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Krāslavas novada Dzimtsarakstu 
nodaļā martā ir reģistreti 8 bērni - 

5 meitenes un 3 zēni.

Apsveicam!

Šodien numurāLatvijā
Pacients drīzāk dzīvs?

2.lpp

Kāpēc iedzīvotāji ir tik tīkami vēlēšanu laikā, bet 
vēlēšanu starplaikos ir kā apgrūtinājums?

4.lpp

Atzīšanās mīlestībā savai dzimtajai pusei
5.lpp

Krāslava. Aprīļa afiša.

Krāslavas Kultūras nams aicina uz Antona Voguļa Latgales dabas ainavu fotoizstādi.

Notikusi Voldemāra Varslavāna amatierteātra izrādes “Meitiņa” pirmizrāde.

Alekseja GONČAROVA foto

Ar aktīvu dzīves pozīciju un interesi par visu 
30. martā Kultūras namā no-
tika Krāslavas novada pen-
sionāru biedrības atskaites 
sapulce. Seniori apstiprināja 
revīzijas komisijas atskai-
ti, sniedza valdības darbam 
priekšzīmīgu vērtējumu, pie-
ņēma rezolūciju, kas noteica 
galvenos virzienus turpmā-
kai biedrības darbībai. 

Sapulcē piedalījās arī nova-
da domes priekšsēdētājs Gunārs 
Upenieks, pašvaldības policijas 
priekšnieks Pēteris Jacina, SIA 
“Krāslavas nami” valdes priekš-
sēdētājs Valērijs Maslovs, SIA 
“Krāslavas ūdens” pārstāve Va-
lentīna Kursīte, VSAA Krāslavas 
KAC vadītāja Dzintra Jakovele. 
Pateicībā par sadarbību uz sa-
pulci tika aicināti novada centrā-
lās bibliotēkas vadītāja Valentīna 
Magidas, kā arī “Senioru dzīves 
skolas” vadītāji Raimonds Lazda 
un Tatjana Azamatova.

Sapulce sākās ar atskaiti 
par padarīto. To, ka mūsu nova-
da seniori ir aktīvi un dzīvesprie-
cīgi, mēs redzam pilsētas un no-
vada svētkos, kad priecājamies 
par daudzo senioru kolektīvu uz-
stāšanos. Sapulcē varēja pārlie-
cināties, ka seniori ir sekmīgi ap-

guvuši arī jaunās tehnoloģijas, jo 
atskaiti par padarīto papildināja 
foto prezentācija uz lielā ekrāna. 
Attēli uzskatāmi demonstrēja se-
nioru aktivitātes gada laikā – gan 
saviesīgos brīžos, gan sportojot, 
dejojot, dziedot, gan piedaloties 
talkā un uzņemot viesus. Atskai-
tes laikā tika sumināti par “Krā-
slavas vizītkarti” kļuvušie vokālie 
ansambļi “Retro”, “Ivuška” (vadī-
tāja Antoņina Tuče), “Strumeņ” 
(Romualds Raginis), “Kutok” 
(Svetlana Steļmačenoka), “Va-
ravīksne” (Tatjana Vagale), deju 
kolektīvi “Senči” un “Mežrozīte” 
(Aloīda Andžāne). Visu kolektīvu 
vadītājiem un dalībniekiem tika 
pasniegti ziedi un izteikti pateicī-
bas vārdi par aktīvu dalību pasā-
kumos pilsētā, novadā, kā arī aiz 
tā robežām. 

Īpaša atzinība tika veltīta 
biedrības grāmatvedei un projek-
tu vadītājai. Pateicoties Valentī-
nai Kokinai, tikuši realizēti nu jau 
9 projekti, kā rezultātā veicinātas 
senioru aktivitātes un kolektīvi 
ieguvuši krāšņus tērpus. Valdes 
priekšsēdētājs Edmunds Gekišs 
gan personīgi, gan visu kolektīvu 
un biedru vārdā izteica uzņēmī-
gajai projektu vadītājai pateicību. 

Ziņojumā par valdes sēdes 

darbu tika atzīmēta pensionāru 
iesaistīšanās sabiedrībai no-
zīmīgu jautājumu risināšanā, 
pensionāru dzīves kvalitātes uz-
labošanā. Sadarbībā ar Latvijas 
Pensionāru federāciju, kurā Krāsla-
vas pensionāru biedrība ieņēmu-
si aktīvu pozīciju, seniori pieda-
lījušies protesta akcijās ne tikai 
aizstāvot Krāslavas slimnīcu, 
bet arī Rīgā. Piedalījās Centrā-
lās stacijas Lielās zāles 1.stāvā 
senioru izstrādājumu Lieldienu 
tirdziņā.

Antoņina Abrosimova, bied-
rības revidente, iepazīstināja 
klātesošos ar gada pārskatu, 
kas tika vienbalsīgi apstiprināts. 

Turpinājumā sapulces vadī-
tājs aicināja atbildēt uz iepriekš 
iesniegtajiem jautājumiem atbil-
stošo iestāžu pārstāvjus.

