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Iedzīvotāji jautā, kas ir mainījies 
Krāslavas novada Dzimtsarakstu 
nodaļas darbā pēc nesen notikušās 
administratīvi teritoriālās reformas? 
Atbild dzimtsarakstu nodaļas vadītā-
ja Ināra Ūdre.

,,Reformas rezultātā Dagdas no-
vada Dzimtsarakstu nodaļas funkci-
jas ir pārņēmusi Krāslavas novada 
Dzimtsarakstu nodaļa. Ir arī sama-
zināts darbinieku skaits abās pilsē-
tās. Jaunizveidotajā struktūrā strādā 

trīs darbinieces: 
es, Ināra Ūdre, 
Krāslavas nova-
da dzimtsarakstu 
nodaļas vadītāja, 
Marina Kara-
ļūne, vadītājas 
vietniece, kura 
apmek lē t ā ju s 
pieņem Krāsla-
vā, Brīvības ielā 
13, savukārt Da-
gdā, Skolas ielā 
6 apmeklētājus 
pieņem Janīna 
Murāne, kas arī 
ir vadītājas viet-
niece. Šāds risi-
nājums nodrošina 
to, ka dzimtsa-
rakstu nodaļa ir 
maksimāli ērti 
pieejama visiem 
attiecīgās admi-
nistratīvās terito-

rijas iedzīvotājiem. 
Dzimtsarakstu nodaļa sniedz šā-

dus pakalpojumus: reģistrē laulību, 
dzimšanas un miršanas faktus, iz-
sniedz civilstāvokļa aktu reģistrāci-
jas dokumentus (apliecības, izziņas), 
kārto vārda, uzvārda un tautības ie-
raksta maiņas lietas. 

Izsniedz daudzvalodu standarta 
veidlapas (attiecas tikai uz Eiropas 
Savienības dalībvalstīm). 

Novada iedzīvotājiem svarīgi zi-
nāt, ka attiecībā uz pakalpojumiem 
nekas nav mainījies – viņi var pie-
prasīt un saņemt sev nepieciešamos 
pakalpojumus un informāciju gan 
Dagdā, gan Krāslavā. Piemēram, ja 
Dagdas puses iedzīvotājs vēlas laulī-
bas ceremoniju savai dzīvesvietai tu-
vākajā Dagdā, viņš droši var vērsties 
pie Janīnas Murānes, kura pieņem 
Dagdā, Skolas ielā 6. Sev nepiecie-
šamo pakalpojumu iedzīvotāji var 
saņemt arī Krāslavā, Brīvības ielā 
13. Un arī Krāslavas puses iedzīvo-
tājs var brīvi izvēlēties un saņemt 
pakalpojumu Dagdā. 

Turklāt iedzīvotājam ir tiesības 
pieteikties pakalpojuma saņemša-
nai jebkurā citā novada vai pilsētas 
dzimtsarakstu nodaļā. Piemēram, jau 
vairākus gadus ir nodrošināta iespēja 
izvēlēties laulību noslēgšanas vietu 
un daudzi to izmanto.

No 2013. gada valstī pastāv vie-
notais civilstāvokļa aktu reģistrs. 
Pateicoties tam, vairs nav būtiski, 
kurā Latvijas vietā cilvēks dzīvo. 
Pēc personas lūguma uz iesnieguma 
pamata jebkura dzimtsarakstu noda-
ļa izsniedz atkārtotu laulības, dzim-
šanas, miršanas apliecību vai izziņu. 
Mūsu novadā šos pakalpojumus var 
pieprasīt un saņemt gan Krāslavā, 
gan Dagdā.”

Atbildi pierakstīja 
Juris Roga

 NOVADA DZIMTSARAKSTU NODAĻAS 
PIEEJAMĪBA SAGLABĀJAS

Lai sniegtu būtiskāko infor-
māciju par atbalsta sniegšanas 
un saņemšanas iespējām Ukrai-
nas civiliedzīvotājiem vienu-
viet, darbu uzsācis Sabiedrības 
integrācijas fonda izveidotais 
vienotais informatīvais tālrunis – 
,,Palīdzība ukraiņiem Latvijā” – 
+371 27380380.

Informatīvais tālrunis ,,Palīdzī-
ba ukraiņiem Latvijā” nodrošinās 
kara bēgļiem no Ukrainas centra-
lizētu informāciju par pieejamo 
palīdzību un atbalstu Latvijā, pie-
mēram, kā saņemt nodarbinātības, 
psiholoģiskās palīdzības, juridiskā 
atbalsta, tulka, veselības aprūpes, 
sociālā atbalsta u.c. pakalpoju-
mus. Savukārt Latvijas iedzīvotā-
jiem sniegs informāciju par iespē-
jām veikt ziedojumus un sniegt 
atbalstu, piemēram, iesaistoties 
brīvprātīgajā darbā.

Sākotnēji paredzēts, ka infor-
matīvais tālrunis strādās visu 
diennakti bez brīvdienām, atbildes 

varēs saņemt latviešu, krievu, uk-
raiņu un angļu valodās.

Informāciju par Latvijas sabied-
rības piedāvāto atbalstu apkopos 
Sabiedrības integrācijas fonds  
ciešā sadarbībā ar kustību ,,Gribu 
palīdzēt bēgļiem”, Iekšlietu mi-
nistriju, Valsts robežsardzi, Valsts 
ugunsdzēsības un glābšanas die-
nestu un citām valsts iestādēm. 
Informāciju par Latvijas sabiedrī-
bas piedāvāto atbalstu nodrošinās 
Sabiedrības integrācijas fonds, 
balstoties uz Latvijas iedzīvotā-
ju, uzņēmumu un organizāciju 
izteiktajām iniciatīvām platformā 
palidziukrainai.lv Sabiedrības in-
tegrācijas fonds atbalsta sniegšanā 
apvienos un efektīvi iesaistīs vai-
rāk nekā 60 NVO, tostarp biedrību 
,,Latvijas Sarkanais Krusts”, nodi-
binājumu ,,Caritas Latvija”, bied-
rības ,,Viegli palīdzēt”, ,,Latvijas 
Cilvēktiesību centrs” un citas.

Sabiedrības integrācijas 
fonds

Anatola Kauškaļa foto



2
projekti

Vērienīgais infrastruktūras 
projekts, kas veltīts Krāslavas iz-
glītības iestāžu modernizēšanai, 
ir īstenots Eiropas Savienības 
struktūrfondu projekta darbības 
programmas „Izaugsme un nodar-
binātība” 8.1.2. specifiskā atbalsta 
mērķa „Uzlabot vispārējās izglītī-
bas iestāžu mācību vidi” projekta 
8.1.2. 0/17/I/035 „Krāslavas no-
vada izglītības iestāžu infrastruk-
tūras sakārtošana un mācību vides 
uzlabošana (Pils ielā 5 un N. Ran-
cāna ielā 4) ietvaros.

Projektā tika iesaistītas divas 
Krāslavas pilsētas izglītības ies-
tādes - Krāslavas ģimnāzija un 
Krāslavas Varavīksnes vidussko-
la. Projekta ietvaros tika veikti 
abu skolu remontdarbi, ventilā-
cijas sistēmas projektēšanas un 
izbūve s darbi, IKT tehnoloģiju 
iegāde, ergonomisko mēbeļu ie-
gāde un uzstādīšana skolas klasēs. 
Krāslavas Varavīksnes vidussko-
lai tika izveidota multifunkcionā-
lā zāle,

kurai tikai veikti remontdarbi, 
uzstādītas audio-video iekārtas, 

un iegādāti jauni krēsli. Abām iz-
glītības iestādēm tika izveidotas 
robotikas klases un iegādāti robo-
tikas komplekti. 

Krāslavas Pils parkā tika at-
jaunots sporta stadions, kurš ir 
paredzēts abu izglītības iestāžu 
audzēkņiem. Raiņa ielā 25 tika 
izprojektēta un izbūvēta dienesta 
viesnīcas ēka Krāslavas novada 
izglītības iestāžu audzēkņiem. Pēc 

dizaina projekta dienesta viesnīcai 
tika izgatavots dzīvojamo istabi-
ņu, virtuves

un atpūtas telpu iekārtojums. 
Viss iecerētais un plānotais 

projektā ir veiksmīgi realizēts. 
Projektā iesaistītās izglītības ies-
tādes ir modernizētas, aprīkotas ar 
ergonomiskām mēbelēm un IKT 
iekārtām. 

Projekta mērķis ir izglītības in-
frastruktūras attīstība, lai sekmētu 
plānoto kompetenču pieejā bal-
stīto vispārējās izglītības satura 
pakāpenisku ieviešanu Krāslavas 
skolās. Projekts ir veiksmīgi nos-
lēdzies un priecē ar panāktajiem 
rezultātiem. 

Krāslavas novada skolēniem 
novēlam saglabāt zinātkāri un vēl-
mi mācīties visas dzīves garumā!

Projekta budžeta kopējās at-
tiecināmās izmaksas sastā-
da 3 126 601,18 EUR, ERAF 
līdzfinansējums - 2 657 611 EUR.

Projekta ilgums - līdz 2022. 
gada 28. februārim

Juta Bubina, 
projekta vadītāja

KRĀSLAVAS IZGLĪTĪBAS IESTĀŽU 
INFRASTRUKTŪRAS PROJEKTS IR NOSLĒDZIES

Krāslavas novada pašvaldība 
turpina īstenot projektu bezvadu 
interneta piekļuves punktu piegādei 
un uzstādīšanai Krāslavas novadā. 
Eiropas Komisijas iniciatīvas „Wi-
Fi4EU” fi nansētā projekta rezultātā 
tiks izveidoti 11 jauni brīvpieejas 
interneta punkti.

„WiFi4EU” bezmaksas piekļuves 
punkti nodrošinās piekļuvi ātrgaitas 
bezvadu interneta pieslēgumam, lī-
gums par bezvadu interneta piekļu-
ves punktu piegādi un uzstādīšanu 
noslēgts ar SIA „Goodman Group”.

Jaunie interneta pieejas punkti 
darbosies šādās vietās:

Artilērijas iela 4, Krāslava, skeita 
laukums un „BTA Velozinis” trase,

Aronsona iela 8, Krāslava, Pīlā-
džu ielas rotaļu laukums,

Sv.Ludviga laukums, Krāslava, 
skvērs Baznīcas ielā,

Mazā Tirgus iela, Krāslava, 
skvērs vēsturiskajā centrā;

Rīgas iela 55, Krāslava, teritorija 
pie Krāslavas autoostas,

Rīgas iela 26, Krāslava, skvērs 
pie Krāslavas Kultūras nama,

Rīgas iela 26, Krāslavā, Kultūras 
nama telpas;

Stadiona teritorija Krāslavas pils 
parkā,

Augstkalnes centrs (Dārza, Kalna 
ielas), Ūdrīšu pagasts,

Izvaltas centrs (Saules, Skolas 
ielas), 

Ezerkalns (pagasta pārvaldes tel-
pas), Krāslavas pagasts.

Vietu izvēlē savulaik tika  iesais-
tīti novada iedzīvotāji, piedāvājot 
savus variantus ar sociālo tīklu 
starpniecību.

Bezmaksas publisko inter-
neta pieejas punktu ierīkošana 
Krāslavas novadā tiek veikta 
Eiropas infrastruktūras savie-

nošanas instrumenta aktivitātes 
„WiFi4EU/ Bezmaksas bezvadu 
internets eiropiešiem” darbības 
„WiFi4EU interneta savienoja-
mības veicināšana vietējās kopie-
nās” ietvaros atbilstoši dotācijas 

nolīgumam Nr. INEA/CEF/Wi-
Fi4EU/2-2019/011135-014471.

Eiropas Komisija vairākos uz-
saukumos aicināja pašvaldības 
visā Eiropā pieteikties projektu 
konkursam „Interneta savieno-
jamības veicināšana vietējās ko-
pienās WiFi4EU”, dodot iespēju 
saņemt Eiropas Savienības (ES) 
fi nansējumu (vaučeru 15 000 
EUR vērtībā) publisku bezmak-
sas bezvadu interneta tīklu ierī-
košanai. Iniciatīvas „WiFi4EU” 
mērķis ir nodrošināt iedzīvotā-
jiem un viesiem augstas kvalitātes 
interneta pieejamību visā Eiropas 
Savienībā, izmantojot bezmaksas 
Wi-Fi tīklājus sabiedriskās vie-
tās, piemēram, parkos, skvēros, 
pārvaldes iestādēs, bibliotēkās un 
veselības centros.

Ināra Dzalbe,
Krāslavas novada pašvaldības 

Attīstības nodaļas vadītāja

KRĀSLAVAS NOVADĀ DRĪZUMĀ BŪS JAUNI 
WIFI PIEEJAS PUNKTI

Jauniešu biedrība „DAGNE” 
sadarbībā ar Dagdas vidusskolas 
skolēnu pašpārvaldi 2021. gada 
nogalē izstrādāja un iesniedza 
projektu pieteikumu „DROSME 
RŪPĒTIES 2.0”. Jāmin, ka pro-
jektu atbalsta Izglītības inicia-
tīvu centrs sadarbībā ar „British 
Council” pārstāvniecību Latvijā 
projekta konkursa „Darbīgās ko-
pienas” ietvaros.

Projekta „DROSME RŪPĒ-
TIES 2.0” pieteikumu vērtēšanas 
komisija ir novērtējusi un atbal-
stījusi, piešķirot 1670,00 EUR 
lielu fi nansējumu nozīmīgām ak-
tivitātēm, kuras tiek organizētas 
Dagdas vidusskolas 6.-9.kl. 

