
projekta iesniegšanas vai saimniecības ekonomiskā lieluma standarta
izlaides vērtība projekta iesniegšanas
dienā ir vismaz 2000 EUR, bet nepārsniedz 15 000 EUR. Saimniecība
ir reģistrēta Uzņēmumu reģistrā vai
saimnieciskā darbība ir reģistrēta
Valsts ieņēmumu dienestā pirms
iesnieguma iesniegšanas Lauku atbalsta dienestā, kā arī atbalsta pretendents saskaņā ar normatīvajiem
aktiem par gada pārskatu sagatavošanu ir iesniedzis gada pārskatu vai
gada ienākumu deklarāciju par pēdējo noslēgto gadu pirms projekta
iesniegšanas (2019. gadu). Apsaimniekojamā lauksaimniecības zemes
platība saimniecībā ir līdz 50 hektāriem (ha). Darījumdarbības plānu
sagatavo vismaz diviem kalendāra
gadiem līdz 2022. gada 31. decembrim.
Fiziska persona, kuras:
dzīvesvieta ir deklarēta lauku teritorijā;

saimnieciskā darbība ir reģistrēta Valsts ieņēmumu dienestā pirms
iesnieguma iesniegšanas Lauku atbalsta dienestā un ir iesniegta gada
ienākumu deklarācija saskaņā ar
normatīvajiem aktiem.
Juridiska persona:
kuras juridiskā adrese ir lauku teritorijā;
saimniecība ir reģistrēta Uzņēmumu reģistrā pirms iesnieguma
iesniegšanas Lauku atbalsta dienestā, kā arī atbalsta pretendents ir
iesniedzis gada pārskatu vai gada ienākumu deklarāciju par 2019. gadu
saskaņā ar normatīvajiem aktiem par
gada pārskatu sagatavošanu.
Atbalsta pretendents ir ieguvis
augstāko vai vidējā profesionālo
lauksaimniecības izglītību vai apguvis lauksaimniecības pamatzināšanas
vismaz 160 stundu apjomā (saskaņā
ar Noteikumu Nr.598 7. pielikumā
noteiktiem izglītības priekšmetiem)
vai ir atbilstoša vismaz piecu gadu
darba pieredze lauksaimniecības
jomā (darba pieredzi apliecinoši dokumenti, īpašnieks, amatpersona l/s
uzņēmumā, reģistrējies VID kā lauksaimnieciskās darbības veicējs).
Ja minētā izglītība nav iegūta, tad
darījumdarbības plāna īstenošanas
laikā tiek apgūtas lauksaimniecības
pamatzināšanas vismaz 160 stundu
apjomā.
Viena Darījumdarbības plāna īstenošanai ir 15 000 EUR, kas tiek
izmaksāts divās daļās atbilstoši darī-

jumdarbības plānam:
pirmais maksājums 80 procentu
apmērā no kopējā atbalsta, ko atbalsta pretendents saņem pēc tam,
kad stājies spēkā lēmums par projekta iesnieguma apstiprināšanu, un
ko izmaksā ne vairāk kā trīs daļās,
pamatojoties uz priekšapmaksas rēķiniem vai darījumus apliecinošiem
dokumentiem;
gala maksājums 20 procentu apmērā no kopējā atbalsta, ko atbalsta
pretendents saņem pēc pilnīgas darījumdarbības plāna īstenošanas.
Atbalsta pretendents atbalstu
apakšpasākumā nesaņem, ja tas:
saņēmis atbalstu Latvijas Lauku
attīstības programmas 2007.–2013.
gadam pasākumos „Atbalsts daļēji
naturālo saimniecību pārstrukturēšanai”, „Atbalsts jaunajiem lauksaimniekiem” vai „Lauku saimniecību
modernizācija”;
ir iesniedzis un Lauku atbalsta
dienests ir apstiprinājis projekta iesniegumu Latvijas lauku attīstības
programmas 2014.–2020. gadam
pasākumā „Ieguldījumi materiālajos
aktīvos”.
Projektu iesniegšanas termiņš no
2020. gada 3. jūnija līdz 2020. gada
3. augustam.
Par papildus informācijas gūšanu
lūgums vērsties LLKC Krāslavas
konsultāciju birojā, tālr. 26320141,
26120646.

TOP JAUNA CEĻOJOŠA IZSTĀDE
«KRĀSLAVAS STĀSTI LAIKU LOKOS»

Krāslavas vēsture ir sena un, izstaigājot
Krāslavas pilsētu, ir sajūtama senatnes elpa.
To, kas piedzīvots un pārdzīvots iepriekšējos gadsimtos, spēj mums pavēstīt gan senās
pilsētas liecības, gan cilvēki, kas šeit savulaik dzīvojuši un darbojušies, gan iepriekšējo gadsimtu notikumi, kas ietekmējuši arī
Krāslavas vēstures gaitu.
Lielu atsaucību un ieinteresētību apmeklētāju un tūristu vidū ir guvušas t. s. ceļojošās izstādes. 2019. gada 19. jūlijā Krāslavas
pilsētas svētku ietvaros Krāslavas Vēstures
un mākslas muzejs sadarbībā ar Krāslavas
novada domi un Krāslavas novada Tūrisma
informācijas centru organizēja veloekskursiju „Krāslavas vēsture pilsētas ielu garumā”,
iepazīstinot un atklājot veloekskursijas dalībniekiem Krāslavas pilsētas interesantākos
notikumus, parādot un pastāstot par vēsturiskajām vietām. Ieinteresētība bija liela un
tā pulcēja ievērojamu skaitu dažāda vecuma
grupu dalībniekus, radot kopības un vēsturiskās pēctecības sajūtu. Izpētītais materiāls,
pilsētas vēsturisko vietu nozīmība, cilvēku