Par aktualitātēm pensiju 
jomā ziņoja Valsts sociālās ap-
drošināšanas aģentūras Krās- 
lavas nodaļas KAC vadītāja 
Dzintra Jakovele:

Lai gan pensijas vecums 
mūsu valstī ik gadu palielinās 
par 3 mēnešiem, senioru rindās 
es redzu aizvien jaunākus cilvē-
kus. Droši vien tas ir pateicoties 
aktīvajam dzīvesveidam, kādu 
piekopj mūsu seniori. Prieks par 

to, tas ir būtisks sasniegums. 
Par aktualitātēm pensiju 

jomā – 2016.gadā nekādas bū-
tiskas izmaiņas nav gaidāmas.  
No 2016. gada Pensiju Likumā 
ir paredzēti grozījumi, ar kuriem 
tiek aizstāti negatīvie koeficienti, 
kas bija piemēroti pensijas kapi-
tāla indeksēšanai par 2009. līdz 
2011.gadu. Šie negatīvie koefi-
cienti tiek aizstāti ar koeficientu 
1,0. Tātad, šogad, no 2016.gada, 
piešķirot pensijas, to kapitāls ne-
tiek samazināts. 2016. gadā ir 
paredzēts pārskatīt pensijas, ku-
ras tika piešķirtas 2010.gadā, vai 
2010.gadā veikti pārrēķini agrāk 
piešķirtajām pensijām. Šīs pār-
skatīšanas notiks tām pensijām 
un skars tos pensionārus, kuriem 
bija sava iemaksu alga. Ja, pie-
mēram, sākot ar 2009.gadu nav 
strādāts, tad nekādas izmaiņas 
pensijā nenotiks. Pensiju pār-
skatīšanai nav nepieciešami 
pensionāru iesniegumi, jo Valsts 
sociālās apdrošināšanas aģentū-
ra pārskatīs visu pati. 2016. gada 
augustā tiek plānota pārskaitīto 
pensiju izmaksa. Ja pārskaitīša-
nas rezultātā pensijas apmērs 
palielināsies, tad tiks nosūtīts 
lēmums par jauno pensiju apmē-
ru.  Ja rodas kādi jautājumi, laipni 

aicināti uz Valsts sociālās apdro-
šināšanas aģentūras Krās- lavas 
klientu apkalpošanas centru Krā-
slavā, Skolas ielā 7.

SIA “Krāslavas ūdens” 
pārstāve Valentīna Kursīte at-
bildēja uz jautājumiem, kas 
skar pilsētas ūdens apsaimnie-
košanu:

Jautājums par ūdens tvert- 
nēm Skaistas ielā 11 tiek no-
skaidrots. Vēlams jautājuma 
iesniedzējam, kurš uz sapulci 
nebija ieradies, vērsties SIA “Krā-
slavas Ūdens” ar konkrētu jautā-
jumu. 

Par ūdens gidrantiem – tie 
tiek pārbaudīti ik gadu, par to 
Valsts ugunsdzēsības un glābša-
nas dienests sastāda kontrolpār-
baudes aktu. Ja tiek fiksēti kādi 
aizrādījumi, mēs tos novēršam 
un kontrolējam, lai gidranti būtu 
darba stāvoklī. 

Par ūdens analīžu veikšanu 
Siena ielā – analīzes tika veiktas 
2015. gadā gan Siena, gan Rīgas, 
gan Augusta ielas avotos. Rezul-
tātā tika secināts, ka šo ūdeni var 
izmantot tehniskām vajadzībām, 
ja ir vēlēšanās izmantot uzturā, 
tas iepriekš ir jānovāra. 

Turpinājums  3. lpp.

2016. gada 13. aprīlī plkst. 17.30 Pils ielā 5 
Krāslavas pamatskolas administrācija, 1. klašu au-

dzinātāji un priekšmetu skolotāji aicina 2009. gadā 
dzimušo bērnu vecākus uz tikšanos. Jūs varēsiet ie-
pazīties ar skolas darba organizāciju un noformēt 
dokumentus. 

Tālrunis uzziņām 65681474.

 
Viss jūsu dārzam!

Speciālas cenas siltumnīcu 
plēvei un polikarbonāta siltum-
nīcām.

Lētāk ir tikai pie mums!

Krāslava, Tirgus 15,
tālr. 65622036

•	 Valsts kontrole veiks revīzi-
ju par pensiju sistēmu. Valsts 
kontrole ir uzsākusi plānot 
lietderības revīziju “Valsts po-
litikas efektivitāte pensiju sis-
tēmas nodrošināšanai”. Uz gai-
dāmo revīziju šonedēļ norādīja 
labklājības ministrs Jānis Reirs 

Ekonomiskās sadarbības un 
attīstības organizācijas pār-
skata prezentācijā par darba 
tirgu un sociālo jomu Latvijā.

•	 Valsts policija ir saņēmusi in-
formāciju par jaunu krāpnie-
cības veidu. Tas izpaužas kā 
piedāvājums ārstiem savus da-
tus ievietot kādā ārzemju datu 
bāzē jeb ārstu reģistrā. Pēc 
datu veidlapas aizpildīšanas un 
nosūtīšanas ārsti par to vēlāk 
saņem rēķinu vairāku tūkstošu 
eiro apmērā. Policija aicina ie-

dzīvotājus būt uzmanīgiem un 
nekļūt par krāpnieku upuriem.

•	 Noziedzīgi iegūto līdzekļu le-
galizācijas novēršanas dienests 
2015. g. sagatavojis un node-
vis izmeklēšanas iestādēm 59 
“miljonu lietas” jeb lietas, kurās 
figurē lielas naudas summas, 
sākot ar miljonu, liecina Saei-
mas Aizsardzības, iekšlietu un 
korupcijas novēršanas komisijai 
iesniegtais dienesta ziņojums
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Eiropas vērtības, tolerance… Aivara Bankas izrāde “Meitiņa” mu-
dina apjaust jauno patiesību, ironiskā veidā stāstot par to, kā, gribēda-
mi būt moderni, Latvijas lauku nostūra iedzīvotāji mēģina pielāgoties 
jaunajām dzīves vēsmām, ko atnesuši Rietumu pasaules vēji. 