Projekta gaitā tiks vērsta uz-
manība šādiem jautājumiem - kā 
jaunieši tiek galā ar izaicināju-
miem, kas rodas šajā dzīves pos-
mā, piemēram, pirmā partnerat-
tiecību pieredze, konfl iktsituāciju 
risināšana, atkarību riski u.c., kas 
ir atkarīgi no viņu sociālajām un 
emocionālajām prasmēm, ģime-
nes un sociālā atbalsta, kā arī ie-
spējām izglītoties un iesaistīties 
kultūras aktivitātēs. Veselīgas, 
uz savstarpēju cieņu un uzticību 
balstītas attiecības ne tikai starp 
vienaudžiem, bet arī starp pieau-
gušajiem ir būtiskas identitātes, 
pašcieņas un personības autono-

mijas veidošanās procesā . Pētī-
jumi liecina, ka pusaudžiem, ku-
riem ir veselīga sociālā atbalsta 
sistēma (ģimene, draugi, pedago-
gi un citas uzticības personas) ir 
labāka fi ziskā un psihoemocionā-
lā veselība un labklājības izjūta, 
kā arī viņiem ir augstāka motivā-
cija iesaistīties un līdzdarboties 
sabiedrības sociālajās un kultūras 
aktivitātēs. 

Projekta mērķis ir veicināt pus-
audžu veselīgu sociālā atbalsta 
sistēmu, attīstot pozitīvu tenden-
ci fi ziskās un psihoemocionālas 
veselības uzlabošanā, pilnvei-
dojot labklājības un motivācijas 
faktorus pusaudžu dzīve, sekmē-
jot jauniešu iesaisti sociālajos un 
kultūras jautājumos. 

Organizējot projekta aktivitā-
tes, tiks iesaistīti jaunieši vecumā 
no 13 līdz 16 gadiem. Projekta 
rezultātā tiek plānots novadīt 12 
seminārus, kas rezultēsies ar gru-
pas „KOPĀ – DROŠĀK” izvei-
došanu Dagdas vidusskolā. 

Iniciatīvu atbalsta Izglītī-
bas iniciatīvu centrs sadarbībā ar 
„British Council” pārstāvniecību 
Latvijā projekta „Darbīgās kopie-
nas” ietvaros.

Aivars Bačkurs,
jauniešu biedrības „DAGNE” 

valdes priekšsēdētājs

AICINA NVO PIETEIKT IDEJAS 
GRŪTĪBĀS NONĀKUŠO CILVĒKU 

ATBALSTAM
Borisa un Ināras Teterevu fonds 

turpina atbalsta programmu uz-
ņēmīgajiem un rosīgajiem „Pats 
savam SAIMES GALDAM” 
(www.saimesgaldam.lv). Dalī-
bai projektu konkursā ir aicinātas 
visu Latvijas reģionu bezpeļņas 
organizācijas, kuras vēlas palīdzēt 
grūtībās nonākušiem cilvēkiem 
veikt dārzkopības darbus pārtikas 
sagādāšanai sev un līdzcilvēkiem. 
Projektu idejas var iesniegt līdz 
31. martam.

Atbalstu ieguvušās organizāci-
jas sarūpēs sēklas, stādus un dārza 
kopšanas piederumus gan novada 
trūcīgo ģimeņu piemājas dārzu 
ierīkošanai, gan biedrību pārziņā 
esošo dārzu apstādīšanai. Vasarā 
organizēs konsultācijas ģimenēm 
par dārza kopšanu, savukārt rude-
nī – par ražas uzglabāšanu ziemai 
un konservēšanu.

Lai pieteiktos atbalstam, orga-
nizācijai vispirms līdz 31. mar-
tam fondam jānosūta īss projekta 
ieceres apraksts brīvā formā uz 
e-pastu: offi  ce@teterevufonds.lv. 
Ja organizācija nolemj turpināt 
projekta pieteikšanas procesu, tā 
tiks aicināta iesniegt fondam sa-
gatavotu pilnu projekta pieteiku-
mu un budžetu.

Pretendentus fi nansējuma sa-
ņemšanai aicinām rūpīgi iepazī-
ties ar programmas „Pats savam 
SAIMES GALDAM” nolikumu 
programmas lapā: www.saimes-
galdam.lv. Vienam projektam 
ieteicamais budžets ir līdz 1750 
eiro. Iecerēts piešķirt grantus vis-
maz 10 bezpeļņas organizācijām.

2021. gada projektu konkursā 
Borisa un Ināras Teterevu fonda 
atbalstu ieguva 20 bezpeļņas orga-
nizācijas. Tās īstenoja projektus, 
dārzkopības darbos iesaistot 700 
mājsaimniecības 18 pašvaldībās 
Vidzemē, Latgalē, Kurzemē un 
Zemgalē.

Vairākums programmas dalīb-
nieku ir pārliecināti – ir būtiski 
palīdzēt ne tikai sev, bet arī dalī-
ties ar tiem, kuri paši nevar parū-
pēties par sevi. Tādēļ ģimenes ne-
reti daļu savas ražas atdāvina veco 
ļaužu pansionātiem, sociālajiem 
centriem vai vienkārši – citām ģi-
menēm, kurām klājas grūti.

Projektu pretendentus aicinām 
izpētīt programmas materiālus:

Programmas nolikumu tīmekļ-
vietnē www.saimesgaldam.lv

Infografi ku: 2021. gada rezultāti 
skaitļos.

Fotogaleriju: 2021. gada raža 
fotogrāfi jās (Foto: no Borisa un 
Ināras Teterevu fonda arhīva).

LTV1 Ziņu dienesta sižetu par 
organizāciju veikumu Kuldīgā 
2021. gadā.

Latvijas radio 1 stāstu par prog-
rammas dalībnieku veikumu Lat-
galē (latviešu valodā).

Latvijas radio 4 stāstu par prog-
rammas rezultātiem (krievu valo-
dā).

Informāciju sagatavoja:
Diana Bogdanova, 

labdarības projektu vadītāja

PROJEKTS 
„DROSME RŪPĒTIES 2.0”
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IZGLĪTĪBA/PROJEKTI

Ir pagājis septītais programmas 
„Latvijas skolas soma” atskaites 
punkts, kopš programma tika ie-
viesta izglītības iestādēs. Tā dod 
iespēju skolēniem piedzīvot kul-
tūras un mākslas norises. Prasmī-
gi izvēloties pasākumu, veiksmīgi 
sasaistot to ar mācību vielu, iegu-
vēji ir gan skolēni, gan pedagogi.

Atskatoties uz paveikto, 31. 
janvārī attālināti notika Krāsla-
vas novada programmas „Latvijas 
skolas soma” skolu koordinatoru 
sanāksme, kurā pedagogi dalījās 
piedzīvotajā, izstāstīja savus veik-
smes stāstus un sāpīgo pieredzi. 
Kopīgā sarunā tika secināts, ka 
programma dod iespēju paplašināt 
skolēnu redzesloku, mācību satu-
ra apguvi padara interesantāku 
un aizraujošāku, bet, diemžēl, jau 
divus gadus klātienē izbaudīt pa-
sākumus izdodas retu reizi. Pārdo-
mas raisa Irēnas Gončarovas teik-
tais: „Vēl viens gads, kad mākslas 
darbus baudījām attālināti. Ko 
esam zaudējuši? Ko esam atra-
duši un paturējuši? Katram sava 
pieredze. Niansēta. Vai tiešām 
esam gatavi atteikties no mākslas 
klātbūtnes? No mūzikas vibrāci-
jām, kuras izstaro instruments un 
izpildītājs. No dzīvās sarunas… . 
No acu skatiena… .” Skumji, bet 
pagaidām tā ir mūsu realitāte. Ar 
mākslu satiekamies digitāli.

2021./2022. m. g. 1. semestrī 
tika skatītas koncertlekcijas -  „Lā-
čplēša diena”, „Kosmosa burvis”, 
„Sprādziens mūzikā”, „Atmodas 
dziesmas. Dziesmotā revolūcija”, 
„Dzeja un mūzika”, „Ziemas-
svētki apkārt pasaulei”, „Zie-
massvētku pasaka”; animācijas, 

dokumentālās un mākslas fi lmas 
– „Tizlenes”, „Jēkabs, Mimi un 
runājošie suņi”, „Londonas brīv-
dienas”, „Tornis”, „Vella kalpi”, 

„Gulbju jaunava”, „Vāsa”, „Ko-
rida”, „Laimes lācis”, „Parīzes 
noslēpumi”, „Maestro”, „Ručs un 
Nore”, „Spēlēju, dancoju”, „Vec-
tēvs, kas bīstamāks par datoru”, 
„Krustceļš”, „Kā es braucu Zie-
meļmeitas lūkoties”, „Maija un 
Paija”, „Tālavas taurētājs”, „Zelta 
zirgs”, „Četri balti krekli”, „Homo 
Novus”; piedzīvotas izglītojošas 
nodarbības – „Pasta muzeja vēs-
ture”, „Māksla un zinātne arhitek-
tūrā”, „Vēstures avoti Krāslavas 
Vēstures un mākslas muzejā”, 
„No-zīmes: Kā dizains un burt-
veidoli ienāk manā ikdienā”, „Kā 
Barons pie uzvārda ticis”, „Digi-
tālās mākslas darbnīca”, „Digi-
tālā foto darbnīca”, „Daugavpils 

vēsture”, „Senā skola – jaunā 
skola”, „Indras vēstures līkloči”, 
„Māls un podnieka amats”, „Pi-
parkūka – Ziemassvētku gardums 

ar tradīcijām”, „Slutišķu sādžas 
vēsture”, „Kultūrvēsturiskā izzi-
ņas programma Lūznavas muižā”, 
„Gaisma pašu rokām”, „Otrā pa-
saules kara vēsture”, „Iepazīšanās 
ar audējas amatu”, „Iepazīšanās 
ar podnieka amatu”; skatītas di-
gitālās izrādes „Cauruļzobis vie-
nīgais”, „Noklausies”, „Indrāni”, 
„Misija Zeme”, „Sudraba slidas”, 
rokopera „Mauglis”, muzikālais 
dzīvesstāsts „No Veidenbauma 
neizbēgsi”, cirka izrāde „Zem-
ūdens burbuļu izrāde”, apmeklēts 
Daugavpils Marka Rotko mākslas 
centrs.

Piedāvājumu klāsts ir gana 
plašs, bet izvēlēties, saplānot sais-
tošākos, piemērotākos pasākumus 
un iekļauties fi nansējumā, nemaz 
tik vienkārši nav. Tādēļ skolu ko-
ordinatoru darbs ir nozīmīgs un 
ļoti atbildīgs. To ir uzņēmušies 
pildīt – Dagdas vidusskolā Irēna 
Maļkeviča, Krāslavas Varavīks-
nes vidusskolā Irēna Gončarova, 
Krāslavas ģimnāzijā Skaidrīte 
Gasperoviča, Ezernieku vidus-
skolā Svetlana Grebneva, Andru-
penes pamatskolā Irēna Kuļka, 
Indras pamatskolā Inga Jākobso-
ne, Robežnieku pamatskolā Maija 
Šemele, Krāslavas gr. Plāteru v. n. 
Poļu pamatskolā Karīna Biruļe, 
Priežmalas pamatskolā Sandra 
Rakova, Aleksandrovas pamat-
skolā Inese Kuzņecova, Šķaunes 
sākumskolā Ināra Andžāne. Par to 
viņām milzīgs paldies! 

Programma „Latvijas skolas 
soma” turpināsies arī turpmāk, bet 
tās fi nansējums tiek samazināts. 
2. semestrim tiek paredzēti 6 EUR 
uz skolēnu, 7 EUR vietā. Tas, sa-
vukārt, vēl vairāk ierobežos mūsu 
iespējas aizbraukt tālāk, apmeklēt 
pasākumus klātienē, kā arī aicināt 
māksliniekus uz skolu būs sarež-
ģīti, ņemot vērā mūsu novada at-
rašanās vietu Latvijas kartē. Vien-
kārši liela fi nansējuma daļa aiziet 
ceļa izdevumiem. Bet plānosim, 
organizēsim, piedzīvosim to, ko 
spējam īstenot un būsim pateicīgi 
par šo doto iespēju!

Regīna Pauliņa, 
programmas „Latvijas skolas 

soma” koordinatore Krāslavas 
novadā

PROGRAMMA „LATVIJAS SKOLAS SOMA” 
KRĀSLAVAS NOVADA IZGLĪTĪBAS IESTĀDĒS  

Priežmalas pamatskolas skolēni 
piedalās projektā  „YOULA” – mo-
tivācija jaunatnes sociālajai aktivi-
tātei Latgalē, ko organizē biedrība 
„Miromida”. Projekts tapis sadar-
bībā ar „British Council” pārstāv-
niecību Latvijā „People to People 
Cultural Engagement” programmas 
ietvaros. Tajā paustie viedokļi un 
secinājumi vai ieteikumi var neat-
spoguļot „British Council” ofi ciālo 
nostāju. Vairāk par „British Coun-
cil” darbību Latvijā meklē www.
britishcouncil.lv 

Projekta mērķis ir iedrošināt, ap-
vienot jauniešus no Latgales sko-
lām, ceļot viņu motivāciju būt so-
ciāli aktīviem vietējā sabiedrībā un 
atbalstot viņu iniciatīvas. 

Projekta ietvaros 10 Latgales sko-
lu skolēniem „Miromida” organizē 
attālinātu apmācību ciklu „Zoom” 
platformā, kas balstīts uz neformā-
lās izglītības metodēm savienojumā 
ar estētisko koučingu.

