Iepirkums Nr. AND 2020/09
“Telpu
grupas
lietošanas
mērķa maiņa ar pārbūvi un
teritorijas
labiekārtojumu
PII “Auseklītis” pirmsskolas
izglītības grupām Puikulē”
Ar iepirkuma nolikumu un tehnisko specifikāciju var iepazīties
Alojas

novada

pašvaldības

pircēja

profilā

Elektronisko

iepirkumu
sistēmā
EIS
https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/39738

Bērnu
drošība
vasarā:
5
jautājumi, kas jāpārrunā ar
bērniem
Lai vasara būtu piedzīvojumiem bagāta un tiktu aizvadīta
bez liekām rūpēm un raizēm, Valsts ugunsdzēsības un glābšanas
dienests (VUGD)
aicina vecākus pārrunāt ar bērniem piecus jautājumus par
drošību.

Kā uzvesties, atpūšoties pie ūdens?

Peldēties ieteicams tikai oficiālajās peldvietās (par to
liecina zīme “Peldēties atļauts”). Ja tuvumā nav šādu
peldvietu, tad tādās
peldvietās, kuru krasts ir lēzens, ar cietu pamatu, bez lielas
straumes un
atvariem. Bērniem var ļaut rotaļāties ar piepūšamiem
peldlīdzekļiem (riņķi,
matracīši, bumbas u.c.), peldēties tik tālu, cik pieaugušais
var labi redzēt un
nepieciešamības gadījumā var ātri piesteigties palīgā.
Visdrošāk būs, ja
pieaugušais atradīsies ūdenī starp krastu un dziļumu.
Nodarbojoties ar kādu no
ūdens sporta veidiem vai vizinoties ar laivu, kuteri vai kādu
citu
peldlīdzekli, bērniem obligāti jāvelk glābšanas vestes.

VUGD atgādina, ka pie ūdenstilpēm uz mirkli nepieskatīts
bērns var pakļūt zem ūdens un noslīkt. Piemēram, piemājas dīķi
bieži kļūst par
traģēdijas iemeslu, tāpēc bērnu nedrīkst atstāt pagalmā bez
pieskatīšanas, ja
tajā ir izveidots dīķis vai piepūšamais baseins. VUGD aicina
vecākus
apzināties, ka atrašanās ar bērnu pie ūdens nav atpūta, bet
gan divkāršs darbs,
jo bērni bez pārtraukuma ir jāuzmana visu laiku – pat uz
minūti novēršot
uzmanību no bērna, var notikt liela nelaime un viņš var
iekrist ūdenī.

Kā rīkoties, ja notikusi nelaime, un kādos gadījumos
jāzvana uz tālruni 112!

Nereti brīžos, kad notikusi nelaime, ne tikai bērni, bet
arī pieaugušie apjūk un nezina, kā pareizi rīkoties un kur ir
zvanīt, lai
saņemtu palīdzību. Pieaugušajiem ir jāpārrunā ar bērniem
rīcība situācijās, kad
ir notikusi nelaime – jāpārrunā tas, kuros gadījumos ir
jāzvana ugunsdzēsējiem
glābējiem uz tālruni 112 un kāda informācija jāsniedz
piezvanot, kā arī
jāpārrunā iespējamā rīcība situācijās, kad ir notikusi
nelaime, bet nav
pieejams telefons – tad ir jāmeklē tuvākais pieaugušais un
jāizstāsta par
notikušo.

Ir svarīgi, lai bērniem tiktu izstāstīts un viņi
apzinātos, ka par katru nelaimi ir nekavējoties jāziņo, jo tad
vēl ir iespējams
glābt gan cilvēkus, gan īpašumus. Bērnam ir jāizskaidro, ka
viņam par nelaimes
izraisīšanu nedraudēs sods, citādāk kritiskā brīdī bērns domās
nevis par to, kā
izglābties pašam, bet gan par to, kā izvairīties no gaidāmā
soda.