Krāslavas amatierteātra trupa turpina pārsteigt un priecēt skatī-
tājus, ar to no visas sirds sveicam režisoru Voldemāru Varslavānu. 
Spraigais sagatavošanās darbs ir noslēdzies, pēc veiksmīgās pirmiz-
rādes sekos viesizrādes. Sekojiet afišām!

Aleksejs GONČAROVS

Pirmizrāde! Pacients drīzāk dzīvs?

Par veselības aprūpes ko-
lapsa iestāšanās pazīmēm “Ezer-
zeme” ir rakstījusi vairākkārt, taču 
stratēģisku lēmumu neesamība 
nozarē liek atkal atgriezties pie 
šīs tēmas. Diemžēl pagaidām 
nekas neliecina, ka Veselības 
ministrijā būtu vismaz kaut kāds 
plāns situācijas uzlabošanai. 
Taču politiskā situācija ir labvē-
līga kā vēl nekad: gan premjers 
Māris Kučinskis, gan prezidents 
Raimonds Vējonis, gan veselības 
ministrs Guntis Belēvičs ir līdz-
gaitnieki – visi ir “Zaļo un zem-
nieku savienības” iecelti. Taču 
pagaidam vienīgā sakarīgā ideja, 
kas izskanēja no ministrijas pu-
ses, bija ierosinājums ieviest ob-
ligāto veselības apdrošināšanu 
visiem iedzīvotājiem. Var jau būt, 
ka šis plāns nav slikts, taču tas ir 
domāts ilgtermiņā, bet klīnikā uz 
valsts apmaksātiem izmeklēju-
miem cilvēki nevar tikt jau šodien. 
Droši vien, nevarēs arī rīt, jo sa-
skaņā ar pēdējo Veselības minis-
trijas lēmumu, reģionālo slimnīcu 
kvotas tiks pamatīgi “apcirptas” 
vai atņemtas pavisam – tās no-
dos trijām valsts slimnīcām Rīgā 
– Austrumu slimnīcai, 2. slimnīcai 
un Stradiņa slimnīcai.

“Ja situāciju novērtē emocio-
nāli, tad tā ir vēl viena nagla ve-
selības aprūpes zārka vākam,” tā 
komentēja “Ezerzemei” situāciju 
ķirurgs ar 40 gadu stāžu Genā-
dijs Sevastjanovs, Rīgas domes 
deputāts (“Saskaņa”) un Rīgas 
1. slimnīcas valdes loceklis. Šim 
ārstniecības centram atņemts 
valsts finansējums 200 tūksto-
šu eiro apmērā tāpēc vien, ka 
tā īpašnieks ir pašvaldība, nevis 
valsts. “Par kādu profesionālu ve-
selības aprūpes vadību valstī var 
būt runa, ja situācijā, kad nozares 

finansējums ir maksimāli ierobe-
žots un nav pieejami papildu re-
sursi, tiek samazinātas pacienta 
iemaksas un piešķirts papildu 
finansējums dažiem kompensē-
jamiem medikamentiem?! Tas, 
protams, ir ārkārtīgi svarīgi. Taču 
no kurienes nāk nauda? Pareizi, 
no tā paša niecīgā veselības ap-
rūpes finansējuma, kura ietvaros 
tagad sākas drudžaini līdzekļu 
pārdalīšanas iespēju meklējumi,” 
ir sašutis dakteris Sevastjanovs.

Kategoriski pret slimnīcu 
dalīšanu pirmajā un otrajā šķirā 
ir Latvijas Slimnīcu biedrība. Re-
ģionālo medicīnisko centru vadī-
tāji atteicās parakstīt līgumus ar 
ierobežotu finansējuma apjomu 
un ir gatavi meklēt taisnību pie 
premjerministra Māra Kučinska. 
Vai tas izraisīs ministra Gunta 
Belēviča demisiju? Neraugoties 
uz skandāliem, viennozīmīgas at-
bildes uz šo jautājumu pagaidām 
nav. Kučinskis varētu nomainīt 
skandalozo ministru vēl sava ka-
bineta veidošanas stadijā, taču 
neizdarīja to, un Belēvičs, kas 
bija ministrs Laimdotas Strauju-
mas laikā, saglabāja savu amatu, 
arī nomainoties premjeram.

Uz šāda fona diezgan drau-
doši izskatās Valsts policijas 
pārstāvju publiskotie cipari. Pēc 
tiesībsargājošo institūciju ziņām, 
Latvijā aug plašumā nelegālu 
zāļu tirgus. Pērn, 2015. gadā, 2,5 
reizes (salīdzinot ar 2014. gadu) 
palielinājies policijas konfiscēto 
medikamentu daudzums. Policis-
ti saka, ka “kreiso” zāļu galvenie 
patērētāji esot narkomāni, taču 
ārsti no narkoloģiskās palīdzības 
dienesta ziņo, ka tie varētu būt arī 
parasti pensionāri. Tipisks scenā-
rijs – lauku ģimenes ārsts netiek 
skaidrībā ar cienījama vecuma 

pacienta problēmu, pie speciālis-
ta tikt nav iespējams, zāles ir dār-
gas, taču kaimiņš vai paziņa pie-
dāvā lēti iegādāties it kā atvestas 
no Krievijas vai Baltkrievijas no-
mierinošās vai miega zāles... Pēc 
Toksikoloģijas centra datiem, ik 
gadu kādiem 500 pacientiem tiek 
diagnosticēta “medikamentu pār-
dozēšana”.