Sešas meitenes – Milana, Natāli-
ja, Aļona, Amanda, Katrīna un Va-
lērija piedalījās pirmajā nodarbībā, 
kuras mērķis bija motivācijas celša-
na, iedvesmošana, saruna par aktuā-
lām tēmām un izmaiņām. Izmanto-
jot darba pieeju „mācīšanās darot” 
un „radoša mācīšanās”, dalībnieces 
tika rosinātas plānot turpmākās akti-
vitātes vietējai sabiedrībai.

Nodarbību vadīja projekta vadī-
tāja un trenere Kristīna Kastronovo, 
jauniešu darbiniece un starptautisko 
projektu vadītāja, kā arī neformālās 
izglītības trenere ar vairāk nekā 10 
gadu pieredzi, sertifi cēta neirografi -
kas instruktore un estētiskais koučs.

Sandra Rakova,
Priežmalas pamatskolas direktoreJĀBŪT GATAVIEM PAŠIEM 

AKTĪVI DARBOTIES

PIEDALĀMIES 
PROJEKTĀ 
„YOULA”

Krāslavieši nereti jautā, kas ir 
iekļauts daudzdzīvokļu dzīvojamo 
māju apsaimniekošanas maksā? 
Kā dzīvokļu īpašnieki var ietekmēt 
maksas apmēru un noteikt vēlamus 
darbus mājas apsaimniekošanā?

No SIA „Krāslavas nami” saņē-
mām šādu skaidrojumu: „Maksa 
par dzīvojamās mājas pārvaldīšanu 
un apsaimniekošanu tiek noteikta 
saskaņā ar Ministru kabineta notei-
kumiem Nr.408 „Dzīvojamās mājas 
pārvaldīšanas un apsaimniekošanas 
maksas aprēķināšanas noteikumi”. 
Noteikumi ir piemērojami tam 
dzīvojamām mājam, kur dzīvokļu 
īpašnieku sabiedrība vai ar dzīvokļu 
īpašnieku savstarpēju līgumu piln-
varota persona ar nodošanas un pie-
ņemšanas aktu nav pārņēmusi pār-
valdīšanas tiesības, un kur dzīvokļu 
īpašnieki likumā noteiktajā kārtībā 
nav lēmuši par pārvaldīšanas un ap-
saimniekošanas kārtību un noteiku-
ši maksu par to.

SIA „Krāslavas nami” apsaim-
nieko dzīvojamās mājas, kuru pār-
valdīšanas tiesības nav pārņemtas, 
un apsaimniekošanas maksu aprē-
ķina saskaņā ar augstākminētajiem 
noteikumiem. Katrai pārvaldīšanā 

esošai dzīvojamai mājai tiek sastā-
dīta tāme, kur tiek iekļauti dzīvoja-
mās mājas kopīpašuma uzturēšanas 
un apsaimniekošanas izdevumi, tajā 
skaitā administrācijas izdevumi, 
mājas kopīpašuma elementu kārtē-
jas uzturēšanas izdevumi, avārijas 
dienesta pakalpojumu izdevumi, 
zemesgabala uzkopšanas izmaksas. 
Tāmes forma ir apstiprināta ar Mi-
nistru kabineta noteikumiem.

Par aprēķinātajiem pārvaldīšanas 
maksājumiem nākamajam kalen-
dāra gadam pārvaldnieks rakstiski 
paziņo dzīvokļa īpašniekam līdz 
attiecīgā gada 15. oktobrim, un dzī-
vokļu īpašnieku kopība sešu nedēļu 
laikā no paziņojuma var pieņemt 
lēmumu par aprēķinātu pārvaldī-
šanas maksājumu apstiprināšanu 
vai noraidīšanu, pieņemot kopīgu 
lēmumu saskaņā ar minētajos notei-
kumos noteikto kārtību.

SIA „Krāslavas nami” katru gadu 
oktobra rēķinos dzīvokļu īpašnie-
kiem sniedz informāciju par nāka-
majām gadam aprēķināto maksu, 
norādot veidu, kā var iepazīties ar 
sagatavoto tāmi.

Apsaimniekošanas maksā ir ie-
kļautas tikai dzīvojamās mājas 

kopīpašumā esošās daļas (koplie-
tošanas telpu, dzīvojamo māju ap-
kalpojošo inženierkomunikāciju 
sistēmu, iekārtu un citu elementu, 
kas nepieder pie atsevišķā īpašu-
ma) kārtējās uzturēšanas izmak-
sas. Apsaimniekošanas maksā 
nav iekļauta atsevišķu dzīvokļu 
komunikāciju apkalpošana (izņe-
mot koplietošanas stāvvadus, kas 
atrodas dzīvokļos). Ūdensapgādes 
vai kanalizācijas stāvvadus, elek-
troenerģijas padeves tīklus kāpņu 
telpās apkalpo pārvaldnieks, bet par 
dzīvoklī esošiem cauruļvadiem un 
elektroinstalāciju, kas ir atsevišķā 
dzīvokļa elementi, ir atbildīgs pats 
dzīvokļa lietotājs. SIA „Krāslavas 
nami” apsaimniekošanas maksas 
ietvaros likvidēs, piemēram, ūdens 
teci mājas koplietošanas stāvvadā 
vai kanalizācijas aizsērējumu mā-
jas pagrābā, bet atsevišķā dzīvokļa 
komunikāciju remontus ir jāveic 
pašam dzīvokļa lietotājam. Apsaim-
niekošanas maksā ir ietverta regulā-
ras māju elementu apsekošana un 
bojājumu novēršana.

Lielākiem (kapitāliem) ieguldīju-
miem dzīvojamo māju atjaunošanā 
vai remontā ir jāveido uzkrājumu 

fonds, nosakot līdzekļu uzkrāša-
nas mērķi (piemērām, jumta segu-
ma nomaiņa, kāpņu telpu logu vai 
durvju nomaiņa, kāpņu telpu kos-
mētiskais remonts u.c.). Lēmumu 
par uzkrājuma fonda izveidošanu 
pieņem dzīvokļu īpašnieku kopība 
(dzīvokļu īpašnieku kopības lē-
mums ir saistošs ikvienam dzīvokļa 
īpašniekam un ir pieņemts, ja „par” 
balsojuši dzīvokļu īpašnieki, kas 
pārstāv vairāk nekā pusi no dzī-
vojamā mājā esošajiem dzīvokļu 
īpašumiem). Par mājas kompleksa 
atjaunošanu (siltināšanu) arī ir jā-
vienojas dzīvokļu īpašnieku kopī-
bai, un jābūt gataviem pašiem aktī-
vi darboties un iesaistīties projekta 
realizācijā.

Daudzdzīvokļu dzīvojamo māju 
īpašnieki ir visi mājas dzīvokļu 
īpašnieki kopā, nevis pašvaldība vai 
mājas pārvaldnieks, kas tikai sniedz 
apsaimniekošanas pakalpojumu. 
SIA „Krāslavas nami” pārvaldnieka 
funkcijas izpilda tikai līdz dzīvokļu 
īpašnieku lēmuma pieņemšanai par 
mājas pārvaldīšanas tiesību pār-
ņemšanu. Daudzdzīvokļu dzīvoja-
mā māja ir visu attiecīgās mājas dzī-
vokļu īpašnieku kopīgais īpašums, 

un tieši dzīvokļu īpašnieki kopā 
var lemt visus jautājumus par savu 
dzīvojamo māju, bet, lai pilnvērtīgi 
un efektīvi izmantot šo iespēju, dzī-
vokļu īpašniekiem atbilstoši likum-
došanai ir jāpārņem daudzdzīvokļu 
māju pārvadīšanas tiesības no paš-
valdības.

Dzīvokļu īpašnieki, pieņemot 
kopīgu lēmumu, var pārņemt dzī-
vojamās mājas pārvaldīšanas tiesī-
bas no pašvaldības un veikt savas 
mājas apsaimniekošanu patstāvī-
gi, izveidojot biedrību, izvēloties 
sev vēlamo apsaimniekotāju vai 
pilnvarojot kādu personu šo darbī-
bu veikšanai. Šajā gadījumā SIA 
„Krāslavas nami” būs tikai siltum-
enerģijas piegādātājs un ūdenssaim-
niecības pakalpojuma sniedzējs līdz 
atbildības robežai mājas ievadā, bet 
visus pārējos jautājumus par mājas 
apsaimniekošanu, komunikāciju 
darbības uzturēšanu, norēķiniem 
mājas ietvaros, lems paši dzīvokļu 
īpašnieki, patstāvīgi nosakot gan 
lēmumu pieņemšanas kārtību, gan 
to piemērošanu mājas iedzīvotā-
jiem, gan maksājumu apmēru par 
apsaimniekošanu un nepieciešamo 
darbu apjomus.”

AKTUĀLā INFORMĀCIJA
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Vispārīgie jautājumi
Saistošie noteikumi nosaka maz-

nodrošinātas mājsaimniecības ie-
nākumu slieksni Krāslavas novada 
pašvaldībā (turpmāk – pašvaldība), 
mājsaimniecības, kurām ir tiesības 
saņemt trūcīgas vai maznodrošinā-
tas mājsaimniecības statusu, sociālās 
palīdzības pabalstu veidus un apmē-
ru, statusa un pabalstu pieprasīšanas, 
piešķiršanas un saņemšanas kārtību. 

Trūcīgas vai maznodrošinātas 
mājsaimniecības statusu un sociālās 
palīdzības pabalstus ir tiesības sa-
ņemt Krāslavas novada administratī-
vajā teritorijā dzīvesvietu deklarēju-
šām personām, kuras ar iesniegumu 
vērsušās Krāslavas novada pašval-
dības iestādē „Sociālais dienests” 
(turpmāk – Sociālajā dienestā). 

Minimālo ienākumu sliek-
šņi

Maznodrošinātas mājsaimniecī-
bas ienākumu slieksnis ir 278 EUR 
pirmajai un vienīgajai personai māj-
saimniecībā un 194,60 EUR pārējām 
personām mājsaimniecībā.

Maznodrošinātai mājsaimniecī-
bai, kurai tās ienākumu slieksnis 
mēnesī ir 327 EUR pirmajai vai 
vienīgajai personai mājsaimniecībā 
un 229 EUR pārējām personām māj-
saimniecībā, ir tiesības saņemt tikai 
Eiropas Atbalsta fonda vistrūcīgā-
kajām personām pārtikas un pamata 
materiālās palīdzības pakas.

Sociālās palīdzības pabalsti 
un piešķiršanas kārtība

Sociālais dienests izvērtē tiesības 
saņemt:

pamata sociālās palīdzības pabal-
stus:

garantētā minimālā ienākuma pa-
balstu;

mājokļa pabalstu;
papildu sociālās palīdzības pabal-

stus atsevišķu izdevumu apmaksai:
pabalstu veselības aprūpei;
pabalstu ar ēdināšanu saistītu izde-

vumu apmaksai;
pabalstu pirts (dušas) pakalpoju-

mam;
pabalstu krīzes situācijā.
Tiesības saņemt saistošajos no-

teikumos minētos papildu sociālās 
palīdzības pabalstus (izņemot pa-
balstu krīzes situācijā) ir par trūcīgu 
vai maznodrošinātu atzītai mājsaim-
niecībai. Lēmumu par šo pabalstu 
piešķiršanu (izņemot pabalstu krīzes 
situācijā) pieņem Sociālais dienests.

Sociālās palīdzības piepra-
sītājam ir pienākums:

iesniegt patiesas un pilnīgas ziņas 
par sevi un ģimenes locekļiem, sa-
darboties ar Sociālo dienestu savas 
sociālās situācijas novērtēšanā un 
pildīt Sociālā dienesta ieteikumus šīs 
situācijas uzlabošanai;

nekavējoties ziņot par izmaiņām 
apstākļos, kas nosaka pašvaldības 
sociālo pabalstu saņemšanu vai tā 
apmēru;

aktīvi iesaistīties savas problēmas 
risināšanā, pildot līdzdarbības pienā-
kumus, tajā skaitā, piedaloties soci-
ālās rehabilitācijas pasākumos darba 
un sociālo prasmju saglabāšanai, at-

jaunošanai, apgūšanai;
saņemtos pašvaldības sociālos pa-

balstus izmantot atbilstoši iesniegu-
mā norādītajiem mērķiem;

atļaut Sociālā dienesta sociālā dar-
ba speciālistam apsekot dzīvesvietu, 
ja sociālās palīdzības saņemšana 
saistīta ar palīdzības pieprasītāja 
materiālo resursu novērtēšanu vai 
dzīvesvietas apsekošana ir nepiecie-
šama, veicot sociālo darbu ar palīdzī-
bas pieprasītāju.

Pabalsti tiek pārskaitīti uz palīdzī-
bas pieprasītāja kontu vai izmaksāti 
skaidrā naudā, vai pārskaitīti pakal-
pojumu sniedzējam.

Garantētā minimālā ienākuma 
pabalsta apmēru aprēķina atbilstoši 
likumā un Ministru kabineta notei-
kumos noteiktajam. 

3.1. Mājokļa pabalsts
Mājokļa pabalsta apmēru aprēķina 

atbilstoši likumā un Ministru kabine-
ta noteikumos noteiktajam. Mājokļa 
izdevumu vērtēšanas periods ir 3 
mēneši. Mājokļa pabalstu izmaksā 
reizi mēnesī, bet, ja mājokļa pabalsta 
apmērs ir neliels, klientam vienojo-
ties ar sociālā darba speciālistu, pa-
balsts tiek izmaksāts ne retāk kā reizi 
trijos mēnešos.