Kā droši lietot plītis un elektroierīces, paliekot
mājās bez pieaugušo klātbūtnes?

Vasarā noteikti būs arī dienas, kas jāpavada mājās bez
pieaugušo klātbūtnes. Atstājot vienatnē bērnus, aicinām
vecākus parūpēties, lai
bērniem pašiem nav jāgatavo vai jāsilda ēdiens uz plīts, jo,
nepareizi
darbojoties ar plīti vai aizmirstot ēdienu uz tās un

aizskrienot ar draugiem
spēlēties, var izcelties ugunsgrēks.

Ne vienmēr bērnu izraisīto ugunsgrēku iemesls ir
pārgalvība, jo ugunsgrēki nereti izceļas tieši no bērnu
nezināšanas vai
neprasmes veikt saimnieciskos darbus. Pirms uzticēt bērniem
patstāvīgi
darboties ap plīti vai kādu citu sadzīves tehniku, VUGD
ierosina vecākiem kopā
ar bērniem to izmēģināt, piemēram, gatavot ēdienu un tikai pēc
tam ļaut bērnam
rīkoties virtuvē patstāvīgi.

Kāpēc jāinformē pieaugušais par to, kur plāno doties
un cik ilgi?

Vasaras brīvlaikā daudzi bērni mājās paliks vieni, tādēļ
vecākiem būtu jāiemāca bērnus regulāri pavēstīt, kurp viņi
nolēmuši doties un
ar ko kopā, un cik ilgu laiku būs prom.

Ikvienam vecākam būtu jābūt spējīgam atbildēt uz
jautājumu, kur pašlaik atrodas un, ar ko nodarbojas viņa
nepilngadīgais bērns.
Tas ir nepieciešams tādēļ, lai gadījumos, ja ar bērnu ir
noticis kāds nelaimes
gadījums, vecāki varētu palīdzēt un informēt par bērna
atrašanās vietu.

Kāpēc nedrīkst atrasties un staigāt pa pamestām ēkām
un būvlaukumiem?

Ja bērni vasaras brīvlaiku pavada pilsētā, aiciniet viņus
neizvēlēties pamestas jaunceltnes un ēkas kā pastaigu un
rotaļu vietu. Tas var
būt ļoti bīstami, jo ir iespējams nokrist no liela augstuma,
iekrist bedrē ar
būvgružiem, tādējādi gūstot nopietnas veselības problēmas un
pat apdraudot savu
dzīvību.

VUGD aicina vecākus pārrunāt ar bērniem viņu drošības
jautājumus, lai bērni nekāptu uz ēku jumtiem un nestaigātu pa
pamestām ēkām.

VUGD novēl saulainu un drošu vasaru!

–

Plašākai
informācijai:

Agrita Vītola

VUGD Prevencijas un
sabiedrības informēšanas nodaļa

Tel.: 67075871, 27899657,
prese@vugd.gov.lv

Iepirkums Nr. AND 2020/08
“Alojas novada pašvaldības
ceļu remonts”
Ar iepirkuma nolikumu un tehnisko specifikāciju var iepazīties
Alojas novada pašvaldības pircēja profilā Elektronisko
iepirkumu
sistēmā
EIS:
https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/39664

Iepirkums Nr. AND 2020/07
“Informāciju
tehnoloģiju
uzturēšana un nodrošināšana
Alojas
novada
domes
struktūrvienībās ”
Ar iepirkuma nolikumu un tehnisko specifikāciju var iepazīties
Alojas novada
iepirkumu

pašvaldības

pircēja profilā
sistēmā

Elektronisko
EIS:

https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/39394

Aicinājums piedalīties akcijā
“ApGLEZNO un noBILDĒ arī Tu
savu pastkastīti!”
Šajā visiem tik sarežģītajā, trauksmes un pārdomu pilnajā
laikā “BILŽU BIROJS” aicina saglabāt možu garu, nedaudz
“izkrāsot” savu ikdienu, piedaloties akcijā “ApGLEZNO un
noBILDĒ arī Tu savu pastkastīti!” un kļūstot par mūzikas un
mākslas festivāla “BILDES 2020” neklātienes dalībnieku.