Kāda varētu būt izeja? Tā 
varētu būt obligātā apdrošināša-
na, taču eksperti spriež, ka šai 
reformai vajadzēs vismaz 4-5 
gadus. Pēc Saeimas Sabiedrības 
apakškomisijas priekšsēdētāja 
Romualda Ražuka domām, ap-
drošināšanas iemaksas varētu 
maksāt tikai strādājošie – bērni, 
pensionāri un invalīdi tiktu ārstēti 
uz budžeta rēķina. Ģimenes ār-
stu un ātrās palīdzības pakalpo-
jumus arī varētu apmaksāt valsts. 
Taču parlamentārā apakškomisi-
ja pagaidām nav izvirzījusi iero-
sinājumus, no kurienes varētu 
rasties šīs reformas finansējums. 
Pat tagad pēc budžeta izmaksām 
iedzīvotāju veselībai Latvija zau-
dē tuvākajiem kaimiņiem. Latvijā 
48% medicīnas pakalpojumu ie-
dzīvotāji apmaksā no savas ka-
batas, Lietuvā – 24%, savukārt 
Igaunijā – tikai 16%. Gan Lietuvā, 
gan Igaunijā obligātā veselības 
apdrošināšana ieviesta jau 90. 
gadu vidū.

...Toties pirmajā parlamenta 
sēdē pēc Lieldienu brīvdienām de-
putāti ar balsu vairākumu (atturē-
jusies vienīgi “Saskaņas” frakcija) 
pieņēmuši deklarāciju ar prasību 
Krievijai atbrīvot notiesāto uz 22 
gadiem Ukrainas militārpersonu 
Nadiju Savčenko. Krievijas Fede-
rācijas Ārlietu ministrija uz šo dek-
larāciju pagaidām nav reaģējusi.

  Darja ŽDANOVA

Tā vietā, lai risinātu sasāpējušas problēmas, Saeimā labprātāk noņemas ar ska-
ļām politiskām deklarācijām.

LTAB: arī nopietnās lietās netrūkst kuriozu 
autovadītāju paskaidrojumu

Latvijas Transportlīdzekļu 
apdrošinātāju birojs (turpmāk 
- LTAB), kas atbilstoši OCTA 
likumam atlīdzina zaudējumus 
ceļu satiksmes negadījumā 
cietušajiem, ja negadījuma 
izraisītājam nav bijusi spēkā 
esoša OCTA polise, un admi-
nistrē arī regresa prasības, ap-
kopojis dīvainākos paskaidro-
jumus par CSNg apstākļiem, 
kurus autovadītāji apraksta 
savos paskaidrojumos. 

“Arī tik nopietnās lietās kā 
regresa prasības netrūkst dīvainu 
un kuriozu situāciju, kas visbie-
žāk rodas autovadītājiem, cen-
šoties aprakstīt CSNg apstākļus, 
kā arī attaisnot savu rīcību. Pa-
skaidrojumos netrūkst komentāru 
par sadzīviskām situācijām un 
problēmām, kas likušas autova-
dītājiem izraisīt CSNg vai rīko-
ties pretlikumīgi, vadot spēkratu 
bez OCTA,” stāsta LTAB valdes 
priekšsēdētājs Juris Stengrevics, 
piebilstot, ka visbiežāk šādi au-
tovadītāji vienlaikus pārkāpuši 
vairākus satiksmes noteikumu 
punktus.

Zemāk uzskaitīti daži no 
kuriozākajiem autovadītāju pa-
skaidrojumiem, kurus LTAB sa-
ņēmis no autovadītājiem atlīdzī-
bu un regresa lietās vai sūdzībās 
(saglabāta oriģinālā rakstības 
forma un interpunkcija):

“Man nekad nav bijušas 
nekāda veida transportlīdzekļu 
vadīšanas tiesības... Automašī-
nas vadīšanu esmu ieguvis paš-
mācības ceļā... Nejutu, ka esmu 
alkohola reibumā... Man nav lī-

dzekļi, lai varētu segt cietušajiem 
radītos zaudējumus. Cietušiem 
atvainošos, lūgšu piedošanu par 
notikušo.”

“Pēc strīda ar civilsievu lielā 
steigā ar savu automašīnu bēgu 
no mājas pagalma. Tā kā kājās 
bija istabas čības, neizdevās sav-
laicīgi nobremzēt pie vārtiem... 
Sieva man skrēja pakaļ, tādēļ 
daudz laika pārdomām un situā-
cijas izpētei neatlika.”

Paskaidrojums no gandrīz 
70 gadus vecas kundzes par sa-
dursmi ar mopēdu: “.. tā kā man 
bija ātri jāsteidzas mājās un pali-
ka bailes, ka mani varētu noķert 
policija, es centos no notikuma 
vietas aizbraukt. Pieļauju, ka au-
tomašīna mani neklausīja tādēļ, 
ka automašīnai nav izieta tehnis-
kā apskate.”  

No saņemtās regresātā vēs-
tules: “Čau mana mīļā Dūdiņa... 
Buča. Runčuks. Sveiciens arī vi-
siem pārējiem.” Vēlāk izrādījās, 
ka regresāts atrodas ieslodzīju-
ma vietā un lūdzis vēstules saņē-
mēju nosūtīt citu vēstuli uz LTAB. 
Adresāts kļūdījies un sev domāto 
vēstuli nosūtījis uz LTAB.

“Īsti nezinu vai tas ir kāds 
blondīņu sindroms vai vienkār-
ši sievietes īsti nezin kā rīkoties 
tādās situācijās, vai viņa tīšām 
tā minimāli vēlējās sabojāt savu 
auto...”

“Pretim braucošā auto vadī-
tāja, paļaujoties uz aklu sieviešu 
laimi, bezatbildīgi, nenovērtējot 
decembra smago vakara situā-
ciju, neapdomīgi veica kreiso 
pagriezienu.”