Mājokļa pabalsta aprēķināšanai 
garantēta minimāla ienākuma sliekš-
ņu summai tiek piemērots koefi -
cients 1,5:

vienas personas mājsaimniecībai, 
ja persona ir ar I grupas invaliditāti;

vairāku personu mājsaimniecībai, 
kurā visas personas ir ar I grupas 
invaliditāti (neskaitot nepilngadīgus 
bērnus).

Laikposmā no 2022. gada 1. jan-
vāra līdz 2022. gada 31. maijam, ap-
rēķinot mājokļa pabalstu, garantētā 
minimālā ienākumu sliekšņu sum-
mai piemēro šādu koefi cientu:

atsevišķi dzīvojošai pensijas vecu-
ma personai vai atsevišķi dzīvojošai 
personai ar invaliditāti - koefi cientu 
2,5;

mājsaimniecībai, kurā ir tikai pen-
sijas vecuma personas vai personas 
ar invaliditāti – koefi cientu 2.

3.2. Pabalsts veselības ap-
rūpei

Pabalsts veselības aprūpei tiek 
piešķirts mājsaimniecībai līdz 50 
EUR kalendārajā gadā

veselības aprūpes un sociālās re-
habilitācijas pakalpojumu apmaksai.

Pabalstu veselības aprūpei var 
pieprasīt gada laikā no izdevumu 
rašanās brīža. Pieprasot šo pabalstu, 
iesniegumam pievieno izdevumus 
apliecinoša dokumenta (kases čeka 
vai numurētas stingras uzskaites 
kvīts, vai faktūrrēķina, vai internet-
bankas izdrukas) oriģinālu, kurā 
norādīts personas vārds uzvārds, 
personas kods, maksājuma mērķis, 
datums un summa. 

Pabalsts veselības aprūpei tiek 
pārskaitīts pakalpojumu sniedzējam 
vai uz palīdzības pieprasītāja kontu, 
vai izmaksāts skaidrā naudā.

3.3. Pabalsts ar ēdināšanu 
saistītu izdevumu apmaksai

Pabalsts bērna ēdināšanas izde-

vumu segšanai Krāslavas novada 
pirmsskolas izglītības iestādēs tiek 
piešķirts mājsaimniecībai:

par bērnu, kurš ir sasniedzis obli-
gāto izglītības vecumu - 100% ap-
mērā no ēdināšanas izdevumiem;

par bērnu, kurš nav sasniedzis 
obligāto izglītības vecumu - 50% 
apmērā no ēdināšanas izdevumiem.

Pabalsts bērna ēdināšanas izde-
vumu segšanai par bērnu, kurš mā-
cās Krāslavas novada pašvaldības 
vispārizglītojošajās mācību iestā-
dēs, tiek piešķirts mājsaimniecībai 
- 100% apmērā no ēdināšanas izde-
vumiem.

Pabalsts ar ēdināšanu saistītu iz-
devumu apmaksai tiek pārskaitīts 
pakalpojumu sniedzējam.

3.4. Pabalsts pirts (dušas) 
pakalpojumam

Pabalsts pirts (dušas) pakalpojuma 
apmaksai tiek piešķirts mājsaimnie-
cībai 1 (vienu) reizi mēnesī.

Sociālais dienests pēc pabalsta 
piešķiršanas izsniedz palīdzības 
pieprasītājam talonus pirts (dušas) 
apmeklējumam vienu reizi mēnesī 
katrai personai mājsaimniecībā.

Pabalsts pirts (dušas) pakalpoju-
mu apmaksai tiek pārskaitīts pakal-
pojumu sniedzējam saskaņā ar ap-
stiprinātajiem pakalpojuma tarifi em.

3.5. Pabalsts krīzes situācijā
Pabalstu līdz 2 (divu) valstī no-

teikto minimālo darba algu apmē-
ram, piešķir mājsaimniecībai, kura 
nonākusi krīzes situācijā katastrofas 
(ugunsgrēks, plūdi, vētra u.c.) aps-
tākļu dēļ un pati saviem spēkiem ne-
spēj nodrošināt savas pamatvajadzī-
bas un ir nepieciešama psihosociāla 
un materiāla palīdzība. Lēmumu par 
pabalsta piešķiršanu pieņem Krāsla-
vas novada pašvaldības dome.

Pabalstu līdz 1 (vienas) valstī no-
teiktās minimālās darba algas ap-
mēram, piešķir mājsaimniecībai, 
kura nonākusi krīzes situācijās citu 
ārējo notikumu dēļ un pati saviem 
spēkiem nespēj nodrošināt savas 
pamatvajadzības un ir nepieciešama 
psihosociāla un materiāla palīdzība:

lēmumu par pabalsta piešķiršanu 
pieņem Krāslavas novada pašvaldī-
bas dome;

gadījumā, ja nepieciešams opera-
tīvi sniegt materiālu atbalstu ārēju 
notikumu radītu seku novēršanai, 
lēmumu piecu dienu laikā pieņem 

Sociālais dienests, piešķirot pabalstu 
līdz 50 EUR apmērā.

Pabalstu piešķir, neizvērtējot māj-
saimniecības ienākumus.

Lai saņemtu pabalstu, mājsaim-
niecība divu mēnešu laikā pēc krīzes 
situācijas rašanās iesniedz Sociālajā 
dienestā iesniegumu, kurā norāda 
nepieciešamā pabalsta apmēru un 
dokumentu kopiju (uzrādot oriģi-
nālu), kas apliecina krīzes situācijas 
faktu, kā arī citus dokumentus, kuri 
nepieciešami lēmuma pieņemšanai, 
ja tie nav valsts vai pašvaldības rī-
cībā.

Pabalstu krīzes situācijā, kad visā 
valstī ir izsludināta ārkārtējā situācijā 
sakarā ar Covid-19 izplatību un vie-
nu mēnesi pēc ārkārtējās situācijas 
beigām, piešķir mājsaimniecībai, 
ja mājsaimniecība no tās gribas ne-
atkarīgu apstākļu dēļ pati saviem 
spēkiem nespēj nodrošināt savas 
pamatvajadzības un tai ir nepiecie-
šama materiāla palīdzība, ja tā atbilst 
kādam no šādiem kritērijiem:

mājsaimniecībai saistībā ar ārkār-
tējo situāciju nav ienākumu (pie-
mēram, persona ir bezalgas atvaļi-
nājumā ne mazāk kā vienu mēnesi, 
personai ir piešķirts bezdarbnieka 
statuss, bet vēl nav saņemts bezdarb-
nieka pabalsts, vai Valsts sociālās 
apdrošināšanas aģentūra ir pieņēmu-
si lēmumu atteikt pabalsta piešķirša-
nu, izņemot gadījumu, kad persona 
pārtraukusi darba tiesiskās attiecības 
pēc pašas vēlēšanās, ko persona ap-
liecina ar attiecīgiem dokumentiem); 

personai ir radušies papildus iz-
devumi, ko tā pati nespēj segt, at-
rodoties pašizolācijā saistībā ar at-
griešanos no citas valsts (piemēram, 
ienākumi un uzkrājumi iztērēti pa-
pildus mājoklim, viesnīcai, transpor-
tam, ko persona apliecina ar attiecī-
giem dokumentiem);

persona atrodas vai ir atradusies 
karantīnā, un sakarā ar to tai nav izti-
kas līdzekļu, ko persona apliecina ar 
attiecīgiem dokumentiem;

pabalstu piešķir mājsaimniecībai 
80 EUR apmērā mēnesī trīs mēnešu 
periodā;

lēmumu par pabalsta piešķiršanu 
pieņem Sociālais dienests.

Pieprasot pabalstu krīzes situācijā, 
iztikas līdzekļu deklarācija nav jāie-
sniedz.

Pirms lēmuma par pabalsta krīzes 
situācijā piešķiršanu Sociālā die-
nesta sociālā darba speciālists veic 
katastrofas vai citu ārējo noteikumu 
izraisīto seku ietekmes uz mājsaim-

niecības spēju nodrošināt pamatva-
jadzības izvērtējumu un sagatavo 
atzinumu, kas tiek ņemts vērā, pie-
ņemot lēmumu par pabalsta krīzes 
situācijā piešķiršanu.

Pabalsts krīzes situācijā tiek pār-
skaitīts uz palīdzības pieprasītāja 
kontu vai izmaksāts skaidrā naudā.

Par pasākumu „Algotie pa-
gaidu sabiedriskie darbi”

Atlases kritēriji, pēc kura mērķ-
grupas bezdarbnieki prioritāri tiek 
iesaistīti algotajos pagaidu sabiedris-
kajos darbos, ir:

garantēta minimāla ienākuma pa-
balsta saņēmējs;

persona, kurai līdz pensijas vecu-
ma sasniegšanai atlicis mazāk par 
septiņiem gadiem.

Gadījumā, ja šo noteikumu 
30.punktā minētās personas attiecī-
gajā mēnesī saņemtajā mērķgrupas 
bezdarbnieku sarakstā nav iekļautas, 
tad pašvaldība algotajos pagaidu sa-
biedriskajos darbos iesaistāmos bez-
darbniekus atlasa rindas kārtībā.

Noslēguma jautājumi
Ar šo noteikumu stāšanos spēkā 

savu spēku zaudē:
2018. gada 22. februāra (prot.

Nr.4., 13.§, 13.1.p.) Krāslavas no-
vada pašvaldības saistošie noteiku-
mi Nr. 2018/2 „Par nosacījumiem, 
kurus neņem vērā, nosakot ģimenes 
(personas) atbilstību trūcīgas ģime-
nes (personas) statusam”;

2017. gada 28. decembra (prot.
Nr.20., 12.§, 12.1.p.) Krāslavas no-
vada pašvaldības saistošie noteikumi 
Nr. 2017/13 „Par sociālās palīdzības 
pabalstiem Krāslavas novada paš-
valdībā”;

2017. gada 23. novembra (prot.
Nr.16., 1.§) Dagdas novada pašval-
dības saistošie noteikumi Nr. 2017/8 
„Par sociālo palīdzību Dagdas nova-
dā”;

2015. gada 26. novembra (prot.
Nr.15., 18.§, 18.1.p.) Krāslavas no-
vada pašvaldības saistošie noteikumi 
Nr. 2015/13 „Par maznodrošinātas 
mājsaimniecības ienākumu slieksni 
Krāslavas novadā”;

2015. gada 29. janvāra (prot.Nr.1., 
6.§, 6.2.p.) Krāslavas novada pašval-
dības saistošie noteikumi Nr. 2015/2 
„Par bezdarbnieku atlases kritērijiem 
īstenojot aktīvo nodarbinātības pasā-
kumu „Algotie pagaidu sabiedriskie 
darbi””;

2015. gada 5. maija (prot. Nr. 10, 
§ 15) saistošie noteikumi Nr.5 „Par 
maznodrošinātas ģimenes (perso-
nas) statusa piešķiršanu Aglonas no-
vadā” - zaudē spēku Krāslavas nova-
da teritoriālajās vienībās Kastuļinas, 
Grāveru un Šķeltovas pagastā;

2010. gada 27. janvāra (prot. Nr. 
2., § 24.) Aglonas novada domes 
saistošie noteikumi Nr. 6 „Par soci-
ālās palīdzības pabalstiem Aglonas 
novadā” - zaudē spēku Krāslavas 
novada teritoriālajās vienībās Kas-
tuļinas, Grāveru un Šķeltovas pa-
gastā.

Publicēšanai sagatavoja Krāsla-
vas novada pašvaldības iestāde 

„Sociālais dienests” 

KRĀSLAVAS NOVADA PAŠVALDĪBAS SAISTOŠIE NOTEIKUMI NR.2021/16 
„PAR MAZNODROŠINĀTAS MĀJSAIMNIECĪBAS IENĀKUMU SLIEKSNI UN 
SOCIĀLĀS PALĪDZĪBAS PABALSTIEM KRĀSLAVAS NOVADA PAŠVALDĪBĀ” 
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Pēc IEDZĪVOTĀJU LŪGUMA

Vispārīgie jautājumi
Saistošie noteikumi nosaka 

Krāslavas novada pašvaldības 
(turpmāk – pašvaldības) brīvprā-
tīgās iniciatīvas pabalstu veidus, 
pabalstu apmēru, piešķiršanas kār-
tību un to personu loku, kurām ir 
tiesības saņemt sasitošajos notei-
kumos minētos pabalstus. 

Pabalstus ir tiesīgas saņemt per-
sonas, kuras savu dzīvesvietu dek-
larējušas Krāslavas novada pašval-
dības administratīvajā teritorijā. 

Pabalstus piešķir, neizvērtējot 
personas (mājsaimniecības) ienā-
kumus.

Lai saņemtu pašvaldības brīv-
prātīgās iniciatīvas pabalstu, viens 
no ģimenes locekļiem vai atsevišķi 
dzīvojoša persona vēršas Krāslavas 
novada pašvaldības iestādē „Sociā-
lais dienests” (turpmāk – Sociālais 
dienests) ar iesniegumu – klātienē, 
uzrādot personas identitāti aplieci-
nošu dokumentu, vai elektroniski, 
parakstot ar elektronisko parakstu 
vai izmantojot tiešsaistes formas, 
kuras pieejamas Valsts pārvaldes 
pakalpojumu portālā www.latvija.
lv. 