Mūsdienās cilvēki
aizvien vairāk par saziņas avotu izmanto internetu un sociālos
tīklus, bet
nekas nevar būt personiskāks par pastkastītē saņemtu, ar roku
rakstītu vēstuli
vai atklātni, ko uz mājām atgādājis pastnieks. Pastkastīti ik
dienu uzlūkojam,
arī gaidot savus iecienītos preses izdevumus. Varētu teikt, ka
pastkastīte ir
mājvieta ziņām, pārsteigumiem, labām domām, vēlējumiem un
sapņiem.

Tāpēc palūkosimies,
kādas ir mūsu pastkastītes – vai tās eņģes, krampīšus vēl nav
pamatīgi saēdis
laika zobs? Varbūt pašā pastkastītē jau kādu laiku iemājojusi
rūsa? Vai daudzu
gadu lietus un sniegi nav līdz nepazīšanai pārvērtuši vectēva
darināto koka
pastkastīti? Iespējams, ceļmalas pastkastīte klusi skumst pēc
svaigas krāsas
kārtas un nelielas pielabošanas… bet tikko veikalā pirktā,
jaunā pastkastīte
priecātos par nelielu, bet īpašu akcentu.

Sakopjot savas
mājas un dārzus, ņemsim rokās ne tikai grābekļus un lāpstas,
bet arī otas un
krāsu bundžas un radoši atjaunosim un mākslinieciskosim savas
pastkastītes!

Sarīkosim talku
un mākslas dienas savā pagalmā! Atjaunosim novecojušās vai
darināsim jaunas,
funkcionālas pastkastītes no mājās pieejamiem materiāliem!

Akcijas ietvaros
privāto pastkastīšu īpašnieki kopā ar bērniem un citiem
ģimenes locekļiem tiek
aicināti radoši izdaiļot savas piemājas pastkastītes, padarīt
tās krāsainas un
īpašas, lai atjaunotā pastkastīte kļūtu par mājas vizītkarti
un arī par
oriģinālu vides objektu.

Apgleznot savas
pastkastītes aicinātas arī novadu pašvaldības, pagastu
pārvaldes, pilsētu domes
un apkaimju biedrības, mācību iestādes, bibliotēkas un
nevalstiskās
organizācijas.

Ideju par pastkastīšu
mākslinieciskošanu, domājot par vēstuļu sūtīšanas un
saņemšanas burvību,
festivāla “BILDES” dalībnieki (mūziķi, mākslinieki, fotogrāfi,
žurnālisti u.c.,
kā arī viņu bērni) īstenoja pērn, kad piešķīra tām jaunu,
neierastu veidolu.

Akcijas
izaicinājums Jums – dariet kā mēs, dariet labāk par mums!

Iedvesmai:

neliels
atskats izstādes tapšanā “BILŽU 2019” vasaras nometnē –
https://ej.uz/nometneBILDES2019
;
publikācija
par izstādes “Pastkastītes” atklāšanu tirdzniecības
centrā “Spice Home” – https://ej.uz/bilzu-izstade2019.

Pastkastītes mākslinieciskošanai
var izmantot jebkādus materiālus un tehnisko izpildījumu –
gleznošanu,
kalšanu, kokgrebumu veidošanu, šūšanu, klūgu pīšanu, kolāžu

veidošanu,
ploterēšanu, datorsalikumu izmantošanu vai pat pavisam jaunu
īpašu autortehniku.
Lai sagatavotu ilgnoturīgus darbus, jāatceras, ka ikdienā
pastkastīte būs
pakļauta laikapstākļu ietekmei, tāpēc ieteicams izvēlēties āra
darbiem
piemērotas un noturīgas krāsas un materiālus.