Veltījums Dagdas 
pensionāru 

biedrības desmitgadē
Dagdā dzimām, 
Dagdā augām,
Blakus visi dzīvojām,
Katram uzticēties varam
Tā kā radam savējam.

Ne kā vienmēr savās mājās
Vieni paši sēdēsim,
Labāk biežāk svētvakarus
Visi kopā svinēsim.

Būsim mēs 
kā debess sūtņi,
Roku katram
sniegsim mēs,
Lai nevienu dzīvu būtni
Neatstāt bez aprūpes.

Jauni bijām, jauni būsim,
Dejosim un dziedāsim,
No tā lielu baudu gūsim,
Ilgi, ilgi dzīvosim.

Romualds VASIĻEVSKIS,
Dagdas pensionārs.

Atgādinām, ka laikraks-
tu ”Ezerzeme” var abonēt 

jebkurā pasta nodaļā, pie sava 
pastnieka, internetā (abone.

pasts.lv), kā arī redakcijā 
(Lāčplēša ielā 20, Krāslavā, 

bez komisijas maksas)! 
Izmanto iespēju abo-
nēt “Ezerzemi” arī 

elektroniskā versijā!
ezerzeme@ezerzeme.lv. 
T. 65681464, 65681475.



2016. gada 5. aprīlis 3

Turpinājums. Sākums 1. lpp.
Sevišķi rudens un pavasara periodos 

tajā savairojas baktērijas, kas var negatīvi 
iespaidot cilvēka zarnu trakta darbību. Par 
to tika arī uzstādīta informācija, bet diem-
žēl šīs paziņojumu plāksnītes vandāļi iznī-
cināja. 

Jautājumā par to, kas uzstāda ūdens 
skaitītājus, varu atbildēt, ka ūdens skaitī-
tājus uzstāda SIA “Krāslavas ūdens”, jo 
mēs kā pakalpojuma sniedzēji arī uzņema-
mies atbildību par kvalitatīvu pakalpojuma 
sniegšanu, tāpēc no 2016.gada 1.janvāra, 
saskaņā ar saistošajiem noteikumiem, 
mums četru gadu laikā jānomaina visus ie-
priekš uzstādītos skaitītājus, kas nav mūsu 
īpašums. Tas neattiecas uz daudzdzīvokļu 
namiem. 

Jautājums par pieslēgšanos kanalizā-
cijai “uz pilsētas rēķina” tika novirzīts nova-
da domes priekšsēdētājam. (Gunārs Upe-
nieks ieteica par konkrēto gadījumu rakstīt 
domei iesniegumu, kas noteikti tiks izska-
tīts atbilstošās komitejas sēdē, jo katram 
gadījumam var rast atbilstošu risinājumu. 
Šogad ir plānots ierīkot kanalizāciju Stu-
dentu un Upes ielu rajonā).

Par ūdens akām Kar-
ņicka kalnā – tās atrodas uz 
privātas zemes un nav SIA 
“Krāslavas ūdens” valdīju-
mā. Šis jautājums jārisina ar 
aku īpašnieku. 

Par ūdens piegādi ka-
piem Pilskalnā - jautājums 
tiks risināts, sadarbojoties ar 
novada domi. To apliecināja 
arī novada domes priekšsē-
dētājs. 

Krāslavas novada paš-
valdības policijas priekš-
nieks Pēteris Jacina snie-
dza atbildes uz sekojošiem 
jautājumiem:

Jautājumā par klaiņojo-
šajiem suņiem – Krāslavas 
novada dome ir noslēgusi līgumu ar SIA 
“Labiekārtošana – D” par klaiņojošo dzīv-
nieku nodošanu un uzturēšanu Daugav-
pils dzīvnieku patversmē. Uz iedzīvotāju 
iesniegumu pamata un ar viņu līdzdalību, 
šie dzīvnieki tiek izķerti un nogādāti pat-
versmē. Jautājumā par cilvēku, kuri baro 
klaiņojošos dzīvniekus, tādējādi piesārņo-
jot pagalmus, sodīšanu, policijas priekš-
nieks skaidro, ka administratīvo sodu var 
piemērot par ielu un citu sabiedrisko vietu 
piegružošanu ar sadzīves vai cita veida 
atkritumiem, saskaņā ar Krāslavas no-
vada pašvaldības saistošajiem noteiku-
miem “Par sabiedrisko kārtību Krāslavas 
novadā.” Sods var tikt piemērots uz kon-
krēta iedzīvotāju iesnieguma pamata un 
fakta konstatēšanas. Tas pats attiecas uz 
suņu saimniekiem, kas nesavāc savu mī-
luļu atstātos ekskrementus (Edmunds Ge-
kišs mudināja suņu saimniekus būt atbil-
dīgiem).

Jautājumā par bijušās viesnīcas 
ēkas īpašnieka saukšanu pie atbildības 
par ēkas un tai piegulošās teritorijas an-
tisanitāro apstākļu pieļaušanu, atbilde ir 
sekojoša – ēkas īpašnieks ir Krievijas Fe-
derācijas pilsonis, šeit Latvijā ir tikai viņa 
pilnvarotā persona, ar kuru jautājums par 
ēkas likteni tiks risināts burtiski šajās die-
nās. Iepriekš ēkas īpašniekam jau ir izteikti 
brīdinājumi un sastādīti administratīvo pār-
kāpumu protokoli. 

SIA “Krāslavas nami” valdes priekšsē-
dētājs Valērijs Maslovs:

Jautājumā par rēķinos norādītajiem 

aprēķiniem un mērvienībām, ja rodas ne-
skaidrības, lūdzu vērsties pie mums ar 
konkrētu jautājumu, kuru mēs noteikti iz-
skaidrosim. 