Sociālais dienests viena mēneša 
laikā no 4.punktā minētā iesniegu-
ma saņemšanas, pieņem lēmumu 
par attiecīgā pabalsta piešķiršanu 
vai atteikumu piešķirt attiecīgo pa-
balstu, ja noteikumos nav noteikts 
cits lēmuma pieņemšanas termiņš.

Pašvaldības brīvprātīgas 
iniciatīvas pabalstu veidi:

pabalsts ģimenei sakarā ar bērna 
piedzimšanu;

aprūpes pabalsts;
pabalsts nozīmīgā dzīves jubile-

jā;
apbedīšanas pabalsts;
pabalsts politiski represētajām 

personām, nacionālās pretošanās 
kustības dalībniekiem un Latvi-
jas Republikas Nacionālo bruņoto 
spēku starptautisko operāciju ve-
terāniem, Černobiļas atomelektro-
stacijas avārijas seku likvidēšanas 
dalībniekiem, Otrā pasaules kara 
un Afganistānas kara dalībniekiem.

Pabalsts ģimenei sakarā 
ar bērna piedzimšanu

Tiesības saņemt vienreizēju pa-
balstu sakarā ar bērna piedzimšanu 
ir Latvijas Republikas pilsoņiem 
un nepilsoņiem, kā arī ārzemnie-
kiem, kuriem ir piešķirts personas 
kods Latvijas Republikā, ja vismaz 
viens no bērna vecākiem deklarējis 
savu dzīvesvietu Krāslavas novada 
administratīvā teritorijā pēdējos 
12 mēnešus pirms bērna piedzim-
šanas vai pirms bērna attiecīgā 
vecuma sasniegšanas, kā arī bērna 
deklarēta dzīvesvieta ir Krāslavas 
novada administratīvā teritorijā.

Pabalsta apmērs nepārsniedz 
450 EUR uz katru bērnu un to iz-
maksā šadā kārtībā:

200 EUR – pēc bērna piedzim-
šanas;

100 EUR – bērnam sasniedzot 1 
gada vecumu;

50 EUR – bērnam sasniedzot 2 
gadu vecumu;

50 EUR – bērnam sasniedzot 3 

gadu vecumu;
50 EUR – bērnam sasniedzot 4 

gadu vecumu.

Pabalstu var saņemt arī persona, 
kura adoptējusi vai ņēmusi aizbild-
nībā bērnu līdz 6 (sešu) mēnešu ve-
cumam, ja pabalsts nav jau izmak-
sāts vienam no bērna vecākiem.

Gadījumā ja pabalsta izmaksas 
periodā ar bāriņtiesas lēmumu tiek 
ierobežotas vai pārtrauktas vecāku 
aprūpes tiesības, pabalsta atlikusī 
daļa tiek izmaksāta personai, kas 
viņus aizstāj vai veic bērna ārpus-
ģimenes aprūpi.

Lai saņemtu pabalstu, tā piepra-
sītājs ne vēlāk kā sešus mēnešus 
pēc bērna piedzimšanas vai bērna 
attiecīgā vecuma sasniegšanas ie-
sniedz Sociālajā dienestā rakstvei-
da, vai elektroniski (parakstītu ar 
elektronisko parakstu), vai mutvār-
dos iesniegumu par pabalsta pie-
šķiršanu, uzrādot bērna dzimšanas 
apliecību vai bāriņtiesas lēmumu 
par aizbildnības nodibināšanu, ja 
pabalstu pieprasa jaundzimušā 
bērna aizbildnis (ja šīs informā-
cijas nav pašvaldības rīcībā). Ja 
bērna piedzimšanas fakts reģistrēts 
ārvalstīs, tad iesniegumam pievie-
no ārvalsts kompetentās institūci-
jas izsniegtu dokumentu par bērna 
piedzimšanas fakta reģistrāciju, ar 
nosacījumu, ka persona ir ievēroju-
si normatīvajos aktos un starptau-
tiskajos līgumos noteikto kārtību 
attiecīgajā ārvalstī izsniegtā doku-
menta īstuma apliecināšanai. 

Lēmumu par pabalsta piešķirša-
nu vai atteikumu piešķirt pabalstu 
pieņem Sociālais dienests viena 
mēneša laikā no iesnieguma sa-
ņemšanas. 

Pabalsts tiek pārskaitīts pabalsta 
pieprasītāja norādītajā kontā vai iz-
maksāts skaidrā naudā.

Sociālā dienesta darbiniekiem ir 
tiesības pirms pabalsta piešķirša-
nas apsekot ģimeni tās dzīvesvietā. 
Ja apsekošanā tiek konstatēts, ka 
bērnam netiek nodrošināta pie-
tiekama aprūpe, pabalsts tiek pie-
šķirts mantiskā veidā, pamatojoties 
uz Sociālā dienesta lēmumu.

Aprūpes pabalsts
Aprūpes pabalsts līdz 50 EUR 

mēnesī tiek piešķirts vienas per-
sonas mājsaimniecībai -  personas 
aprūpei, kas vecuma vai slimības 
dēļ nevar pati sevi aprūpēt, ja per-
sonas aprūpi neveic aprūpētājs un 
ja persona nav noslēgusi uztura 

līgumu.
Lai saņemtu aprūpes pabalstu, 

pabalsta pieprasītājs iesniedz So-
ciālajam dienestam iesniegumu 
par pabalsta piešķiršanu un ģime-
nes ārsta izziņu par veselības stā-
vokli.

Pirms lēmuma par pabalsta pie-
šķiršanu Sociālā dienesta sociālā 
darba speciālists pārbauda iesnieg-
to informāciju un sagatavo atzinu-
mu, par pabalsta piešķiršanas ne-
pieciešamību.

Lēmumu par pabalsta piešķirša-
nu vai atteikumu piešķirt pabalstu 
pieņem Sociālais dienests viena 
mēneša laikā no iesnieguma sa-
ņemšanas. 

Pabalsts tiek pārskaitīts pabal-
sta saņēmēja kontā vai izmaksāts 
skaidrā naudā.

Pabalsts nozīmīgā dzīves 
jubilejā

Tiesības saņemt pabalstu 90, 95, 
100 gadu jubilejā un pēc 100 gadu 
sasniegšanas katra gada jubilejā ir 
personai, kuras dzīvesvieta dekla-
rēta Krāslavas novada administra-
tīvajā teritorijā.

Pabalsts ir vienreizējs un tiek 
izmaksāts mēneša laikā pēc notei-
kumu 20. punktā norādītā vecuma 
sasniegšanas.

Pabalstu nozīmīgā dzīves jubile-
jā piešķir šādā apmērā: 

90 gadu jubilejā – 90 EUR; 
95 gadu jubilejā – 100 EUR; 
100 gadu jubilejā un turpmāk 

katra gada jubilejā – 150 EUR.
Sociālais dienests ne vēlāk kā 

piecu darba dienu laikā no dienas, 
kad saņemts pabalsta saņēmēja ie-
sniegums, pieņem lēmumu par pa-
balsta piešķiršanu vai atteikumu to 
piešķirt.

Pabalsts tiek pārskaitīts pabalsta 
saņēmējā (jubilāra) kontā vai iz-
maksāts skaidrā naudā.

Apbedīšanas pabalsts
Apbedīšanas pabalstu piešķir par 

personām, kuru deklarētā dzīves 
vieta pirms nāves bija Krāslavas 
novada administratīvajā teritori-
jā, un par kurām mirušā ģimenes 
loceklis, apgādnieks vai persona, 
kura uzņēmusies apbedīšanu, ne-
saņem Valsts sociālās apdrošināša-
nas aģentūras (turpmāk – VSAA) 
apbedīšanas pabalstu, vai VSAA 
piešķirtā pabalsta apmērs nepār-
sniedz vienas minimālas mēnešal-
gas apmēru. 

Apbedīšanas pabalsts tiek no-

teikts 1 (vienas) minimālas mē-
nešalgas apmērā, pārskaitot to 
pakalpojuma sniedzējam, ģimenes 
loceklim, apgādniekam vai perso-
nai, kura uzņēmusies apbedīšanu 
un nesaņem VSAA apbedīšanas 
pabalstu, bet gadījumā, ja VSAA 
piešķirtā pabalsta apmērs nesa-
sniedz vienas minimālas mēneš-
algas apmēru, tad pabalsts tiek 
noteikts starpības apmērā, izmak-
sājot to pakalpojuma sniedzējam, 
ģimenes loceklim, apgādniekam 
vai personai, kura uzņēmusies ap-
bedīšanu.

Lēmumu par pabalsta piešķirša-
nu vai atteikumu piešķirt pabalstu 
pieņem Sociālais dienests ne vēlāk 
kā viena mēneša laikā no miršanas 
apliecības izsniegšanas dienas.

Lai saņemtu apbedīšanas pabal-
stu, jāuzrāda miršanas apliecība. 
Gadījumā, ja mirusi persona, kuras 
dzīvesvieta ir deklarēta pašvaldī-
bas administratīvajā teritorijā un 
kurai nav apgādnieku vai personas, 
kas uzņemtos apbedīšanu, iestāde 
vai tās deleģēta institūcija slēdz 
līgumu ar fi zisku (juridisku) perso-
nu par šī pakalpojuma organizēša-
nu un sedz ar apbedīšanu saistītos 
izdevumus.

Pabalsts politiski repre-
sētajām personām, nacio-
nālās pretošanās kustības 
dalībniekiem un Latvijas 
Republikas Nacionālo bru-
ņoto spēku starptautisko 
operāciju veterāniem,  Čer-
nobiļas atomelektrostaci-
jas avārijas seku likvidē-
šanas dalībniekiem, Otrā 
Pasaules kara un Afganis-
tānas kara dalībniekiem

Pabalstu 50 EUR apmērā vienu 
reizi gadā piešķir:

politiski represētajām perso-
nām;

nacionālās pretošanās kustības 
dalībniekiem un Latvijas Repub-
likas Nacionālo bruņoto spēku 
starptautisko operāciju veterā-
niem;

Černobiļas atomelektrostacijas 
avārijas seku likvidēšanas dalīb-
niekiem;

Otrā pasaules kara dalībnie-
kiem;

Afganistānas kara dalībnie-
kiem.

Pabalstu ir tiesīga saņemt per-
sona, kuras deklarētā dzīvesvieta 
pēdējo 12 (divpadsmit) mēnešu 
laikā pirms pabalsta pieprasīšanas 
ir Krāslavas novada pašvaldības 
administratīvajā teritorijā. 

Pabalstu izmaksā vienu reizi 
gadā:

politiski represētajām personām 
– martā;

nacionālās pretošanās kustības 
dalībniekiem un Latvijas Repub-
likas Nacionālo bruņoto spēku 
starptautisko operāciju veterā-
niem - novembrī; 

Černobiļas atomelektrostacijas 
avārijas seku likvidēšanas dalīb-
niekiem - aprīlī;

Otrā pasaules kara dalībniekiem 
- maijā, 

Afganistānas kara dalībniekiem 

- februārī.
Ja pabalsts no personas neatka-

rīgu iemeslu dēļ nav piešķirts šajā 
termiņā, persona to var pieprasīt 
līdz attiecīgā kalendārā gada bei-
gām.

Lai saņemtu pabalstu, notei-
kumu 29.punktā minētā persona 
vai attiecīgās personas pārstāvis 
iesniedz Sociālajā dienestā iesnie-
gumu, uzrādot attiecīgo dalībnie-
ka apliecību vai citu 29. punktā 
minētā statusa apliecinošu doku-
mentu.

Sociālais dienests ne vēlāk kā 
piecu darba dienu laikā no dienas, 
kad saņemts pabalsta saņēmēja 
iesniegums, pieņem lēmumu par 
pabalsta piešķiršanu vai atteiku-
mu to piešķirt. 

Pabalsts tiek pārskaitīts pabal-
sta saņēmēja kontā vai izmaksāts 
skaidrā naudā.

Noslēguma jautājumi
Saistošie noteikumi stājas spēkā 

2022. gada 1. janvārī. 
Ar šo noteikumu stāšanos spēkā 

savu spēku zaudē:
2017. gada 26. janvāra (proto-

kols Nr.10§, 10.4.p.) Krāslavas 
novada pašvaldības saistošie no-
teikumi Nr.2017/4 „Par pabalstu 
ģimenei sakarā ar bērna piedzim-
šanu”;

2017. gada 18. oktobra (proto-
kols Nr.17.,10.§) Krāslavas nova-
da pašvaldības saistošie noteiku-
mi Nr.2017/11 „Par pašvaldības 
pabalstu politiski represētajām 
personām, nacionālās pretošanās 
kustības dalībniekiem un Černo-
biļas atomelektrostacijas avārijas 
seku likvidēšanas dalībniekiem 
Krāslavas novadā”;

2017. gada 23. novembra (pro-
tokols Nr.16 2.§) Dagdas novada 
pašvaldības saistošie noteikumi 
Nr. 2017/9 „Par pašvaldības ma-
teriālās palīdzības pabalstiem Da-
gdas novadā”;

2017. gada 21. decembra (pro-
tokols Nr.17 1.§) Dagdas novada 
pašvaldības saistošie noteikumi 
Nr. 2017/11 „Par vienreizējiem 
pabalstiem Dagdas novadā”.

2017. gada 28. decembra (pro-
tokols Nr.20, 12.§ 12.2.p.) Krāsla-
vas novada pašvaldības saisto-
šie noteikumi Nr.2017/14 „Par 
materiālās palīdzības pabalstiem 
Krāslavas novada pašvaldībā”;

2015. gada 26. novembra (pro-
tokols Nr. 15., 18.§, 18.2.p.) 
Krāslavas novada pašvaldības 
saistošie noteikumi Nr.2015/14 
„Par pabalstu nozīmīgā dzīves ju-
bilejā”.