Lai piedalītos
akcijā,
mākslinieciskojuma autors vai tā pārstāvis ar īpašnieka
piekrišanu pastkastīti nofotografē
labā kvalitātē (divas fotogrāfijas – viena tuvplānā, otra –
reālajā vidē) un līdz
2020.
gada
10.

septembrim

nosūta

uz

e-pastu

pastkastites@bildes.lv, vēstulē norādot darba autora/-u
vārdu, uzvārdu, vecumu, pilnu pastkastītes atrašanās vietas
adresi, darba
nosaukumu un īsu stāstu par pastkastītes mākslinieciskošanas
ideju. Papildus
aicinām iesūtīt

arī

fotogrāfijas

ar

pastkastītēm

pirms

mākslinieciskošanas,
kā arī autoru pašportretus kopā ar mākslinieciskojumu.

Mākslas darbu autori
aicināti publicēt savas apgleznotās pastkastītes un to
tapšanas gaitu foto un
video formātā sociālajos tīklos Facebook, Instagram,
Draugiem.lv izmantojot
tēmturus
#Pastkastites
un
#paliecmājās
un
pievienojot/ietagojot
@FestivalsBildes, lai “BILŽU BIROJS” varētu sekot līdzi un
dalīties ar šiem
ierakstiem savos sociālajos tīklos.

Akcijas laikā un pēc
tās noslēguma “BILŽU BIROJS” apkopos iesūtīto darbu
fotogrāfijas.
Interesantākie darbi tiks publicēti festivāla “BILDES”
virtuālajā galerijā
mājaslapā www.bildes.lv un festivāla sociālajos tīklos.

Festivāla “BILDES”
mākslinieku žūrija izvērtēs iesūtītos darbus. Interesantāko
iesūtīto darbu
autori uz vēstulē norādīto pastkastītes atrašanās vietas
adresi saņems “BILŽU
BIROJA” pateicības rakstus – apliecinājumu par “BILŽU”
neklātienes dalībnieka
statusu. Ne mazāk kā 10 žūrijas izvēlētu darbu autoriem tiks
piešķirtas
veicināšanas balvas.

Pēc iesūtīto darbu
skaita un norādītajām adresēm tiks noteikti akcijas aktīvākie
novadi un
pilsētas.

Nolikums un cita
informācija par akciju “BILŽU” mājaslapā – www.bildes.lv.
Jautājumu gadījumā droši zvaniet (tālr.:
29282866 – Tija) vai rakstiet (e-pasts: bildes@bildes.lv).

Akcija iecerēta kā
krāsains uzmundrinājums un sava radošuma apliecinājums pašiem
sev un apkārtējiem.

Ceram, ka ar
plašu pastkastīšu galeriju Latvijas laukos un pilsētās šajā
rudenī sagaidīsim
Latvijas senākā mūzikas un mākslas festivāla „BILDES” 35 gadu
jubileju.

Radīsim prieku paši
sev, kaimiņiem, garāmgājējiem un čaklajiem pastniekiem!
Aicināsim akcijai
pievienoties arī draugus, radus, darba kolēģus un
skolasbiedrus!

Sagatavoja:

Tija Auziņa

„BILŽU BIROJS”

Mob. tālr. 29282866

E-pasts: bildes@bildes.lv

Mājas lapa: www.bildes.lv

Akcijas aktualitātēm varēsiet sekot mūzikas un mākslas
festivāla “BILDES” mājaslapā www.bildes.lv un sociālo tīklu
lapās:

Facebook – https://www.facebook.com/FestivalsBildes/;
Instagram – https://www.instagram.com/bilzu_birojs/;
Draugiem – https://www.draugiem.lv/festivalsBILDES/.