ieinteresētība pamudina izveidot jaunu ceļojošo izstādi. 2020. gada martā Krāslavas
Vēstures un mākslas muzejs pieteica projektu Latgales reģiona attīstības aģentūrā „„Latvijas valsts meži„ un Valsts kultūrkapitāla
fonda atbalstītās Latgales kultūras programmas 2020” projektu konkursā. No pieteiktajiem 126 projektiem tika ﬁnansiāli atbalstīts
arī Krāslavas Vēstures un mākslas muzeja
projekts „Ceļojošās izstādes „Krāslavas
stāsti laiku lokos” baneru un statīvu izgatavošana”. Ceļojošo izstādi pilsētas iedzīvotāji
un viesi varēs skatīt šī gada augusta sākumā.
Ceļojošā izstāde „Krāslavas stāsti laiku lokos” iepazīstinās ar 12 pieturvietām. Tas būs
ceļojums pa Krāslavas vēstures līkločiem
cauri gadsimtiem, ielūkojoties pilsētas vēstures mazāk zināmajās, bet svarīgajās vēstures lappusēs, piemēram, Krāslavas pilskalns,
Teātra kalns, Prinosino sādža, Sēravots, Repinska smēde u.c. Kā arī tas būs stāsts par
Krāslavas ievērojamiem novadniekiem, viņu
dzīvi, darbību un ieguldījumu pilsētas attīstībā, piemēram, par tēlnieku Naumu Āron-

sonu, skolotāju un novadpētnieku Ādolfu
Pildegoviču, ģeogrāfu Juriju Novoselovu un
citiem.
Tūrisma sezonai sākoties, Latvijas muzeji
sāks pakāpeniski vērt durvis apmeklētājiem,
stingri ievērojot ﬁzisko distancēšanos un
epidemioloģiskās drošības pasākumus. Taču
nevar skaidri prognozēt, kā situācija ar Co-

vid – 19 attīstīsies turpmāk, tādēļ ceļojošā
izstāde „Krāslavas stāsti laiku lokos” sniegs
tūristiem iespēju izzināt Krāslavas vēsturi
jebkurā laikā individuāli, gan arī nelielās
grupās gida pavadībā.
Baiba Mileika,
Krāslavas Vēstures un mākslas muzeja
vēstures speciāliste
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BŪVĒ
ATBILDĪGI!

Neraugoties uz ārkārtas situācijas stāvokli valstī, ir iestājies pavasaris, un pilnvērtīgi atsākusies
būvniecības sezona. Krāslavas
novada Būvvalde atgādina, ka visi
būvniecības, pārbūves un atjaunošanas, rakšanas, koku griešanas
un citi ar būvniecību saistītie darbi (kā arī reklāmas izvietošanu)
pirms to uzsākšanas jāsaskaņo
Krāslavas novada Būvvaldē. Būvvalde brīdina, ka par nereģistrētu,
patvaļīgu būvdarbu gaitu tā veicējam iestājas Latvijas Republikas Administratīvo pārkāpumu
kodeksā noteiktā administratīvā
pārkāpuma atbildība, kas ir sodāma. Likumdošanas nezināšana kā
rezultātā noticis pārkāpums, neatbrīvo no atbildības.

LAIMES MUZEJĀ IERĪKOTA
INDRAS AMATNIEKU ISTABA

būvvalde informē

Rosinām būvdarbu veicējus
laicīgi vērsties Būvvaldē ar pieteikumiem pirms ieplānoto darbu
uzsākšanas. Par jūs interesējošajiem jautājumiem un neskaidrību
gadījumā lūdzam sazināties ar
Būvvaldi attālināti, rakstot e-pastā buvvalde@kraslava.lv vai zvanot pa tālr. 65620274, 65620031,
65620248.

Būvvalde arī saka paldies visiem būvdarbu veicējiem, kuri
laicīgi ir veikuši nepieciešamos
saskaņošanas darbus pirms būvdarbu uzsākšanas. Šoreiz īpašs
paldies par atjaunoto fasādi mājas
Skolas ielā 4, Krāslavā, īpašniekiem. Veidosim savu pilsētu kopā!
Ineta Danovska,
Būvvaldes vadītāja

Indras Laimes muzeja vadītāja Ilona Kangizere informē: pastāv reāla iespēja, ka jau 12. maijā Laimes muzejs Indrā atvērs savas durvis
apmeklētājiem. Sākotnēji muzejs varēs uzņemt tikai tās grupas, kas ir
vienas ģimenes locekļi un no vienas kopīgas mājsaimniecības. Sekojiet
informācijai!
Jaunajā sezonā viesus gaida pārsteigums – muzejā ierīkota Indras
amatnieku istaba, kur ikviens interesents varēs iepazīties ar vietējo
amatnieku izstrādājumiem un iegādāties savai gaumei atbilstošus piemiņas suvenīrus.
„Kad realizējām Laimes muzeja projektu, ēkā palika neizremontēta
telpa, kas kalpoja kā dienesta telpa un praktiski netika pilnvērtīgi izmantota,” stāsta Ilona. „Tajā pašā laikā muzeja apmeklētāju vairākums
vienmēr izrādīja interesi par suvenīru iegādes iespējām, taču mums nebija iespēju tos pārskatāmi izvietot. Izlīdzējāmies ar kumodi pie ieejas,
bet suvenīru bija pārāk daudz, jo vietējie mājražotāji ir ļoti aktīvi un
caur muzeju izplatīšanai tūristiem piedāvā plašu klāstu izstrādājumu.

darbi, notikumi, cilvēki

VECMĀMIŅA VILHELMĪNE:
„Mani gaida

darbs,
bez tā man ir garlaicīgi”