2017. gada 30. novembra (pro-
tokols Nr. 24, § 5) Aglonas no-
vada domes saistošie noteikumi 
Nr. 7 „Par materiāliem palīdzī-
bas pabalstiem Aglonas novadā” 
– zaudē spēku Krāslavas novada 
teritoriālajās vienībās Kastuļinas, 
Grāveru un Šķeltovas pagastā.

Publicēšanai sagatavoja 
Krāslavas novada pašvaldības 

iestāde 
„Sociālais dienests” 

KRĀSLAVAS NOVADA PAŠVALDĪBAS SAISTOŠIE NOTEIKUMI NR.2021/17 
„PAR BRĪVPRĀTĪGAS INICIATĪVAS PABALSTIEM KRĀSLAVAS NOVADA PAŠVALDĪBĀ” 
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Šī gada kopienu iniciatīvu 
konkursā „Darbīgās kopienas 
Latgalē” atbalstu vietējās ko-
pienas stiprināšanai un savu 
ideju realizēšanai ir ieguvušas 
10 iniciatīvas. To vidū tika at-
balstīts arī Indras vidusskolas 
atbalsta biedrības „Skola ar 
nākotni” projekts „Sanākam 
kopā!”. Projektā ir paredzētas 
trīs klātienes tikšanās – Indrā, 
Strūžānos un Daugavpilī. Tās 
organizē un vada mūsu biedrī-
ba, kā arī Daugavpils Latviešu 
biedrība un „Dinamika Plus” no 
Stružāniem. Un tā, pirmā tikša-
nās Indrā!

5. februāra sestdiena noti-
ka projekta „Sanākam kopā!” 
dalībnieku pirmā tikšanās klā-
tienē. Taču visa sākums bija 
daudz agrāk. 2020. gada jūlijā 
Inta Ruskule, Sarmīte Stepiņa 
un Vija Sjadro tikās Sudraba 
grupā tiešsaistes mācībās „Dar-
bīgās kopienas Latgalē”. Jau 
apmācību laikā tapa ideja pro-
jektam „Enerģijas lādiņš darbo-
ties kopā!”, kurš tika atbalstīts 
un veiksmīgi īstenots pirmajā 
projektu konkursā „Darbīgās 
kopienas Latgalē”. Diemžēl 
pandēmija ieviesa korekcijas 
projekta realizācijā, un tikšanos 
klātienē nācās aizstāt ar sazi-
nāšanos „ZOOM” platformā. 

Daudziem tā bija pirmā piere-
dze šī digitālā rīka lietošanā, 
bet pēdējā projekta pasākumā tā 
dalībnieki izteica vēlmi tomēr 
kādreiz tikties arī klātienē.

Domāts – darīts! Pieteicām 
savu projekta ideju arī otrajam 
projektu konkursam, un tā tika 
atbalstīta kā viena no desmit 
Latgales kopienu iniciatīvām.

Tikšanās Indrā sākās ar ap-
sveikumiem, dāvanām, pateicī-
bas vārdiem un arī ar salīdzi-
nāšanu, vai attēls datorekrānā 
atšķiras no reālā. Bijām priecī-
gi, ka pāri visam virmoja sir-
snības un atklātības gaisotne 
kā no tikšanās ar sen iepazītiem 
labiem draugiem.

Tad ciemiņi tika cienāti ar 
tuvākajā apkārtnē populāriem 
Indras pagasta gardumiem – Va-
lentīnas Bārtules ievārījumiem, 
Olgas Birkes sieriem un Žana 
Bunto medus gardumiem. Pēc 
cienasta sadalījāmies trīs jauk-
tajās komandās, kurās bija pār-
stāvji no Indras, Daugavpils un 
Strūžāniem, un devāmies iepa-
zīt mūsu ciemata rokdarbnieces.

Indras aušanas darbnīcā tās 
vadītāja Olga Jokste iepazīsti-
nāja ar Indras pagasta aušanas 
tradīcijām gan senatnē, gan 
mūsdienās. Katrs projekta da-

lībnieks iesaistījās arī deko-
ra tapšanā, kuru veido Indras 
Mākslas skolas audzēkņi un 
Indras rokdarbnieces.

Indras Mākslas un mūzikas 
skolā direktore Ērika Zarovska 
iemācīja pašiem izveidot smar-
žīgas ziepes, kuras vēl ilgi atgā-
dinās par ciemošanos Indrā.

Indras pamatskolā projekta 
dalībniekus sagaidīja vizuālās 
mākslas skolotāja Ērika Urba-
noviča, lai iemācītu veidot ap-
sveikuma kartiņas, kuru dekorē-
šanai izmanto salmus.

Tā nemanot paskrēja vairākas 
stundas un nu laiks pusdienām, 
kuras bija sarūpējušas viesmīlī-
gās Indras pamatskolas pavāres.

Pēc pusdie-
nām visi kopā 
devāmies iz-
zinošā ekskur-
sijā pa Indras 

ciematu. Laimes muzeja vadītā-
ja Ilona Kangizere dalījās ar ap-
kopoto materiālu par neparasto 
Indras pagasta vēsturi, iepazīs-
tināja ar zīmīgākajām ēkām, kā 
arī dalījās ar iecerēm veidot jau-
nu tūrisma objektu – atjaunot 
Indras aptiekas ēku. Klātesošie 
novēlēja Ilonai izdošanos iece-
res īstenošanā un izteica vēlmi 
obligāti atbraukt uz Indru vēl-
reiz, jo palika vēl tik daudz ne-
apskatīta un neiepazīta.

Tiešām, vienā dienā Indru 
neiepazīt, bet mūsu projekta 
mērķis bija dot izpratni par to, 
ka arī laukos ir iespējams piln-
vērtīgi pavadīt laiku, ja ir inte-
resanti cilvēki apkārt. Visi pie-
krita domai, ka cilvēks ir lielākā 
jebkuras kopienas vērtība.

Lūk, dažas Daugavpils latvie-
šu biedrības dalībnieku atziņas 
pēc viesošanās Indrā:

varēja pārliecināties cik daudz 
var izdarīt cilvēku vēlme attīstī-
ties un mērķtiecība, arī bez lie-
liem naudas ieguldījumiem;

aušanas darbnīca „Indras pū-
ralāde” ir unikāla ar savu eks-
pozīciju un darbiem, kuri tiek 
izstādīti sabiedrībai pieejamās 
vietās un uzrunā skatītājus;

piedāvātās darbnīcas rosināja 
pašiem sākt darboties, izman-
tojot dabas materiālus; кadītie 
darbi neprasa lielus kapitālie-
guldījumus, bet rada gandarīju-
mu par paveikto un reizē ir laba 
dāvana, pašu rokām gatavota.

Paldies visiem, kuri iesaistī-
jās pasākuma īstenošanā, un uz 
tikšanos Strūžānos 12. martā!

Projekts tika atbalstīts projek-
tu konkursā „Darbīgās kopienas 
Latgalē”.

Iniciatīvu atbalsta Izglītības 
iniciatīvu centrs sadarbībā ar 
„British Council” pārstāvniecī-
bu Latvijā projekta „Darbīgās 
kopienas” ietvaros.

#DarbīgāsKopienas #IIC 
#PeopleToPeople

Atbalsta „British Council 
Latvia” 

Vija Sjadro,
projekta vadītāja

KOPIENU TIKŠANĀS INDRĀ

Laika periodā no 2021. gada 
oktobra līdz 2022. gada janvārim 
Latvijas – Lietuvas – Baltkrievijas 
pārrobežu sadarbības program-
mas projekta „Sociālās iekļautības 
veicināšana, organizējot kopējus 
pasākumus un uzlabojot sociālos 
pakalpojumus Krāslavas un Po-
lockas pašvaldībās” (Enjoy being 
together) ietvaros norisinājās pie-
redzes apmaiņas pasākumi, t.sk., 
apmācības un 5 dažādas meistar-
klases („Boccia” spēles un kustību 

terapijas apmācības, keramikas un 
suvenīru veidošanas, kā arī fi lcē-
šanas, kvilinga un sveču liešanas 
meistarklases).

Apmācībās un meistarklasēs pie-
dalījās sociālajā sfērā iesaistīti paš-
valdību un nevalstisko organizāciju 
speciālisti no Krāslavas (biedrība 
„Saulessvece”, biedrība „Atvērtī-
ba”, bērnu sociālās rehabilitācijas 
centrs „Mūsmājās”) un Polockas, 
ar mērķi pilnveidot prasmes un zi-
nāšanas līdzīgu meistarklašu orga-
nizēšanā cilvēkiem ar īpašām vaja-
dzībām, sociālā riska ģimenēm ar 
bērniem, līdz ar to veicinot mazāk 
aizsargātu grupu sociālo integrāci-
ju un aktivizēšanu.

Ņemot vērā epidemioloģisko 
situāciju, ieplānotie pasākumi tika 
organizēti dažādos formātos, t.sk., 
izmantojot „Zoom” platformu. 
„Boccia” spēles un kustību terapi-
jas apmācības notika 2021. gada 
6. oktobrī. Apmācību laikā dalīb-
niekiem bija iespēja iepazīties ar 
„Boccia” spēli - daudzpusīgu spor-
ta veidu, kas piemērots cilvēkiem 
ar kustību traucējumiem, cilvē-
kiem ar mentālas attīstības traucē-
jumiem, cilvēkiem pēc traumām 
rehabilitācijas fāzē utt., un padara 
cilvēku aktīvu gan fi ziski, gan garī-

gi. Kustību terapijas apmācība pa-
līdzēja saprast, kā uzlabot personas 
fi zisko, emocionālo, kognitīvo un 
sociālo veselību, izmantojot māks-
lu, deju un kustību.

Meistarklašu cikls (keramikas un 
suvenīru veidošanas meistarklases 
organizētas 2021. gada 21. oktob-
rī, fi lcēšanas un kvilinga meistar-
klases - 2021. gada 6. decembrī, 
bet sveču liešanas meistarklase – 
2022. gada 26. janvārī) tika veidots 
ar mērķi apmainīties ar idejām, 

metodēm, radošām pieejām, kurus 
pielieto divu reģionu sociālās sfē-
ras speciālisti darbā ar sociāli ma-
zāk aizsargātām grupām. Rezultātā 
meistarklašu dalībnieki ieguva jau-
nas zināšanas un iemaņas, tādējādi 
paplašinot savu redzesloku un ko-
pējo informētības līmeni par meto-
dēm, kurus var izmantot darbā ar 
sociāli mazāk aizsargātām grupām.

Kvalitatīvu meistarklašu organi-
zēšanai tika iegādāts un izmantots 
nepieciešamais inventārs un aprī-
kojums (piemēram, elektriskās šuj-
mašīnas, termoprese, vaska kau-
sēšanas iekārta, fi lcēšanas mašīna, 
izgriešanas un reljefu izspiešanas 
mašīna, ratiņkrēslu kāpurķēžu pa-
cēlājs u.c.).

2022. gada sākumā plānots īs-
tenot noslēguma projekta pasā-
kumus, t. sk. organizēt „Boccia” 
spēles sacensības, kā arī „Lego” 
pasākumu cilvēkiem ar īpašām va-
jadzībām un sociālā riska ģimenēm 
ar bērniem, iesaistot sociāli mazāk 
aizsargātās iedzīvotāju grupas sa-
biedriskajās norisēs, kā arī izveidot 
multi-sensoro centru Pils ielā 5, 
Krāslavā.

Informāciju sagatavoja:
Edīte Lukša,

projekta vadītāja

ORGANIZĒTAS APMĀCĪBAS 
UN MEISTARKLASES SOCIĀLĀS 

JOMAS SPECIĀLISTIEM

Biedrība „LATVIJAS SOCI-
ĀLĀS ADAPTĀCIJAS ASOCI-
ĀCIJA” uzsāk īstenot kopienu 
iniciatīvu konkursa „Darbīgās 
kopienas Latgalē” projektu „Ej 
un dari, jo tu vari!”.

Projekta mērķis ir veicināt 
draudzīgu, radošu un ilgtspē-
jīgu sadarbību starp bērniem, 
viņu vecākiem un vietējiem jau-
niešiem, stiprinot piederības iz-
jūtu vietējai kopienai, uzlabojot 
emocionālo atmosfēru, sekmē-
jot labvēlīgu klimatu personas 

attīstībai. Šī projekta īstenoša-
nas laikā kopienas bērni, jau-
nieši, viņu vecāki sadarbosies 
gan savā starpā, gan ar Rīgas 
Valsts tehnikuma Krāslavas te-
ritoriālās struktūrvienības au-
dzēkņiem un BJC kluba „Sau-
lessvece” biedriem.

Projektā paredzētās aktivitā-
tes vērstas uz savstarpējās  ko-
munikācijas uzlabošanu,  sadar-
bības stiprināšanu un kopienas 
veidošanu. Caur radošu pieeju 
projekta dalībnieki apgūs jau-

nas darba metodes, attīstīs sa-
vus talantus, spējas un prasmes. 
Projekta noslēgumā tiks izvei-
dota radošo darbu izstāde, kuru 
varēs aplūkot gan pilsētas un 
novada iedzīvotāji, gan viesi.