Aicinām aizpildīt aptauju par
Igaunijas-Latvijas pārrobežu
programmas
prioritātēm
2021.-2027. gadam
Vidzemes plānošanas reģions (VPR) aicina atbalstīt IgaunijasLatvijas programmas iniciatīvu un aizpildīt anketu par nākamā
programmēšanas perioda atbalsta prioritātēm. Aptauju īpaši
aicināti aizpildīt valsts iestāžu, pašvaldību, nevalstisko
organizāciju, kā arī privātā sektora pārstāvji u.c. Pārrobežu
programmas pārstāvji norāda, ka atbildes ir būtiski saņemt gan
no tiem, kuriem ir jau pieredze Igaunijas-Latvijas pārrobežu
projektu īstenošanā, gan arī no tiem, kas savus spēkus vēl nav
izmēģinājuši.

Alojas novada domes priekšsēdētājs Valdis Bārda: “Aicinu
iedzīvotājus iesaistīties Igaunijas-Latvijas programmas
iniciatīvā un aizpildīt anketu par nākamā programmēšanas
perioda atbalsta prioritātēm! Domāju, ir svarīgi veidot
stratēģiskus un jēgpilnus dokumentus, kas atbilst sabiedrības
redzējumam un vērtējumam. Aizpildot aptauju, katrs no Jums būs
iesaistījies savas dzīvesvietas, reģiona un Latvijas
attīstībā, kā arī uzņēmējdarbības, infrastruktūras uzlabošanā.
No mūsu aktivitātes ir svarīgs, kurus ceļus gala rezultātā
uzlabos, tāpēc aptaujas ceturtajā jautājumā, lūdzu, kā
vissvarīgāko norādīt
PO3 (iii).”

Sniegtās atbildes tiks apkopotas un analizētas, lai noteiktu
nākamās Igaunijas-Latvijas pārrobežu sadarbības programmas
stratēģiskos mērķus 2021.-2027. gadam.

Aptauju

latviešu

valodā

aicinām

skatīt

šeit: https://ej.uz/EstLat_2021-2027_LV

Atbildes būs iespējams iesniegt līdz 5. jūnijam.

Vairāk
informācijas: https://estlat.eu/en/about-estlat/programme-2021
-2027

Valdība apstiprina COVID-19
likumprojektu pasākumiem un
atbalsta
mehānismiem
pēc
ārkārtējās situācijas
Ceturtdien, 28. maijā, Ministru kabineta (MK) sēdē
apstiprināts Finanšu ministrijas (FM) izstrādāts Valsts
apdraudējuma sakarā ar COVID-19 izplatību un tā seku
novēršanas un pārvarēšanas likumprojekts. Tā mērķis ir noteikt
tiesisko regulējumu COVID-19 pandēmijas valsts apdraudējuma un
tā seku novēršanas un pārvarēšanas pasākumiem pēc ārkārtējās
situācijas beigām, kamēr vien būs nepieciešami īpaši pasākumi
un atbalsta mehānisms COVID-19 apdraudējuma un tā seku
novēršanai.

“Joprojām pastāv samērā liela neskaidrība par COVID-19 ietekmi
uz tautsaimniecību, un ietekme uz ekonomiku ir atkarīga arī no
vīrusa izplatības ilguma nākotnē. Tā kā pašlaik nav skaidrs,
cik ilgi un plaši vīruss turpinās izplatīties un kādi
ierobežojošie pasākumi joprojām būs nepieciešami, ar

likumprojektu tiek noteikti pasākumi valsts apdraudējuma un tā
seku novēršanai un pārvarēšanai, kā arī īpašie atbalsta
mehānismi un izdevumi, kas tieši saistīti ar COVID-19
izplatības ierobežošanu laika posmam pēc ārkārtējās situācijas
beigām,” uzsver finanšu ministrs Jānis Reirs.