Vilhelmīne Ļaksa-Timinska ir apbrīnojama sieviete! Viņa ir dzimusi tālajā 1924. gadā.
Pagājuši jau gandrīz 40 gadi, kopš viņa apglabāja savu vīru un dzīvo viena. Savā cienījamajā vecumā viņa joprojām ir pozitīva un dzīvespriecīga, viņai ir apbrīnojami dzīvīgs un
vērīgs prāts, kolosāla humora izjūta un pašironija.
Mēs iepazināmies, pateicoties Belašovu ģimenei. Viņi ar lielu aizrautību un sajūsmu
stāstīja, ka viņu mājā dzīvo neparasta vecmāmiņa, kura, neskatoties uz savu vecumu,
izgatavo paklājiņus un dāvina tos saviem radiem un kaimiņiem.
Tikšanās laikā vecmāmiņa Vilhelmīne labprāt pastāstīja par savu dzīvīti, veikli izmantojot un apvienojot dažādus vārdus no krievu, latviešu, poļu un baltkrievu valodas.
Vilhelmīne Ļaksa-Timinska nāk
no Skaistas pagasta. Līdz ceturtajai
klasei mācījās Valteru skolā, pēc tam
turpināja skolas gaitas Skaistā.
- Vai, cik grūti man bija! Mājās
neviens latviski nerunāja, un es nesapratu, ko skolotāja pie tāfeles skaidroja. Veselu gadu nosēdēju skolas
solā kā dunduks. Un tikai ar laiku
iemācījos šo valodu. Tagad man
latviski lasīt ir pat vieglāk. Esmu
dzirdējusi, ka tagad skolā ģeogrāﬁju
nemāca. Daži bērni pat nezina, kur
atrodas Ekvadora. Bet, pēc manām
domām, ģeogrāﬁja ir tik interesants
mācību priekšmets! Cita lieta – vācu
valoda. Tās dēļ skolā man sāpēja
galva - ļoti sarežģīta valoda. Tagad
atceros tikai dažus vārdus – bleistift
- zīmulis, buch - grāmata, fenster logs, eimer – spainis, milch – piens,
holz – malka, ﬁsch – zivs...
Rokdarbi Vilhelmīnei patīk vēl
no jaunības gadiem. Taču tad, kad
apprecējās, savu vaļasprieku nācās
atlikt. Saimniecībā bija 15 ha zemes,
bet ģimenē – 7 bērni.
- Liela rosīšanās sākās jau no paša
rīta, reizēm nezināju, kuru darbu padarīt vispirms. Govs jāslauc, teliņš
jādzirdina, pusdienas jāgatavo, bērni
jābaro, dažreiz arī malka jāatnes, bet
citreiz arī jāskalda. Bet vīrs atnāk un
saka: „Ko tu te čammājies? Ejam
miežus pļaut!” Tā, lūk! Mājas darbus vīrieši neuzskatīja par nopietnu
darbu. Jā, arī tad, kad dzīvoju vecāku mājās, smagi strādāju. Biju vēl
ļoti maza, kad mana mamma teica:
„Mācies pļaut, izaugsi – būsi pļāvēja.” Un pasūtīja Krāslavā divus sirpjus, lielāku – sev un mazāku – man.
Dažreiz ar to pat iegriezu sev pirkstos, bet mājās man tik un tā neļāva
iet, aptina pirkstus ar lupatiņu, un es

strādāju tālāk. Ļoti
reti mani sūtīja ganīt
govi pļavā, pārsvarā
vaiga sviedros strādāju uz lauka. Lūk, tā
mēs dzīvojām!
Vilhelmīne apprecējās pirmajā kara
gadā. Viņas vīrs Mihails vairākas reizes
tika iesaukts militārajā dienestā, bet kaut
kādā brīnumainā kārtā ne reizi tā arī nebija dienējis armijā.
„Varbūt savu skaisto
actiņu dēļ,” joko vecmāmiņa. Vilhelmīne
joprojām lieliski atceras, kā Latvijā mainījās dažādas varas.
- Es sēdēju vakarā
virtuvē pie galda un pildīju mājas
darbus. Pa logu ieraudzīju zilganu
atblāzmu debesīs. Tagad varētu piezvanīt kaimiņiem, pajautāt - kas noticis? Bet tad bija citi laiki – sēdējām
bez sakariem, telefonu mums nebija
Mēs tikai pēc nedēļas uzzinājām,
ka atblāzmu radīja militārā tehnika,
kas brauca pa lielceļu. Tas bija 1939.
gadā. Drīz vien sākās pārmaiņas.
Ulmaņlaikos zeme piederēja mums,
bet padomju varas gados tas bija
valsts īpašums. Bet mēs nedomājām
par to, ka tā nav mūsu zeme, un tāpat
kā agrāk turpinājām smagi strādāt.
Un valsts vēl pieprasīja nodot pienu,
gaļu, graudus. Karš sākās padomju
varas gados, bet pēc tam varu pārņēma vācieši. Viņiem mēs nodevām
govis un cūkas. Vienreiz pat nācās
kājām iet uz Krāslavu, lai nodotu
teliņu. Kara darbība mūsu lauku teritoriju neskāra, bet vācu kājnieki te

bijuši. Atceros, kā vācieši peldējās
mūsu upītē, bet pēc tam pieprasīja,
lai vietējie saimnieki dotu viņiem
ēdienu - „jaiko” un „špek”.
Kopš 1981. gada Vilhelmīne dzīvo
viena, bez vīra, bet no laukiem uz
Krāslavu viņa pārcēlās tikai pirms
16 gadiem. Bērni un mazbērni jau
sen pierunāja viņu pārcelties uz dzīvi pilsētā. Bet viņa nepiekrita, lauku
dzīve un darbi – govis, kūtsmēsli,
ūdens, malkas sagādāšana – viņu
neapgrūtināja. Un tikai tad, kad
mazbērni nopirka savai vecmāmiņai
dzīvokli Krāslavā, viņa piekāpās un
pārcēlās uz pilsētu.
- Man ir trīs mazmeitas un septiņi
mazbērni, bet savus mazmazbērnus
man jau grūti uzskaitīt. Bērni bieži
aicina mani pie sevis - paciemoties
uz nedēļu. Bet nu, kurp es braukšu,
ko es tur darīšu? Mani gaida darbs,
bez tā man ir garlaicīgi. Katru vakaru, kad dodos gulēt, es jau zinu, ar