Projekta „Ej un dari, jo tu 
vari!” pirmā aktivitāte noritēja 
draudzīgā atmosfērā. Dalībnieki 
iepazinās, pastāstīja par saviem 
talantiem. Projekts paredz vai-
rākas aktivitātes, kuras sekmēs 
jauniešu sadarbību. Nākamais 
projekta solis būs tekstila ap-

strādes radošā darbnīca „Spilgts 
mirklis”, kurā jaunieši ne tikai 
brīvi komunicēs savā starpā, 
bet arī apgleznos auduma ie-
pirkuma maisiņus un t-kreklus. 
Vērojot projekta aktivitātes, ir 
redzams, ka jauniešiem patīk 
darboties kopā, kas liek cerēt 
uz produktīvu projekta mērķa 
sasniegšanu.  

Projektu atbalsta Izglītības 
iniciatīvu centrs sadarbībā ar 
„British Council” pārstāvniecī-
bu Latvijā projekta „Darbīgās 

kopienas” ietva-
ros.

#DarbīgāsKopienas 
#IIC 
#PeopleToPeople
Atbalsta British Council Lat-

via 
Svetlana Ostapko

PROJEKTA „EJ UN DARI, JO TU VARI!” UZSĀKŠANA
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Svarīgi Zināt
No 2022. gada 1. janvāra Krāsla-

vas novada pašvaldībā ir izmaiņas 
nekustamā īpašuma nodokļa (turp-
māk – NĪN) nomaksas kārtībā, kas 
saistītas ar norēķinu rekvizītiem.

Nomaksāt NĪN iespējams:
portālā www.epakalpojumi.lv un 

www.latvija.lv (abos portālos pieeja-
mi pašvaldību banku konti NĪN sa-
maksai, kā arī nodokļa maksātājam 
automātiski uzrādās visa nepiecie-
šamā informācija maksājuma veik-
šanai. Portālā www.epakalpojumi.
lv iespējams veikt nomaksu arī par 
citas fi ziskas vai juridiskas personas 
īpašumiem);

bankā, internetbankā - ir divi norē-
ķinu konti visam novadam:

AS „SEB BANKA”, konts: 
LV83UNLA0023013130001

AS „SWEDBANK”, konts: 
LV30HABA0551033450024 

Krāslavas novada domē (Rīgas 
ielā 51, Krāslavā, 18.kabinetā) bez 
komisijas maksas caur POS termi-
nālu, izmantojot bankas maksājumu 
karti;

Valsts un pašvaldības vienotajā 
klientu apkalpošanas centrā Dagdā 
(Alejas ielā 4, Dagdā) skaidrā naudā 
vai bez komisijas maksas caur POS 
terminālu, izmantojot bankas maksā-
jumu karti;

Krāslavas novada pagastu pārval-
žu kasēs;

Jaunums – 
SIA „MAXIMA” kasēs, uzrādot 

izdrukātu maksāšanas paziņojumu 
par NĪN ar derīgu svītru kodu.

Veicot maksājumus caur internet-
banku, maksājuma mērķī lūgums 
precīzi norādīt nekustamā īpašuma 
nodokļa maksāšanas paziņojuma 
numuru vai nodokļa maksātāja per-
sonīgo kontu numurus, īpašumu 
adreses, vai kadastra numurus, par 
kuriem veikts maksājums. Gadīju-
mā, ja nodokļa samaksa tiek veikta 
par citu personu, obligāti jānorāda 
tās personas vārdu, uzvārdu un per-
sonas kodu.

Atgādinām, ka saskaņā ar likumu 
nodokļa maksātāju pienākums ir pa-
šiem savlaicīgi interesēties par NĪN 
nodokļa apmēru un to, vai nodoklis 
ir nomaksāts pilnā apmērā. Jautāju-
mus par NĪN nomaksu var precizēt, 
sazinoties ar nekustamā īpašuma 
nodokļa administratoriem pa tālruni 
65681766 – Krāslava, 65681714 – 
Dagda.

Aicinām nodokļa maksātājus iz-
mantot iespēju saņemt nekustamā 
īpašuma nodokļa maksāšanas pazi-
ņojumu elektroniski e-pastā.

Nav noslēpums, ka piedalīšanās 
konkursos – tas ir lielākais stimuls 
audzēkņa tālākai attīstībai. Tādi ir 
arī mūsu Krāslavas Mūzikas un 
mākslas skolas audzēkņi, ar vienu 
vārdu - mērķtiecīgi!

Apsveicam mūzikas skolas 
audzēkņus ar veiksmīgu pieda-
līšanos II Starptautiskajā māks-
las konkursā „The key to talent” 
(Lidā, Baltkrievijā), kas norisinā-
jās attālināti, – 2. vietas laureāti 

Agnesi Pauliņu, 5. vijoles spē-
les klase (pedagoģe I. Laura), 2. 
vietas laureātu Jāni Vorslovu, 3. 
saksofona spēles klase (pedagoģe 
D. Maskaļūne), 1. pakāpes dip-
lomantu Sergeju Loskutovu, 4. 
akordeona spēles klase (pedagoģe 
B. Trūle). Lepojamies!

Baiba Trūle,
direktora vietniece 

izglītības jomā

JAUNO MUZIKANTU PANĀKUMI 
KONKURSĀ

2021. gada nogalē biedrība 
„Cilvēka attīstības centrs” noslē-
dza projekta „Koklēsim Krāsla-
vas novadā!” ieviešanu.

Projekta mērķis bija saglabāt 
un no jauna iedzīvināt Latgales 
kokles spēles tradīciju Krāslavas 
novadā, gan radot iespēju apgūt 
tradicionālās koklēšanas pamatus 
Krāslavas pilsētā Krāslavas nova-
da iedzīvotājiem, tai skaitā bēr-
niem, gan popularizējot kokles 
spēli plašākai auditorijai Krāsla-
vas novadā.

Projekta laikā Latvijas kokļu 
meistari Eduards Klints un Ģirts 
Laube ir radījuši skaistas Latga-
les kokles, instrumentu viedotājs 
Aleksandrs Maijers izgatavojis 
tradicionālās stabules, kuras visas 
nu pieejamas apmācībām Krāsla-
vas novadā. Iegādāta arī apska-
ņošanas tehnika un šuvējas Ilzes 
Landmanes radīti skatuves tērpi.

Projekta noslēgumā ne tikai 
Krāslavas novada iedzīvotājiem 
bija iespēja apgūt kokles spēli 
Krāslavas novada folkloras kopas 
„Primaki” vadītājas Ilzes Mež-
nieces vadībā. Nodarbības notika 
tiešsaistē un bija interesanta pie-

redze visiem dalībniekiem.
Lai kokles Krāslavā skan arī 

turpmāk!
Projekta attiecināmās izmaksas 

ir EUR 6643.65, tajā skaitā EUR 
5979.28 EUR Eiropas lauksaim-
niecības fonda lauku attīstībai 
(ELFLA) publiskais fi nansē-
jums un līdzfi nansējums 664,37 
EUR, no kura 600,00 EUR sedza 
Krāslavas novada pašvaldība.

Projekts „Koklēsim Krāsla-
vas novadā!” (Nr.20-03-AL33-
A019.2202-000003) tapis biedrī-
bas „Krāslavas rajona partnerība” 
darbības teritorijas sabiedrības 
virzītas vietējās attīstības stratē-
ģijas 2015. - 2020. g. LEADER 
pieejas īstenošanas ietvaros, pie-
saistot ELFLA fi nansējumu Lau-
ku attīstības programmas 2014. – 
2020.gadam apakšpasākuma 19.2 
„Darbības īstenošana saskaņā ar 
sabiedrības virzītas vietējās attīs-
tības stratēģiju” aktivitātē: 19.2.2 
„Vietas potenciāla attīstības ini-
ciatīvas”.

Ilze Mežiniece

KOKLES SKAN 
KRĀSLAVAS NOVADĀNo 26. februāra līdz 11. martam 

Dagdas Kultūras centra telpās ir 
apskatāma medību trofeju izstāde. 
Izstāde tiek rīkota jau ceturto reizi.

Medību trofeju izstāde tika atklā-
ta 26. februārī. Izstādē piedalīties 
tika aicināti visi mednieki. Atsaucās 
gandrīz divi simti mednieku un at-
veda savas medību trofejas. Lielākā 
daļa trofeju ir no Dienvidlatgales 
un Austrumlatgales virsmežniecību 
teritorijas, taču ir mednieki, kuri 
trofejas ieguvuši arī tālākos Latvijas 
novados. Ir trofejas no Ziemeļaus-
trumu, Dienvidaustrumu, Ziemeļvi-
dzemes, Centrālvidzemes virsmež-
niecību teritorijām.

Izstādes eksponāti ir staltbriežu, 
aļņu un stirnu buku trofejas, kā arī 
meža dzīvnieku ādas (vilks un lū-
sis), meža kuiļu ilkņi un galvaskausi 
(bebrs, lūsis, vilks, āpsis). 

Pirms izstādes atklāšanas noti-
ka trofeju vērtēšana, kurā darbo-
jās pieredzējušu ekspertu komi-
sija – J.Baumanis, A.Freimanis, 
L.Jansone, E.Vanags, G.Zembergs, 
V.Garančs, Z.Jaunķiķis, V.Ivanovs.

Izstādē ir uzstādītas  vairāk nekā 
249 medību trofejas. Liela daļa no 
iesniegtajām trofejām, tika novēr-
tētas ar medaļām. Medību trofejas 
vērtē pēc starptautiskiem noteiku-
miem, ko izstrādājusi Starptautiskā 
medniecības komiteja, medību trofe-
jas vērtība pēc speciāliem kritērijiem 
tiek izteikta punktos, un atbilstoši 
vērtējumam (punktiem) tiek piešķirti  
izstādes diplomi un medaļas.

Ar bronzas medaļu tika novēr-
tētas 84 trofejas, ar sudraba meda-
ļu – 74 un zelta medaļu saņēma 40 
trofejas. 

Izstādes atklāšanas dienā med-
nieki saņēma godam nopelnītās 
medaļas, dalījās viens ar otru savos 
iespaidos, savā pieredzē.

Sanita Karpoviča,
sabiedrisko attiecību speciāliste

Autores foto

MEDĪBU TROFEJU IZSTĀDE DAGDĀ

26. februārī Indras pagastā notika 
sacensības zemledus makšķerēšanā.

Balta, sniegota ziema šogad prie-
cēja mūs ar lieliskiem laikapstāk-
ļiem. Ziemas copes cienītāji varēja 
izmantot visas iespējas, lai pavadītu 
laiku pie dabas krūts, nodarbojoties 
ar iemīļoto vaļasprieku. Un kā re-
zultātu apkopojums (lai dalītos ar 
saviem sasniegumiem un makšķer-
nieku stāstiem) - februāra pēdējā 
nedēļas nogalē Indrā tika organizētas 
sacensības zemledus makšķerēšanā.

Sestdienas rītā 19 sacensību dalīb-
nieki pilnā „makšķernieku ekipēju-
mā” un ar lielisku garastāvokli devās 
uz Balto ezeru. Makšķernieki iekār-

tojās pie ledū izurbtiem caurumiem 
– āliņģiem, un cope varēja sākties!

Un šajā laikā Indras Kultūras 
nama folkloras kolektīva „Foļvarka” 
dalībnieki sāka gatavot zivju zupu!

Indrā jau daudzus gadus pastāv 
tradīcija: nedēļu pirms sacensībām 
makšķernieki sagatavo savu lomu 
speciāli zivju zupai.

Šogad, pateicoties Aleksandra 
Kangizera, Nikolaja Petrova, Jana 
Grabovska un Gunāra Svarinska 
ieguldījumam, zivju zupa izdevās 
sātīga un aromātiska. Kā arī liels 
paldies par palīdzību un dalīšanos ar 
pavārmākslas noslēpumiem Igoram 
un Nataļjai Afanasjeviem.

„Foļvarka” apsveica makšķernie-
kus ar dziesmām, un apbalvošana 
noritēja jautri, interesanti, ar intrigu 
un, protams, ar pagasta vadītāja Aiv-
ara Krūmiņa novēlējumu.

1.vietā - Mihails Ozerskis, 2. vie-
tā - Alberts Koļeda, 3. vietā - Sergejs 
Petrovs. Balvu par lielāko zivi saņē-
ma pirmās vietas ieguvējs Mihails 
Ozerskis, bet par vismazāko (10 g!) 
- Andžejs Petkevičs.

Liels paldies visiem pasākuma da-
lībniekiem!

Veselību, mieru, labestību un labu 
copi!

Anžela Kuzminska,
Indras Kultūras nama vadītāja

ĶĒRĀS LIELAS UN MAZAS ZIVIS!

Radīt lietas no jau esošiem 
un izmantotiem materiāliem un 
priekšmetiem ir mūsdienu sa-
biedrības izaicinājums, kas ļauj 
ne vien radoši izpausties, bet arī 
rūpēties par visas pasaules ekolo-
ģiju.

Aicinot ikvienu pievērst uzma-
nību tam, ko izmetam atkritumos, 
motivējot sabiedrību radīt pašiem 

un piešķirt priekšmetiem, lietām 
un materiāliem otru dzīvi,

Krāslavas grāfu Plāteru pils 
kompleksa pagalmā 4. maijā no-
tiks praktisko mākslu festivāls 
„Pārvērtības”.

Rokdarbnieki un radoši cilvēki, 
kuri lietām un priekšmetiem pie-
šķir jaunu elpu, dodot iespēju tikt 
izmantotiem atkārtoti, festivāla 

laikā aicināti IZSTĀDĪT savus 
darbus un TIRGOTIES.

Cilvēki, kuri meklē neparastus 
dizaina priekšmetus un praktis-
kas lietas savai mājai, aicināti IE-
PIRKTIES un ATRAST pašmāju 
radošo cilvēku radītos darbus.