Tiek prognozēts, ka, ja vien epidemioloģiskie apstākļi būtiski
nepasliktināsies, ārkārtējā situācija Latvijā pēc 2020. gada
9. jūnija tiks atcelta. Ņemot vērā, ka visus ierobežojumus,
kas noteikti sakarā ar COVID-19 izplatību, nav iespējams
atcelt līdz ar ārkārtējās situācijas beigām, ir izstrādāts
attiecīgais likumprojekts. Tāpat, jāņem vērā, ka personu
tiesību īstenošanā būs nepieciešams noteikt papildu kritērijus
un ierobežojošus nosacījumus uz ilgāku laika periodu, kā arī
joprojām būs nepieciešami īpaši pasākumi un atbalsta mehānismi
COVID-19 seku pārvarēšanai, līdz tiks atrasts efektīvs
medicīnisks risinājums pandēmijas kontrolei.

Likumprojektā pilnveidotas, papildinātas un secīgi pārņemtas
likuma “Par valsts apdraudējuma un tā seku novēršanas un
pārvarēšanas pasākumiem sakarā ar Covid-19 izplatību” normas,
kā arī ietverts jauns uz COVID-19 apdraudējuma un tā seku
novēršanas un pārvarēšanas noregulējumu vērsts tiesiskais
regulējums. Uz iepriekšējā likuma pamata izdotajiem MK
noteikumiem ir noteikts pārejas posms līdz šā gada beigām.

Likumprojektā ir saglabāti nosacījumi, kas ļauj COVID-19
skartajiem uzņēmumiem neatkarīgi no nozares līdz gada beigām
pieteikties esošajiem krīzes atbalsta instrumentiem, ko
administrē ALTUM. Vienlaikus nepārtraukti būs pieejami arī
visi ALTUM ikdienas finanšu instrumenti, kas paredzēti
dzīvotspējīgiem uzņēmumiem, kuriem nepietiekama nodrošinājuma,
līdzdalības, darbības pieredzes vai citu iemeslu dēļ
finansējums nav pieejams komercbankās.

Lai arī šobrīd ārkārtējā situācija ir spēkā līdz 9. jūnijam,
tomēr nenoliedzami nodokļu maksātājiem, kurus skārusi COVID-19
izraisītā krīze, ir nepieciešams ilgāks laika periods, lai
pilnībā atgūtos no tās radītās ietekmes un atgrieztos pie
ierastās darbības. Līdz ar to ir nepieciešams saglabāt nodokļu
samaksas termiņa pagarinājuma uz trim gadiem regulējumu,
papildus nosakot, ka krīzes skartajam nodokļu maksātājam ir
tiesības minētajam pasākumam pieteikties līdz 2020. gada
30. decembrim.

MK noteikumi nosaka, ka dīkstāves pabalsta iesniegumu par
laikposmu no 1. jūnija līdz 30. jūnijam par strādājošajiem
vispārējā nodokļu režīmā iesniedz līdz 30. jūnijam.
Pašnodarbinātas personas – līdz nākamā mēneša 25. datumam. VID
dīkstāves pabalstu izmaksā piecu darbadienu laikā pēc
iesnieguma saņemšanas (tātad – līdz 7. jūlijam vai attiecīgi –
līdz 3. augustam). Līdz ar to dīkstāves pabalstu regulējums ir
saglabājams arī pēc ārkārtējās situācijas beigām.

Tāpat līdz gada beigām tiek saglabāts jau šobrīd paredzētais
atbalsta pasākums attiecībā uz publiskas personas vai tās
kapitālsabiedrības nekustama īpašuma nomas maksas atbrīvojumu
vai samazinājumu komersantam vai citam saimnieciskās darbības
veicējam, biedrībai un nodibinājumam, kuru ietekmējusi ar
COVID-19 izplatību noteiktā ārkārtējā situācija.

Pārņemts arī
regulējums, kas dod tiesības Valsts ieņēmumu
dienestam (VID) uz četriem gadiem nepieņemt negatīvu lēmumu
attiecībā uz padziļinātās sadarbības programmas dalībniekiem,
kurus ietekmējušas COVID-19 izplatības radītās finanšu sekas
(neizslēgt no programmas vai nepazemināt programmas līmenī).