Vajadzēja atrast problēmas risinājumu un nonācām pie domas, ka
jāizveido amatnieku istaba. Muzejam ir programma, kuru piedāvājam
tūristiem. Apmeklētāju pērn bija gana daudz, Indras Laimes muzejā
viesojās arī 10 daiļā dzimuma pārstāves, kuru vārds ir Indra. Ekskursantiem ļoti pie sirds ir arī mūsu jaunā taka, kas atrodas izdevīgā vietā
blakus muzeja ēkai.
Nopelnītos līdzekļus par gida pakalpojumiem izlietojām, lai izremontētu telpu un ierīkotu tajā Indras amatnieku istabu, kurā eksponēsim ne
tikai Indras, bet arī Piedrujas un Robežnieku amatnieku darinājumus.
Par katru amatnieku, kurš piedāvā savu produkciju, esam izveidojuši
reklāmas lapu, kurā ir amatnieka koordinātes un ar kuru var uzreiz sazināties. Starp citu, viņi visi ir nodokļu maksātāji, visi ir labi pazīstami
ļaudis mūsu novadā, bet tas nenozīmē, ka savu produkciju nevar piedāvāt arī citi ražotāji, kas par to vēl tikai domā un spēj nodrošināt kvalitātes prasības. Strādāsim kā parasts veikaliņš, jebkurš varēs atnākt un
nopirkt šeit autentisku suvenīru vai dāvanu. Pie reizes šis veikaliņš būs
kā reklāma pagastam, muzejam un arī pašiem vietējiem amatniekiem.”
Indras amatnieku istabu izveidoja vietējo meistaru komanda. Ilona
īpaši uzslavē pagasta palīgstrādnieku Albertu Koledu, kurš izgatavoja
mēbeles - paldies viņam par čaklo un meistarīgo darbu! Alberts daudz
interesējas par senajām tehnoloģijām un vēl pirms muzeja atvēršanas
sevi pierādīja kā prasmīgs amatnieks, kurš atjaunoja muzejam vairākas
vecas mantas un mēbeles. Vēl Ilona uzslavē Petrovu ģimeni, kura kopā
ar Albertu kvalitatīvi izremontēja amatnieku istabu. Muzeja attīstība
turpinās, šobrīd meistari strādā pie āra kamīna mūrēšanas.
Juris Roga,
autora foto
ko nodarbošos rīt. Vasarā mazmeitas
brauks uz kapiem, lai visu sakārtotu,
tad arī es aizbraukšu kopā ar viņām
uz Bogdāniem, brauksim arī uz Aglonu. Ar visiem mājas darbiem es
pati tieku galā, kādu ēdienu pagatavoju, to pati arī apēdu. Gaļu mūsu
vecumā ēst jau nedrīkst, ja tikai vienu plānu šķēlīti, un noteikti ne katru
dienu. Ja es ēdīšu gaļu, tad holesterīna līmenis asinīs būs paaugstināts,
tas izgulsnēsies, radot nosprostojumus. Es ēdu daudz, bet visu liesu.
Pašlaik par savu veselību un dzīvību
es labi rūpējos tāpēc, ka man ir nauda. Pērku zāles, par ko maksāju 70
eiro mēnesī, un, pateicoties tām, joprojām dzīvoju.
Tamborēšana sagādā vecmāmiņai Vilhelmīnei milzīgu prieku. Viņa
izārda vecās jakas un džemperus un
no šīs dzijas tamborē paklājiņus un
pledus. Savus izstrādājumus viņa dāvina kaimiņiem, paziņām, bērniem
un mazbērniem.
- Man patīk tamborēt. Nesen sāku
adīt zeķes, bet nepatika, jo tas ir ļoti
rūpīgs darbs, jāskaita valdziņi, lai
nenojuktu raksts. Bet tamborēt es
mierīgi varu pat bez brillēm. Lai pa-

klājiņš būtu izturīgāks, es tajā iepinu
auklu. Neizmantoju nekādas shēmas
un paraugus, vienkārši ņemu dziju,
tamboradatu un uzsāku darbu.
Vecmāmiņa Vilhelmīne ir lietas
kursā par visiem notikumiem Latvijā
un pasaulē. Televizors novērš uzmanību no tamborēšanas, tāpēc viņa to
ieslēdz tikai tāpēc, lai fonā būtu kādas skaņas, bet biežāk klausās radio.
- Ar politiku es nedraudzējos. Kas
ir Latvijas prezidents? Vējoni es labi
atceros, bet pašreizējā valsts prezidenta uzvārdu aizmirstu. Laikam
Levits. Pareizi?
Sākumā, kad Latvijā paziņoja par
koronavīrusu, es arī bija panikā. Bet
tagad jau it kā aizmirsu pa to. Pēdējā
laikā daudzi cilvēki ir pārsteigti par
laika apstākļiem. Bet agrāk taču arī
bija dažādi brīnumi. 1952. gadā atkusnis sākās tikai 16. aprīlī. Un bija
arī tādi gadījumi, kad dienu pirms
Ziemassvētkiem vēl sēja labību.
- Sava mūža garumā jūs esat piedzīvojusi dažādu varu maiņu un tik
daudz notikumu! Kādi laiki Latvijā,
jūsuprāt, bija vislabākie?
- Vislabākie laiki ir pašlaik.
Elvīra Škutāne, autores foto
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DZIMTAS SPĒKS