Jautājumā par ietves uzkopšanu pie 
namiem Aronsona ielā 10, 12 – atbildība 
jāuzņemas Krāslavas novada pašvaldības 
aģentūrai “Labiekārtošana K”. Sētnieki 
uzkopj ietvi, kas pieguļ namu ieejas dur-
vīm. Katram namam ir noteikta pieguļošā 
zeme, tās īpašnieks un attiecīgi – kuram šī 
teritorija ir jāuzkopj.

Baznīcas ielas 19 kāpņu telpas uzkop-
šana, tāpat kā jebkurā citā namā, jānodro-
šina pašiem iedzīvotājiem. Ja “Krās- lavas 
nami” apņemas kopt kāpņu telpas, tad jā-
piemēro arī attiecīga samaksa cilvēkam, 
kurš to darīs. Vai iedzīvotāji ir gatavi mak-

sāt ap 0,04 – 0,05 EUR 
no dzīvokļa platības 
kvadrātmetra par kāpņu 
telpas uzkopšanu? Var-
būt iedzīvotāji kopīgi var 
rast citu risinājumu? Ja 
iedzīvotāji kopsapulcē 
apspriež šo jautājumu 
un pieņem lēmumu par 
nama kāpņu telpu uz-
kopšanas uzticēšanu 
SIA “Krāslavas nami”, 
mēs esam gatavi aprē-

ķināt izmaksas un sniegt šo pakalpojumu.
Cilvēks, kurš uzdevis jautājumu: “Rīgā 

zemi ap dzīvojamām mājām nodos paš-
valdībām, bet kā pie mums?” nav izpratis 
situāciju Rīgā. Tur iet runa par to, ka vai-
rākās vietās Rīgā zeme zem dzīvojamām 
mājām pieder citām personām – fiziskām 
vai juridiskām personām, kuras no iedzīvo-

tājiem iekasē nesamērīgi augstu īres mak-
su. Lai šo praksi pārtrauktu, tiek izskatīta 
iespēja par izmaiņām likumdošanā, lai dzī-
vokļu īpašnieki varētu izpirkt sev šo zemes 
gabalu, nevis nodot to pašvaldībai. Krā-
slavā ir viena daudzdzīvokļu māja, kuras 
īpašnieki vēlas panākt, lai mājai piesaistīto 
zemes daļu nodotu pašvaldībai. Likums to 
neparedz. Ja arī pašvaldība piekristu šā-
dai dāvanai, jāsaprot, ka tās būtu milzīgas 
izmaksas Zemesgrāmatas procesu nodro-
šināšanai. 

Jautājums: “Kam jāremontē brauca-
mos ceļus cauri pagalmiem?” Šos ceļus 
būtu jāremontē pašiem māju dzīvokļu 
īpašniekiem, bet, kā mēs varam redzēt, 
to veic pašvaldība, par ko mēs varam tai 
pateikties. 

Piemēram, pagalms Aronsona ielā 
10, 12, kas ir noasfaltēts par pašvaldības 
līdzekļiem. Bet saskaņā ar likumu, šī zeme 
pieder dzīvokļu īpašniekiem, kuriem par to 
arī jārūpējas, ieskaitot arī remontus.

Jautājums par siltumtrašu remontu. 
Kopumā siltumtrases Krāslavas pilsētā 
ir 5,5 km garumā. Šobrīd ir rekonstruēti 
70% - nomainītas siltumtrases, samazināti 
cauruļu diametri. Palikušie 30% pārsvarā 
atrodas pilsētas centra rajonā. 

Krāslavas novada domes priekšsē-
dētājs Gunārs Upenieks:

 Jautājums “Vai ir iespējams rīkot kon-
kursu starp iestādēm par atkritumu izve-
šanu?” ir aktuāls. Šobrīd tiek strādāts pie 
konkursa nolikuma par atkritumu izvešanu 
Krāslavā. Uz šodienu situācija mūs ap-

mierina, bet neskatoties uz to, 
saskaņā ar noteikumiem mums 
šis konkurss ir jārīko. Būs iz-
strādāts konkursa nolikums, 
tas arī noteiks, kas var piedalī-
ties šajā konkursā.

Jautājumā par ielu uz-
kopšanu – šogad Krāslavas 
novada pašvaldības aģentūra 
“Labiekārtošana K” ir iegādāju-
sies uzkopšanas tehniku – jau-
nu traktoru papildus esošajam, 
cerams, ka uzkopšanas darbi 
veiksies labāk. Arī par stāvošo 
ūdeni Vienības un Indras ielu 
krustojumā tiks padomāts. Šo-
dien tur bija sauss.

Jautājums par ielām bez 
ietvēm – šādas ielas pagaidām 
pastāvēs, jo ietvju ierīkošana ir 
ļoti dārgs process, kas prasa nopietnas in-
vestīcijas. Patreiz līdzekļus nepieciešams 
novirzīt citām, aktuālākām vajadzībām.

Kā piemēru varu minēt Raiņa ielu, kur 
šobrīd tiek projektēts laukums ap veikalu 
“Kristīne”, kas ietver sevī ietves un stāv-
laukumus. Varu jums nosaukt izmaksas 
– 100 m ietves ierīkošana, zem kuras atro-
das telekomunikāciju un elektrības kabeļi, 
izmaksā 10 000 EUR. Tāpēc diemžēl pa-
gaidām būs arī ielas bez gājēju ietvēm. Bet 
teritorija ap “Kristīni” tiks sakārtota. Šobrīd 
tiek izstrādāts projekts.

Aronsona ielas rajonā, saucamajā 
“Aerodromā” remontdarbi tiks turpināti. 
Šobrīd tiek risināts jautājums arī par aptie-
ku šajā rajonā. 