Pašvaldībām

2020.

gadā

tiek

saglabātas

tiesības

atlikt

nekustamā īpašuma nodokļa kārtējos maksājumus 2020. gada
ietvaros. Tāpat tiek saglabāta norma, kas paredz, ka
iedzīvotāju ienākuma nodokļa avansa maksājumus 2020. gadā var
neveikt. Savukārt ziedojumu veicējiem tiek saglabātas
labvēlīgās iespējas COVID-19 seku pārvarēšanas un novēršanas
veicināšanai 2020. gadā veikt ziedojumus, nepiemērojot
uzņēmumu ienākuma nodokli.

Ņemot vērā apstākļus, ko radīja COVID-19, ārkārtējās
situācijas laikā un trīs mēnešus pēc tās beigām (līdz
2020. gada 9. septembrim) transportlīdzekļa īpašniekam vai
transportlīdzekļa reģistrācijas apliecībā norādītajam
transportlīdzekļa
turētājam
ir
tiesības
noņemt
transportlīdzekli no uzskaites, pārtraucot transportlīdzekļa
reģistrāciju uz laiku, bet nenododot transportlīdzekļa numura
zīmes. Savukārt par periodu, kurā uz laiku ir pārtraukta
transportlīdzekļa reģistrācija, nenododot numura zīmes,
nodokļa maksātāju atbrīvo no transportlīdzekļa ekspluatācijas
nodokļa un uzņēmumu vieglo transportlīdzekļu nodokļa samaksas.

Gada pārskatu un konsolidēto gadu pārskata likuma subjektiem
piešķirtais 2019. gada pārskata (ja tāds ir jāsagatavo)
iesniegšanas termiņa VID pagarinājums par trim mēnešiem tiek
saglabāts. Tādējādi tie uzņēmumi, kuriem gada pārskata
iesniegšanas termiņš ir, piemēram, 30. aprīlis, gada pārskatu
var iesniegt līdz 31. jūlijam, bet uzņēmumiem, kuri parasti
gada pārskatu iesniedz līdz 31. jūlijam, iesniegšanas termiņš
ir pagarināts līdz 31. oktobrim. Savukārt biedrībām,
nodibinājumiem un reliģiskajām organizācijām, kurām bija
noteikts gada pārskatu iesniegšanas termiņš 31. marts, ir
iespējams pagarināt 2019. gada pārskata iesniegšanas termiņu
VID līdz 31. jūlijam.

Lai nodrošinātu sabiedrības tiesības uz informāciju, kā arī,

ņemot vērā, ka dīkstāves pabalstus izmaksās arī pēc 9. jūnija,
arī turpmāk ir paredzētas VID tiesības sniegt sabiedrībai
objektīvu informāciju par iemesliem, kādēļ nodokļu maksātājam
ir atteikts likumā paredzētais atbalsta pasākums.

Tā kā krīzes dēļ ir stipri ietekmēta uzņēmējdarbība visās
jomās, ir nepieciešams līdz 2020. gada 31. decembrim turpināt
atbalsta sniegšanu visiem uzņēmējiem neatkarīgi no to lieluma
un uzņēmējdarbības jomas, nodrošinot apstiprinātās pārmaksātās
pievienotās vērtības nodokļa (PVN) summas atmaksu īsākā
termiņā, nekā to paredz spēkā esošais PVN likums. Tādējādi
tiek radīti brīvi finanšu līdzekļi COVID-19 vīrusa izraisītās
krīzes pārvarēšanai.

Likumā atstāts un precizēts regulējums, kas atļauj atkāpties
no Fiskālās Disciplīnas likuma fiskālajiem nosacījumiem. Tāpat
likumā saglabātas tiesības ministram parakstīt SURE garantiju
līgumu, jo, iespējams, parakstīšana notiktu pēc tam, kad
esošais COVID-19 likums būs zaudējis spēku.