intervija

Divvietīgie kajaki ar airiem, trīsvietīgs ūdens velosipēds,
vējaSUP dēļi ar airiem, kā arī pasākumu telts „Aimasas” ir
tas, ko mūsu novadniece Santa Dzalbe – Sologuba piedāvā aktīvās atpūtas uz ūdens cienītājiem.
Santa ir piedzimusi Krāslavā, uzaugusi Kombuļu pagastā, pēc Sauleskalna pamatskolas absolvēšanas sāka mācības Daugavpils Valsts ģimnāzijā. Jo tālāk, jo nopietnāk
- augstākās izglītības studijas turpināja gan Latvijā, gan
Vācijā. Studiju gados ļoti daudz ceļoja pa Eiropu, iepazina citu valstu kultūru, cilvēkus un tradīcijas. Apskatīja ļoti
skaistas un apbrīnojamas vietas, tomēr vienmēr ar lielu
prieku no saviem ceļojumiem atgriezās ciemos pie vecākiem, kuri dzīvo Kombuļos.
- Ļoti daudzi Latvijas iedzīvotāji nespēja atrast sevi dzimtenē
un devās pasaulē. Jūs rīkojāties
pretēji, lai gan iespējas izaugsmei
tur bija…
- Esot ārzemēs savos ceļojumos
un studijās, es vienmēr zināju, ka
dzīvošu un strādāšu Latvijā, lai gan
man bija iespēja savu karjeru sākt
veidot arī ārzemēs. Īpaša vēlme bija
būt tuvāk saviem vecākiem un palīdzēt viņiem. Pašlaik dzīvoju, strādāju un studēju maģistratūrā Daugavpilī. Tomēr ar vīru un četrgadīgo
dēlu ļoti vēlamies dzīvot un strādāt
laukos.
Būt uzņēmīgai un atbildīgai –
man tas sanāk ļoti dabiski un viegli
varbūt tāpēc, ka abi vecāki strādāja
Valsts robežsardzē un bieži bija tā,
ka nakts vidū viņiem vajadzēja doties uz darbu, jo tāda ir robežsardzes
darba speciﬁka. Es ar jaunāko māsu
palikām mājās vienas pašas un
mums vajadzēja rūpēties par suni,
kaķiem, vistām, pašām gatavot ēst,
pildīt mājasdarbus un gatavoties
skolai. Arī laikā, kad vecāki mācījās
Valsts policijas koledžā, viņi atradās mēnesi ilgā prombūtnē un atkal
mēs - māsiņas - bijām atbildīgas par
sevi, par māju un par mājdzīvniekiem.
- Kā jūs iesaistījāties uzņēmējdarbībā? Kāds bija pats sākums?
- Savu pirmo uzņēmumu dibināju, kad man bija 20 gadu. Nekādas
pieredzes un atbilstošas izglītības
uzņēmējdarbībā man nebija, bet
bija pārgalvīga drosme darīt un riskēt. Mani atbalstīja mani vecāki,
lai gan viņi labi saprata, ka no šī
biznesa projekta nekas labs nesanāks, viņi tomēr man palīdzēja, un
vēlējās, lai es gūstu šo pieredzi un
mācos no savām kļūdām un panākumiem.
Man bija savs veikals, kurā pārdevu lietotus suvenīrus, traukus un
mēbeles (visa prece tika iepirkta no
Skandināvu valstīm). Ja skatītos no
biznesa perspektīvas, tad tas nebija

labs biznesa projekts. Visa peļņa
tika iztērēta darbinieku algām, nodokļiem, komunālajiem maksājumiem un jaunas preces iegādei. Uzņēmumam nebija nekāda drošības
spilvena, tāpēc, kad ieņēmumi veikalā sāka krist, nolēmu atteikties no
šī biznesa projekta. Pēc gada man
izdevās savu uzņēmumu pārdot un
pabeigt visu „pa nullēm”. Tā bija
ļoti pamācoša un lieliska pieredze,
kas tikai nostiprināja pārliecību par
nepieciešamību atrast jaunu nozari
biznesam.
- Jūs veiksmīgi startējāt LEADER projektu konkursā. Kas
tie ir par projektiem?
- Esot dekrēta atvaļinājumā, parādījās vēlme palīdzēt vecākiem ar
viņu biznesa projektu - lauku mājas
„Aimasas” attīstību, tāpēc 2017.
gadā piedalījos LEADER projektā.
Mani vecāki nodarbojas ar lauku
tūrismu, viņi izīrē lauku māju. Bieži
tūristi interesējās, kur varētu noīrēt
kādu ūdens inventāru. Tobrīd man
dzima doma uzrakstīt nelielu projektu, lai apmierinātu šo pieprasījumu. Apmeklēju biedrības „Krāslavas rajona partnerība” organizētos
seminārus par projekta rakstīšanu,
jo par projektu rakstīšanu man arī
nebija nekādas pieredzes. Šie semināri bija ļoti praktiski un izglītojoši,
kas man daudz palīdzēja.
Pateicoties jauniegūtām zināšanām, veiksmīgi uzrakstīju projektu
„Aktīvas atpūtas iespējas uz ūdens
Latgalē”, kam tika piešķirts ﬁnansiāls atbalsts, un mēs iegādājāmies
četras kajaku laivas, divus SUP dēļus, vienu ūdens velosipēdu un, protams, glābšanas vestes.
Neliela atkāpe - ne visi cilvēki ir
izcili peldētāji. Glābšanas vestes ir
obligāts nosacījums, lai varētu izmantot ūdens inventāru. Apmācības
galvenokārt ir nepieciešamas, lai
varētu supot. Cilvēki baidās, ir tādi,
kuri pamēģina un tā arī nespēj apstāties uz SUP dēļa un airēt, savukārt tie, kuriem tas sanāk, stundām