Tirgoties gribētājus lūdzam pie-
teikties līdz 1. maijam, rakstot uz 
e-pastu: ilze@kraslava.lv

PRAKTISKO MĀKSLU FESTIVĀLS

„Bērnu, jauniešu un vecāku žūri-
jas” (BJVŽ) lasīšanas un elektronis-
kās anketas aizpildīšanas posms ir 
noslēdzies. Kopīgi esam paveikuši 
lielu un nozīmīgu darbu lasīšanas 
veicināšanā dzimtajā novadā un 
Latvijā, darbojoties lasīšanas veici-
nāšanas programmā „BJVŽ 2021.”

Šogad žūrijas 28 grāmatu kolek-
ciju lasīja un vērtēja 19 Krāslavas 
un Dagdas novadu bibliotēkas, 
Krāslavas gr. Plāteru v.n. Poļu 
pamatskolas un četru vidusskolu 
skolēni. 2021. gadā Krāslavas ģim-
nāzijas, Varavīksnes vidusskolas, 
Ezernieku un Dagdas vidusskolas 
žūrijas grāmatas lasīja, darbojoties 
VISC projektā „Atbalsts izglītoja-
mo individuālo kompetenču attīstī-
bai”.

Krāslavas novada Centrālās bib-
liotēkas Bērnu literatūras nodaļā 
lasīšanas programmā piedalījās 226 
žūrijas eksperti. Savu vērtējumu par 
izlasītajām grāmatām elektroniska-
jās anketās izteica 188 lasītāji.

Visaktīvākie no tiem bija au-
dzēkņi no Krāslavas pirmskolas 
izglītības iestādēm PII „Pīlādzītis”, 
„Pienenīte”, Krāslavas Varavīksnes 
vidusskolas.

Lasīšanas projektu atbalstīja arī 
vecāki. Šogad žūrijā aktīvi darbojās 
Anita Grineviča ar savām meitām 
Alīnu un Amandu. Viņas ir mūsu 
bibliotēkas šī lasīšanas veicināša-
nas projekta uzticamās lasītājas. Jau 
dažus gadus pēc kārtas mamma ar 
meitām cītīgi lasa žūrijas grāmatas 
un pauž savu viedokli par izlasīto. 

Ģimenes lasīšanas moto ir „…bet 
mēs turpinām lasīt!”

Izsakām vissirsnīgāko pateicību 
visiem lasītājiem par ieguldīto dar-
bu un rūpēm.

Aizpildīto anketu rezultāti tiks 
apkopoti Latvijas Nacionālas bib-
liotēkas Bērnu literatūras centrā.

Pacietīgi gaidīsim rezultātus par 
iecienītākām grāmatām.

„Lielie lasīšanas svētki” plānoti 
tiešsaistē no LNB studijas 12. mar-
tā.

Lai lasītveicināšana neapstājas!
Mēs priecājamies par iespēju lasīt 

grāmatas un paust savu viedokli par 
izlasīto!

Viktorija Urbanoviča, 
Krāslavas NC bibliotēkas 

BLN vadītāja

MĒS TURPINĀM LASĪT!
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SPORTS

Sludinājumi

19. februārī norisinājās 2022. 
gada Rēzeknes čempionāts spie-
šanā guļus, Latvijas kausa 2. 

posms. Covid-19 situācijas ietek-
mē sacensību dalībnieku skaits 
bija – 47.

Pateicoties Krāslavas novada 
pašvaldības atbalstam, šajās sa-
censībās piedalījās arī divi krāsla-
vieši: titulētais sporta meistars 
Viktors Ļebedevs un viņa au-
dzēknis Igors Domanickis, kurš 
startēja vīru konkurencē. Svara 
kategorijā līdz 93 kg viņš izspieda 
110 kg un izcīnīja 2. vietu. Savu-
kārt Viktors startēja „SENIORI 4” 
konkurencē, svara kategorijā līdz 
83 kg viņš izspieda 92,5 kg un iz-
cīnīja 1. vietu.

„Es atgriezos šajā sportā pēc 
trīs gadu pārtraukuma,” uzsver 
Viktors. „Uzskatu, ka šajās sacen-
sībās uzrādīju augstvērtīgu snie-
gumu – 1. vietu, zelta medaļu un 
kausu. Turklāt man ir liels prieks 
arī par kolēģa izcīnīto 2. vietu, 
Igoru es trenēju aptuveni gadu. 
No sirds esam pateicīgi Krāslavas 
novada pašvaldībai, kas aktīvi at-
balsta sportu un sportistus.”

Juris Roga,
autora foto

NO RĒZEKNES ČEMPIONĀTA SPIEŠANĀ GUĻUS - 
AR MEDAĻĀM UN KAUSU!

12. februārī Ezernieku vidussko-
las sporta zālē notika volejbola sa-
censības vīriešiem „DAGDAI 30”.

Šoreiz iztikām bez ciemiņiem, 
piedalījās trīs Krāslavas novada 
komandas, kuras sīvā cīņā sadalīja 
kausus un medaļas:

1. vieta – „Skarbie puiši” (Artūrs 
Pitrāns, Linards Pauliņš, Andrejs 
Puzanovs, Aleksandrs Radionovs, 
Einārs Šņucins, Nauris Čapkevičs);

2. vieta – „ANDROID” (Arnis 
Igaunis, Sergejs Markins, Gundars 
Soika, Vilis Kromāns, Lauris Kašs, 

Harijs Aišpurs);
3. vieta – „Donžuāni” (Alek-

sandrs Dobrovoļskis, Andrejs Mi-
hejevs, Nikolajs Šimanskis, Artis 
Kalpišs, Ernests Krilovs, Vjačeslavs 
Čumiks, Raivis Kuzņecovs).

Par labāko spēlētāju tika atzīts 
komandas ,,Skarbie puiši” saspēles 
vadītājs Aleksandrs Radionovs!

Spēles tiesāja Kristīne Sudraba, 
Simona Zemlicka un Kristīne Vasi-
ļevska.

Vjačeslavs Čumiks,
sporta pasākumu organizators

VOLEJBOLA SACENSĪBAS 
VĪRIEŠIEM „DAGDAI 30”

Noslēdzies Latvijas jaunatnes 
ziemas čempionāts vieglatlētikā 
telpās.

Visspilgtāk šoziem nostartēja 
juniore, perspektīva un neatlaidī-
ga sportiste Evelīna Krista Sitnika, 
kuru trenē mūsu slavenās sportistes 
Inetas Radevičas mamma – Inna 
Radeviča.  Izcīnot daudz godal-
goto vietu Latvijas un cita mēroga 
sacensībās, Evelīna jau decembrī 
izpildīja sporta meistara kandidāta 

normatīvu 1000 m skriešanā. Uz-
laboja personiskos rekordus 800 
m, 1000 m un 1500 m distancē un 
uzstādīja jaunus Krāslavas Sporta 
skolas jaunatnes rekordus.

Šosezon visi Krāslavas vieglat-
lēti, sakot no U16 vecuma grupas, 
tika pirmajā desmitniekā un uzstā-
dīja personiskos rekordus.

U20 vecuma grupā (2003.-
2004.g.dz.) divas sudraba medaļas 
Evelīnai – 800 m un 1500 m, zau-

dējot abās disciplīnās  2021. gada 
Latvijas labākajai U18  jaunatnes 
vieglatlētei no Valmieras. 6. vieta - 
Aleksandrai Soročinai 60 m – 8.49 
sek., 7. vieta Katrīnai Ļaksa 400 m 
skriešanā – 1:04,49 min un 9. vieta 
Artjomam Jemeļjanovičam 60 m 
skriešanā – 7.53 sek.

U18 vecuma grupā (2005.-2006.
dz.g.) - 4. vieta 60 m sprintā (7.42 
sek.) Dēvidam Gekam un 5. vieta 
200 metros – 24.19 sek.  Anast-
asijai Apenko 7. vieta tāllēkšanā 
un 7. vieta 60 m barjerskriešanā. 
Pirms nedēļas Valmierā Nastja iz-
pildīja 1. sporta klasi 60 metru bar-
jerskriešanā - 9.27 sek., diemžēl 
Latvijas čempionātā neliela kļūda 
priekšskrējienā neļāva tikt fi nālā.

U16 grupā - 5. vieta augstlēkša-
nā Santai Ostrovskai ar rezultātu 
1.56 m.

Novēlēsim veiksmi Evelīnai 
Kristai Latvijas čempionātā pieau-
gušajiem un Baltijas valstu čem-
pionātā U20!

Inese Umbraško
Krāslavas Sporta skolas 

direktora vietniece  
Foto: no LVS tīmekļvietnes

 IAAF 
Punkti

Disciplīna Rezultāts Sportists/sportiste

944 800 m 2:15,51 Evelīna Krista Sitnika
941 1500 m 4:37,40 Evelīna Krista Sitnika
932 1000 m 2:56,54 Evelīna Krista Sitnika
889 60 m/b 9.27 Anastasija Apenko
852 2000 m 6:39,46 Evelīna Krista Sitnika
830 Augstlēkšana 1.60 Santa Ostrovska
809 Tāllēkšana 5.12 Anastasija Apenko
788 Tāllēkšana 5.02 Aleksandra Soročina
755 60 m 8.49 Aleksandra Soročina
738 60 m 7.42 Dēvids Geks

Pēc IAAF punktu reitinga labākie personiskie rezultāti šosezon:

VIEGLATLĒTIKAS SACENSĪBĀS

19.-20. februārī Cēsu Olimpiskajā 
centrā, Priekuļos norisinājās Latvijas 
čempionāta otrais posms distanču 
slēpošanā.

Pirmajā sacensību dienā slēpo-
tāji distanci veica klasiskajā stilā. 
Krāslavas Sporta skolas audzēkne 
Adriāna Šuminska 6,3 km distancē 
uzrādīja ļoti labu sniegumu un starp 
jaunietēm ieguva sudrabu medaļu, 
savukārt Elites grupā uzrādīja cetur-
to labāko rezultātu.

2008.-2009. gadā dzim. meiteņu 
grupā 1,4 km distancē par Latvijas 
čempioni kļuva Valērija Burceva, 
savukārt Martīnei Djatkovičai aug-
stā ceturtā vieta. Viņu no godalgotas 
vietas šķīra vien nepilna sekunde.

Otrajā sacensību dienā slēpotāji 
brīvajā stilā veica gandrīz divreiz ga-
rāku distanci. Adriāna Šuminska 10 
km distancē ieguva augsto ceturto 
vietu, savukārt Valērija Burceva 2,8 
km distancē izcīnīja sudraba medaļu.

Krāslavas Sporta skolas distanču 
slēpotāji uzrādīja ļoti augstus rezul-
tātus, īpaši šajā trasē, kuras reljefs 
ir sarežģīts, ar augstiem kāpumiem 
un gariem nobraucieniem. Arī lai-
ka apstākļi sacensību dalībniekus 
nelutināja, jo lija lietus, sniga slapjš 
sniegs un pūta spēcīgs vējš, tomēr 
slēpotāji sacensībās startēja ar pilnu 
atdevi.

Krāslavas Sporta skolas 
distanču slēpošanas treneri

LATVIJAS ČEMPIONĀTS 
DISTANČU SLĒPOŠANĀ

Krāslavas novada pašvaldības iestāde „Sociālais dienests” 
paziņo, ka pacienta līdzmaksājuma apdrošināšanas pakal-
pojuma apmaksu par 2022. gada II ceturksni EUR 20,00 ap-
mērā jāveic līdz 2022. gada 31. martam (ieskaitot).

Iemaksu var veikt Krāslavas poliklīnikas III stāvā.

Veicot apmaksu ar pasta vai bankas pārskaitījumu, maksājuma mērķī 
obligāti jānorāda:

Maksājuma saņēmējs: Krāslavas novada PI „Sociālais dienests”
Saņēmēja konta Nr.: LV06UNLA0050019786997
Reģistrācijas Nr.: 90009036642
Maksājuma mērķis: iemaksa pacienta līdzmaksājuma apdrošināšanai 

AAS „BALTA”, vārds, uzvārds, personas kods, dzīves vieta, tālruņa Nr.

No 2022. gada 10. marta līdz 
2022. gada 8. aprīlim notiek pa-
rakstu vākšana tautas nobalsošanas 
ierosināšanai par Valsts prezidenta 
apturētā likuma ,,Grozījumi Liku-
mā par ostām” atcelšanu Krāslavas 
novadā parakstu vākšana tiek no-
drošināta Krāslavā un Dagdā:

Krāslavā – Rīgas ielā 51, Krāsla-
vas novada pašvaldības adminis-
trācijas ēkā. (Ņemot vērā Covid-19 
situāciju valstī, pie ēkas durvīm ir 
zvanu poga. Nospiežot to, parakstu 
vācējs ielaidīs jūs telpā)

Dagdā – Alejas ielā 29, Dagdas 
kultūras centra ēkas 2. stāvā. 

Parakstu vākšanas laiki:
Pirmdienās:        9.00 – 13.00;
Otrdienās:         13.00 – 17.00;
Trešdienās:         9.00 – 13.00;
Ceturtdienās:    13.00 – 17.00;
Piektdienās:        9.00 – 13.00;
Sestdienās:        13.00 – 17.00;
Svētdienās:          9.00 – 13.00.

Papildus informācija: 
velesanu.komisija@kraslava.lv

PAZIŅOJUMS 
PAR PARAKSTU VĀKŠANU

PAR PACIENTA 
LĪDZMAKSĀJUMU