Likumprojektā iekļautais regulējums pārrunāts vadības grupā
uzņēmējdarbības un nodarbināto atbalstam, kuru vada finanšu
ministrs Jānis Reirs. Likumā iestrādāts Tieslietu ministrijas,
kā arī Kultūras ministrijas piedāvātais regulējums.

Likumprojektu vēl izskatīs Saeima. Tas stāsies spēkā nākamajā
dienā pēc tā izsludināšanas.

Avots: Finanšu ministrijas mājaslapa

1.
un
2.
satiksme
Staicelē

jūnijā
Kalēju

slēgta
ielā,

Sakarā ar asfalta seguma remontdarbiem Kalēju ielā, Staicelē,
– no Dzirnavu līdz Cepļu ielai 1. jūnijā un 2.
jūnijā satiksme slēgta.

Atvainojamies par sagādātājām neērtībām un
autovadītājus, kājāmgājējus būt saprotošiem!

aicinām

Topošais vidusskolēn, nāc
mācīties
Alojas
Ausekļa
vidusskolā!
Topošais vidusskolēn, aicinām Tevi pievienoties Alojas Ausekļa
vidusskolas skolēnu saimei! Nāc izglītoties un pilnveidoties
kopā ar mūsu pieredzējušiem pedagogiem modernā, atjaunotā un
mūsdienīgi aprīkotā skolas vidē!

Dokumentu pieņemšana katru darba dienu no plkst. 9:00 līdz
14:00 skolā (ieeja no halles), Ausekļa ielā 1.

Izpēti mūsu piedāvājumu, kas redzams zemāk:

Informācija par izlaidumu
norisi 2020. gadā
Katra izglītības posma likumsakarīgs noslēgums ir dokumenta
par izglītības ieguvi saņemšana, un tas ir svarīgs brīdis kā

pirmsskolu, sākumskolu, pamatskolu un vidusskolu beidzot, tā
arī profesionālo skolu, mūzikas, mākslas, sporta skolu un arī
augstskolu absolventiem.

Izglītības iestāžu izlaiduma pasākumu kā obligātu normatīvie
akti neparedz, tas ir skolas plānots un organizēts pasākums.
Līdz ar to izlaiduma norises kārtību neregulē neviens ārējais
normatīvais akts, un katra izglītības iestāde ir tiesīga
noteikt izlaiduma norises kārtību.

Izglītības un zinātnes ministrija informē, ka attiecībā uz
izlaidumiem, kas notiks līdz 2020. gada 9. jūnijam, spēkā ir
vispārējie piesardzības noteikumi publiskiem pasākumiem – 25
personas, 2 metri un pasākums ir ne ilgāk kā 3 stundas
iekštelpās un neierobežotu laiku ārpus telpām. Izlaidumā
piedalās audzēkņi un pedagogi, bet viesi netiek aicināti.
Savukārt uz izlaidumiem, kas notiks pēc 2020. gada 9. jūnija,
spēkā būs tādi vispārējās piesardzības noteikumi, kādi būs
valstī kopumā saskaņā ar valdības lemto.

Individuālo aizsardzības līdzekļu lietošana izlaidumos nav
obligāta, tomēr riska grupu personām tos iesaka lietot (vecāka
gadagājuma cilvēki, hronisku slimību pacienti u.c.). Tomēr
ārkārtējās situācijas laikā ir jāatceras arī par vispārējiem
piesardzības pasākumiem – regulāru telpu vēdināšanu,
dezinfekcijas līdzekļiem u.c. personīgās higiēnas aspektiem.

Lai gan ārkārtējā situācija šogad visus izlaidumus padarīs
neparastus, tomēr lai tas nemazina prieku par šo svinīgo
brīdi, kāda nozīmīga posma noslēgumu jaunā cilvēka dzīvē un
lai visiem absolventiem daudz skaistu mirkļu, mājās savu
tuvāko lokā atzīmējot šo notikumu!

Avots: Izglītības un zinātnes ministrijas mājaslapa