ilgi supo pa ezeru. Ar katru tūristu
tiek individuāli pārrunātas nianses, un ir jāatzīst, ka cilvēki ir ļoti
apzinīgi un ļoti rūpīgi un saprotoši
izturas pret visiem drošības pasākumiem, jo tas ir viņu pašu interesēs.
Projekta inventāru, galvenokārt,
iznomā tūristi, kuri atpūšas lauku
mājā. Pieprasījums atpūsties lauku
mājā ir liels - no maija vidus līdz
septembra pirmajām nedēļām visas dienas lauku mājā ir rezervētas.
Papildus tam, mans tētis Aivars labiekārtoja kempinga vietu, un otrais
novirziens ir izīrēt ūdens inventāru
tūristiem, kuri izmanto kempingu.
- Var sacīt, ka tobrīd sapratāt – ir
nepieciešams nākamais projekts!
- Jā, 2019. gadā uzrakstīju LEADER projektu „Pasākumu telts
„Aimasas””. Šo projektu jau rakstīju z/s „Aimasas” vārdā, jo nolēmām
pārorientēties no tūristu izmitināšanas darbības jomas uz pasākumu un
ēdināšanas pakalpojumu (svinību,
banketu) jomu. Ar 2021. gadu plānojam sākt piedāvāt pilnvērtīgu pakalpojumu - klientiem būs iespēja
organizēt svinības vai kādu citu pasākumu skaistā teltī pie Otas ezera.
Pašlaik notiek labiekārtošanas un
būvniecības darbi: ir ievilkta elektrība, tiks labiekārtota vide, uzbūvēsim labierīcības, dušu un virtuvi,
glempinga mājas. Jūnija sākumā no
Polijas tiks piegādāta 120 kvadrātmetru plaša pasākumu telts. Telts
tiek ražota pēc speciāla pasūtījuma
ar īpašiem stiprinājumiem un pār-

KOKA ARHITEKTŪRA INDRAS
JAUNO MĀKSLINIEKU ACĪM

Pašizklaides centrā „Laimes
muzejs Indrā” no maija vidus
būs apskatāma Indras Mākslas un
mūzikas skolas audzēkņu darbu
izstāde „Indras skati”. Darbos audzēkņi ir attēlojuši interesantākās
un savdabīgākās Indras ciemata
koka mājas. Skolas fondos ir saglabājies arī gleznojums, kurā
attēlota Indras Luterāņu baznīca,
pašlaik - Laimes muzeja ēka.
Vārds „tradīcija” ir cēlies no
latīņu „tradere” un nozīmē „nodot tālāk”. Mēs kopjam mantotās

tradīcijas un veidojam jaunas.
Tradīcijas ir pamats, kurš veido
ikvienas valsts, tautas, ģimenes
un kopienas dzīvi. Mums katram
ir iespēja darīt kaut ko vērtīgu un
noderīgu, kas ar laiku var kļūt par
tradīciju un turpināt attīstīties.
Latgale vienmēr ir bijusi bagāta
ar izkoptu un izsmalcinātu koka
arhitektūru. Tas ir mūsu mantojums, mūsu tradīcija un mūsu
bagātības. Kā mēs to kopjam un
saglabājam? Cik daudz par to runājam ar saviem bērniem?

Indras Mākslas un mūzikas
skolas pedagogs Māris Susejs jau
daudzus gadus kopā ar saviem audzēkņiem pēta koka arhitektūru
Latgalē un Indrā. Tiek fotografētas
koka mājas, pētīti to arhitektūras
elementi un veidoti gleznojumi,
kuros tiek attēlotas koka mājas, ar
to īpašo raksturu un auru, kuru var
radīt tikai dabīgs materiāls – koks.
Ērika Zarovska,
Indras Mākslas un mūzikas
skolas direktore

klājumu - to nevajadzēs novākt uz
ziemas laiku. Ar šī projekta atbalstu
jau ir iegādāts gandrīz viss nepieciešamais inventārs - trauki, galdi,
krēsli utt.
Tātad viens novirziens būs pasākumi un svinības, otrs – tūrisms un
tūristi, kuri izmantos kempingu un
glempingu. Tūristiem būs iespēja
pasūtīt ēdienu vai pašiem gatavot
sev ēst, jo šādam mērķim tiks uzbūvēta virtuve.
Abos minētajos projektos atbalsta
intensitāte ir 70%, un tā ir ļoti laba
palīdzība starta posmā. Ļoti patīk
arī tas, ka sasniegt projektā noteikto mērķi vajag tikai trešajā gadā, jo
kamēr projekts „aiziet” un sāk labi
funkcionēt ir vajadzīgi pāris gadi.
- Aktīvās atpūtās iespējas uz
ūdens piedāvā daudzi. Vai jūsu
piedāvājums ir ar kaut ko īpaši
atšķirīgs?
- Jā, mūsu projekta ideja nav unikāla, un tas nav nekas inovatīvs reģionam, bet man ir liela vēlme, lai
par manu Krāslavas novadu runā kā
par vienu no labākajiem un skaistākajiem atpūtas un izklaides novadiem Latvijā. Uzskatu, ka mums
ir jādara viss iespējamais un neiespējamais, lai radītu pievilcīgu un
kārdinošu piedāvājumu tūristiem
atpūsties Krāslavas novadā. Es arī
uzskatu, ka pēc Covid 19 pandēmijas daudzi tūristi izvēlēsies atpūsties
Latvijā un tādās vietās, kur var aizbraukt ar savu transportu. Atpūta
ārzemēs, kurp vajag lidot ar lidma-