Jautājumā par bankomāta ierīkošanu 
– katra banka ir ieinteresēta, lai līdzekļi tik-

tu uzglabāti tajā. Ja mēs 
savus līdzekļus uzglabā-
jam bankā, kura ir pame-
tusi pilsētu, tad ir veltīgi 
cerēt, ka tā ierīkos papil-
dus bankomātu. Ja savus 
līdzekļus uzticētu bankai, 
kuras filiāle atrodas pil-
sētā, tad arī būtu cerības 
papildus bankomāta ierī-
košanai. 

Par žogu Raiņa ielā 
pretī Mākslas skolai – 
varu pateikt, ka šobrīd 
strādājam pie projekta, 
kas ietver sevī visu šīs te-
ritorijas rekonstrukciju, jo 
ir plānots izbūvēt basei-
nu, kas atradīsies uz Krā-
slavas Valsts ģimnāzijas 
stadiona zemes, līdz ar to 

visa apkārtējā teritorija tiks sakopta. Jau-
tājums par baseina ierīkošanu ir aktuāls.

Trotuāri uz tilta pie autoostas tiks re-
montēti šogad, tuvākajā laikā.

Jautājums: “Kad tiks veikta Persteņa 
ezera tīrīšana?” – gaidam projektu konkur-
sus, lai piesaistītu Eiropas fondu līdzekļus. 
Tad plānojam ne vien tīrīšanu, bet arī laipu 
un pontonu iekārtošanu, hokeja, basket-
bola un volejbola laukumu izveidošanu, jo 
Persteņa ezers ir pašvaldības īpašumā un 
mēs esam ieinteresēti to labiekārtot iedzī-
votāju aktīva brīvā laika pavadīšanas va-
jadzībām. 

Par skatu laukumu, kas atrodas Dau-
gavas krastā, jau rakstīja laikraksts “Ezerze-
me”. Šī zeme pieder privātpersonai un īpaš-
nieks nepiekrīt mainīt īpašuma vietu pret 
citu, kuru piedāvājusi pašvaldība. Tāpēc par 
augoša j iem 
kokiem, kas 
traucē aina-
vas baudīša-
nu, ir ļoti grūti, 
dažreiz  pat 
neiespējami, 
vienoties ar 
īpašnieku. 

Par Dau-
gavas krasta 
tīrīšanu – no-
teikumi ne-
pieļauj krasta 
pilnīgu attīrī-
šanu. Kādreiz 
labs palīgs 

krastu tīrīšanā bija biezā ledus iešana 
Daugavā, kad krasti tika dabīgā ceļā attī-
rīti. Pēdējos gados ledus biezums ir stipri 
mazinājies un tas nokūst pakāpeniski. Mēs 
kopjam Daugavas krastus atbilstoši notei-
kumiem un tik, cik atļauj mūsu iespējas. 

Jautājumos par ātruma pārsniegša-
nu pilsētā, lūdzu fiksējiet numura zīmes 
un vērsieties ar vēstuli, iesniegumu Valsts 
policijā. Šis nav jautājums, kuru varētu at-
risināt pašvaldības policija.

Jautājumā par nekustamā īpašuma 
nodokļa atvieglojumu piešķiršanu pen-
sionāriem domes komitejās tiek izskatīts 
katrs atsevišķs gadījums un pēc iespējas 
meklēts risinājums. 

Klātesošie saņēma izsmeļošas atbil-
des uz visiem iepriekš iesniegtajiem jau-
tājumiem, pensionāru biedrības valde pa-
teicās visiem pieaicinātajiem speciālistiem 
par sagatavotajām atbildēm un Krāslavas 
novada pašvaldībai par atbalstu pasāku-
mos un aktivitātēs. 

Noslēgumā “Senioru dzīves skolas” 
vadītāji Raimonds Lazda un Tatjana Aza-
matova iepazīstināja ar veiktajām aktivitā-
tēm un aicināja pievienoties “Senioru dzī-
ves skolas” nodarbībām.

Krāslavas novada Pensionāru biedrī-
bas jaunās valdes pirmā sēde notika 1.ap-
rīlī. Par valdes priekšsēdētāju tika ievēlēts 
Edmunds Gekišs.

Vēlu veiksmīgu darbu arī turpmāk, 
labu veselību visiem, nezaudēt možo garu 
un enerģiju!

Iveta LEIKUMA

Ar aktīvu dzīves pozīciju un interesi par visu 
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Kāpēc iedzīvotāji ir tik tīkami vēlēšanu laikā, bet vēlēšanu starplaikos ir kā apgrūtinājums?
Lai arī vēlēšanu laiks ir vēl 
aiz kalniem, daudzi Dagdas 
novada iedzīvotāji pēc pēdē-
jiem notikumiem atkritumu 
apsaimniekošanas jautājumā 
jūtas aizskarti no Dagdas no-
vada domes priekšsēdētājas 
S. Viškures puses un novada 
domes deputātu puses, tāpēc 
sākuši aizdomāties par jauna-
jām novada vēlēšanām, kuras 
būs tikai 2017. gadā.

Lai paustu savu neapmieri-
nātību par jaunajiem atkritumu 
apsaimniekošanas tarifiem, kuri 
no šī gada 1. aprīļa Dagdas no-
vadā kļuvuši daudz dārgāki, no-
vada iedzīvotāji vāca parakstus. 
Parakstu vākšanas vilnis sākās 
Dagdas pilsētā, taču tas pakā-
peniski, neatkarīgi un patstāvīgi 
pārgāja arī uz novada pagastu 
teritorijām. Pagastu teritorijā dzī-
vojošie iedzīvotāji adresēja Dag-
das novada domei iesniegumus 
ar saviem parakstiem. Kopumā 
tika savākti vairāk nekā 1 tūksto-
tis iedzīvotāju parakstu. Ja ņem 
vērā, ka Dagdas novadā ir dek-
larēti mazliet vairāk kā 8 tūkstoši 
iedzīvotāju, tad viedokļa paudēju 
aktivitāte bija ļoti augsta un sa-
stādīja aptuveni 12 %. 