šīnu vai braukt ar vilcienu, autobusu, vairs nebūs tik pieprasīta, jo inﬁcēšanās risks ar jauno vīrusu arvien
būs liels. Tāpēc katram uzņēmējam,
kurš nodarbojas ar tūrismu, ir jādara
maksimāli daudz, lai tūristi atstātu
pozitīvu vērtējumu par šo reģionu.
Vajag investēt un nemitīgi pilnveidoties, un katram tūrisma pakalpojumu sniedzējam vajag piedāvāt
lielisku servisu saviem klientiem.
- Jūs noteikti neesat viena šajā
biznesā. Kas jums palīdz?
- Tas viennozīmīgi ir ģimenes
bizness. Mēs esam ļoti draudzīga
ģimene, un ģimeniskās saites mums
ir ļoti stipras – viens par otru rūpējamies un palīdzam. Katrs ir uzņēmies kādu daļu no atbildības, tā viss
virzās uz priekšu. Mans vīrs Antons
man palīdz ar pašu projektu, kā arī
viņš ir atbildīgs par tehniskām lietām un būvniecību, mans tētis Aivars veido un labiekārto infrastruktūru un teritoriju, mamma Marija
ir atbildīga par estētisko noformējumu un sakoptu, labiekārtotu vidi,
apzaļumošanu. Vīra māte Olga jau
vairāk, nekā 20 gadus strādā restorānu nozarē, ir vadījusi labākos restorānus un kafejnīcas Daugavpilī un
mūsu biznesā ir atbildīga par visu,
kas saistīts ar ēdināšanu – viņa būs
galvenais pavārs.
Mana māsa – Sanita, kura pašlaik
ar vīru Enrike (Enriqe) dzīvo Dānijā, vienmēr palīdz iztulkot tekstu uz
angļu valodu un ar mārketingu, kad
tas ir nepieciešams. Mans vīra tēvs
Vladimirs ir aktīvs zvejnieks, tāpēc
viņš sniedz padomus, kā šo vietu
padarīt interesantu arī tiem, kuriem
patīk makšķerēt. Katrs to dara brīvprātīgi un ar prieku.
Mūsu ģimenes veiksmes stāsts ir
pilnvērtīga servisa sniegšana klientiem: google.com novērtējums ir 5
no 5, booking.com novērtējums ir
9,5 no 10. Šis vērtējums pierāda, ka
laba un daudzveidīga infrastruktūra
klientus ļoti apmierina. Kā arī to,
ka, rūpīgi un atbildīgi strādājot, var
sasniegt ļoti augstu vērtējumu. Ir
vairākas ģimenes, kuras lauku mājā
„Aimasas” atpūšas katru gadu - dodoties mājup ikreiz rezervē sev atpūtas datumus jau uz nākamo gadu.
Protams, lielākā daļa nopelnu
pieder maniem vecākiem: Marijai
un Aivaram, kuri ir ļoti viesmīlīgi
un vienmēr rūpējas par katru tūristu
kā par pašu ciemiņiem.
- Paldies par interviju! Lai
dzimtu un tiktu realizēti jauni
projekti!
Juris Roga
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1. jūnijā Latvijā tiek atzīmēta
Starptautiskā bērnu aizsardzības
diena. Tie ir vieni no iecienītākajiem, krāsainākajiem un emocionālākajiem svētkiem mūsu pilsētā.
Uz pasākumu, kas notiek Krāslavas centrālajā laukuma, aicina vecākus, kuriem iepriekšējā gada laikā piedzima bērni. Godinot katru
mazuli, pašvaldības vadība sveic
vecākus sakarā ar šo svarīgo ģimenes notikumu un pasniedz simbolisku „sudraba” karotīti ar novada
ģerboni, kā arī dāvanu mazulim.

Tā notika pēdējo desmit gadu laikā.
Diemžēl, ņemot vērā valstī izsludināto ārkārtējo situāciju sakarā ar
koronavīrusa Covid-19 pandēmiju, šogad nav iespējams organizēt
šo tradicionālo pasākumu pilsētas
laukumā. Pēdējā gada laikā Krāslavas novadā dzimuši 66 bērni, un
viņu vecāki varēs saņemt dāvanas
1. jūnijā no 9.00 līdz 13.00 Krāslavas novada Dzimtsarakstu nodaļā.
„Krāslavas Vēstis” redakcija aicina jaundzimušo vecākus līdz 27.

PAR TABAKAS IZSTRĀDĀJUMU
NELIKUMĪGU PĀRVIETOŠANU
ROBEŽSARGI AIZTUR
DIVUS VĪRIEŠUS

maijam (ieskaitot) atsūtīt savu ģimenes fotogrāﬁju vai mazuļa fotoattēlu pa e-pastu (vestis@kraslava.
lv).
Informatīvajā portālā „www.
kraslavasvestis.lv” tiks izveidota Bērnības svētku fotogalerija ar
mazo krāslaviešu un viņu vecāku
fotoattēliem.
Ar nepacietību gaidīsim jūsu
fotogrāﬁjas. Jūsu mīļās un dzīvespriecīgās atvasītes ir jaunie Krāslavas novada iedzīvotāji, mūsu lepnums un prieks!

11. maijā Valsts robežsardzes
amatpersonas Krāslavas novada
Piedrujas pagastā par tabakas
izstrādājumu nelikumīgu pārvietošanu aizturēja divus Latvijas
pilsoņus un izņēma 200 tūkstošus cigarešu „NZ Gold” ar Baltkrievijas akcīzes markām.
Pārbaudot informāciju par
akcīzes preču nelikumīgu pārvietošanu, Valsts robežsardzes
amatpersonas Piedrujas pagastā,
apmēram 200 metrus no valsts
robežas, konstatēja „Volkswagen Golf Variant” markas automašīnu. Automašīnas apskates
laikā tās bagāžas nodalījumā robežsargi konstatēja 6 melnā polietilēna plēvē ietītas kārbas, bet
netālu no automašīnas, apmēram
35 metrus no Daugavas upes
krasta, vēl 4 melnā polietilēna
plēvē ietītas kārbas. Kopumā
robežsargi izņēma 200 tūkstošus
cigarešu „NZ Gold” ar Baltkrievijas akcīzes markām.
Saistībā ar cigarešu nelikumīgu pārvietošanu aizturēti divi
Latvijas pilsoņi. Uzsākts kriminālprocess pēc Krimināllikuma 221. panta otrās daļas (par alkoholisko
dzērienu vai tabakas izstrādājumu nelikumīgu uzglabāšanu, pārvietošanu (pārvadāšanu) vai realizāciju, ja to izdarījusi personu grupa pēc
iepriekšējas vienošanās). Personas ievietotas Valsts policijas Īslaicīgas
aizturēšanas vietā.
Informāciju sagatavoja: Jolanta Babiško,
Valsts robežsardzes Galvenās pārvaldes Stratēģiskās attīstības
un sabiedrisko attiecību nodaļas vecākā speciāliste

Robežnieku pagasta pārvade 2020. gada 2.ceturksnī plāno izsludināt iepirkumu „Pārtikas produktu piegāde Krāslavas novada Skuķu aprūpes centram”. Plānotais līgumu slēgšanas datums - no
01.09.2020. Potenciālajam piegādātājiem lūdzam sekot www.eis.gov.lv informācijai.

NVA uzsāk akciju sezonas
nodarbinātības veicināšanai
Nodarbinātības valsts aģentūra (NVA), sākot ar šī gada maiju, rīko
īpašu akciju „Sezonas darbi” un aicina darba devējus, kuri meklē sezonas darbiniekus, iesaistīties akcijā, reģistrēt sezonas darba piedāvājumus NVA CV un vakanču portālā (https://cvvp.nva.gov.lv) vai jebkurā
NVA ﬁliālē visā Latvijā. Darba devēju reģistrētās sezonas vakances tiks
operatīvi publicētas vienkopus un ik dienu aktualizētas sadaļā „Sezonas darbi” NVA tīmekļvietnes galvenajā lapā (www.nva.gov.lv), kā arī
sadaļās „Klientiem” un „Darba devējiem”. Līdz ar to darba meklētāji
varēs ērti un ātri iegūt informāciju par aktuālajām sezonas vakancēm
un piemeklēt sev vispiemērotāko darba vietu, savukārt darba devējiem
tā būs iespēja atrast sezonas darbiniekus. NVA reģistrētie bezdarbnieki,
strādājot sezonas darbus, var saglabāt arī bezdarbnieka statusu, jo līdz
šī gada 31. decembrim bezdarbniekiem ir pagarināts īslaicīgās nodarbinātības periods, proti – NVA reģistrētais bezdarbnieks saglabā bezdarbnieka statusu, ja ir nodarbināts uz noteiktu laiku, kas gada periodā
nepārsniedz kopumā 120 dienas.

KRĀSLAVAS MŪZIKAS SKOLA
AICINA 2020/2021. M.G.
BĒRNUS IEGŪT
PROFESIONĀLĀS
IEVIRZES MŪZIKAS
IZGLĪTĪBU
šādās izglītības programmās
*Klavierspēle no 6.g.-8.g.
*Vijoļspēle no 6.g.-8.g.
*Flautas spēle, Klarnetes spēle, Saksofona spēle no 7.g.-9.g.
*Akordeona spēle no 7.g.-9.g.
*Ģitāras spēle no 7.g.-9.g.
Bērnu noklausīšanās un uzņemšana no 25. maija līdz 29.
maijam, pulksten 17.30.
Nepieciešamie dokumenti:
- vecāku iesniegums (tiek aizpildīts uz vietas),
- izziņa par veselības stāvokli,
- dzimšanas apliecības vai pases kopija.
Uzziņas pa tālr. 65622408
Adrese: Rēzeknes ielā 4,
Krāslava, LV-5601
Es tagad aizeju, bet ne jau prom,
Es aizeju tepat Ar citām puķēm, citu sauli,
Ar citu zemi parunāt. ( V. Zariņš)
Izsakām visdziļāko līdzjūtību
Valērija Kairāna tuviniekiem,
viņu mūžībā aizvadot.

Izdevējs - Krāslavas novada dome
Redakcijas apliecība Nr.1185
Tirāža - 6000
Iespiests SIA „Latgales druka”

Redakcija: Rīgas ielā 51
Tālr. 65681765
e-pasts: vestis@kraslava.lv
www.kraslavasvestis.lv

MUMS RAKSTA
Mums raksta: „Es lepojos ar to, ka manā pilsētā ir tāda bibliotēka”
Gribētu izteikt lielu paldies mūsu Krāslavas novada Centrālajai bibliotēkai un tās darbiniekiem. Šajā neparastajā un mums nepierastajā laikā, kad pārsvarā viss notiek attālināti, gribu pateikties par kvalitatīvu
darba izpildi. Kad studijas augstskolā notika klātienē, par mācību materiāliem pat neraizējos, bet tagad, karantīnas laikā, mani skāra problēma
- kur lai ņemu visu nepieciešamo literatūru. Elektroniski vērsos pie bibliotēkas darbiniekiem un saņēmu palīdzību. Izrādās, ka mūsu bibliotēka
ir pilnība gatava pieņemt savus apmeklētājus attālināti. Biju pārsteigta,
ka arī mūsu bibliotēkā ir pieejams elektroniskais grāmatu saraksts, tas
atvieglo grāmatas meklējumus. Patīkami pārsteidza arī darbinieku attieksme, jo tik tiešām mūsu bibliotēkā strādā profesionāļi. Esmu priecīga arī par to, ka bibliotēkā ir pieejami „svaigi” laikraksti, tie arī noder
mācībām, jo tajos ir mūsdienu aktuāla informācija. Pateicoties atbildīgai darba izpildei, ne reizi neesmu saskārusies ar problēmām mācībās,
jo kopīgiem spēkiem esam atraduši visus nepieciešamos informācijas
avotus, ievērojot visas piesardzības normas, grāmatas tika saņemtas un
nodotas! Bibliotēkas darbinieki uzmundrināja lasītājus ar nelielu dāvaniņu - grāmatzīmi! Es lepojos ar to, ka manā pilsētā ir tāda bibliotēka ar
plašu grāmatu un laikrakstu krājumu un ka darbinieki veic savu darbu
ar pozitīvu attieksmi!
Diāna Vasiļjeva

sludinājumi
Ārste dermatoveneroloģe Anželika Bule-Kairiša 2020. gada 22.
maijā uzsāks pieņemšanu Krāslavā. Pieņemšana notiks „E. Gulbja laboratorija” telpās (Krāslavā, Tirgus ielā 2).
Sākot ar šī gada 15. maiju Valsts meža dienesta Dienvidlatgales
virsmežniecības Krāslavas mežniecība pāriet uz jaunām telpām Skolas ielā 9, Krāslavā, Krāslavas nov. Pasta indekss LV-5601.
Vīrietis meklē darbu, jebkuru, var būt arī laukos. T.24808398.
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