Vēlēšanu laikā šāda iedzīvo-
tāju aktivitāte būtu tikai apsveica-
ma un priekšsēdētāja droši vien 
priecātos. Bet vēlēšanu starplai-
kos? Izskatās, ka vēlēšanu star-
plaikos iedzīvotāju aktivitāte, kas 
vērsta uz iespējamo domes kļūdu 
norādi, ir traucējošs faktors. Šāds 
secinājums radies, vērojot Dag-
das novada domes sēdēs notie-
košo visa mēneša garumā.

Šī gada 17. martā Dagdas 
novada domē notika kārtējā do-
mes sēde. Sēdes kārtībā bija 
paredzēts izskatīt 29 jautājumus 
un vienu papildus jautājumu par 
aizņēmumu transportlīdzekļa 
iegādei. Uz sēdi bija ieradušies 
vairāki desmiti Dagdas nova-
da iedzīvotāju, kurus, kā likās, 
priekšsēdētāja un deputāti izlikās 
nemanām. Uzsākot sēdi, laba 
diena no novada vadības puses 
tika teikta visiem klātesošajiem, 
īpaši neizceļot faktu, ka uz kārtē-
jo domes sēdi, iespējams, pirmo 
reizi ieradušies tik daudzi novad-
nieki. 

Fakts, ka sēdē piedalījās 
novadnieki, tika fiksēts arī 17. 
marta domes sēdes protokolā, 
kur tika norādīts, ka uz sēdi, ār-
pus domes darbiniekiem un do-
mes deputātiem, ieradušās arī 
citas personas. Sēdes protokola 
saturs apliecina, ka šīs personas 
protokolā nav minētas, bet it kā to 
saraksts pieejams protokola pie-
likuma daļā. Sēdes protokolā ir 
veikts ieraksts - “Citas personas 
saskaņā ar sarakstu (pielikumā).”

Izpētot sēdes protokola pie-
likumus un veicot video fiksāciju 
pielikuma sadaļā, tika konstatēts, 
ka šāda saraksta pielikumā uz šī 
gada 4. aprīli nemaz nav. 

Ar kādu mērķi novada dome 
slēpa klātesošo iedzīvotāju vār-
dus, kuri piedalījās sēdē? Kāpēc 
“citas personas” netika fiksētas 
sēdes protokolā, kā to nosaka li-
kums - pašā protokolā, nevis kaut 
kādā pielikumā, kas neeksistē? 
Pēc pieredzes tika novērots, ka 
iepriekš šīm “citām personām”, 
kuras piedalījās sēdē, pašā sē-
des protokolā tika norādīti vārdi 
un uzvārdi. Vai dažu dienu laikā 
Dagdas novadā mainījās likumi? 
Vai likumi mainās sakarā ar vēlmi 
noslēpt sabiedrības aktivitāti un 
sabiedrības pausto neapmieri-
nātību konkrētajā jautājumā? Uz 
šiem jautājumiem droši vien dau-
dzi lasītāji paši sev jau atbildējuši.

Uzsākot domes sēdi, kurā 
notika audio ierakstīšana, priekš-

sēdētāja S. Viškure publiski ne-
pieminēja, ka sēdē piedalās arī 
citas personas, tāpat arī neno-
sauca šo “citu personu” kopskai-
tu, kā to nosaka normatīvo aktu 
prasības. 

Cienot klātesošo iedzīvotāju 
laiku, Dagdas novada deputāts 
Aivars Plotka izteica priekšlikumu 
- uzsākt sēdi ar viņa ziņojumu, 
kas ir saistošs gan klātesošajiem 
iedzīvotājiem, gan arī Dagdas 
novada deputātiem, jo tie ikdienā 
arī ražo atkritumus. 

Deputāts ar savu ziņojumu 
vēlējās pievērst uzmanību iepir-
kuma komisijas darba kvalitātei, 
jo ir pamatotas bažas par to, ka 
tieši iepirkuma komisijas darba 
rezultātā šī atkritumu apsaim-
niekošanas “viszemākā cena” 
izrādījās ne tik zema, jo vērā tā 
nav ņēmusi faktoru - saimniecis-
ki izdevīgākais piedāvājums, kas 
sevī slēpj ne tikai cenu, bet arī 
pakalpojuma kvalitāti, efektivitāti, 
pozitīvu ietekmi uz vidi un pakal-
pojuma ņēmēju u.c.

Vērojot sēdes gaitu, tika 
pamanīts, ka uz šo aicinājumu 
deputātam nācās uzklausīt in-
teresantas piezīmes, kas no 
priekšsēdētājas puses un domes 
deputātu puses šķita jocīgas. Ne-
skatoties uz to, ka sēžu zālē at-
radās daudzas “citas personas”, 
domes priekšsēdētāja sākotnēji 
izteicās, ka ar ziņojumu deputāts 
A.Plotka varētu uzstāties sēdes 
beigās. Cik šāda veida priekšli-
kums bija ētisks no sēdes vadī-
tājas puses, likt klātesošajiem 
novadniekiem klausīties visas 
sēdes gaitu, kas reizēm var ilgt 
vairākas stundas, spriediet paši. 
Taču ar to ņirgāšanās par “citām 
personām” sēdes laikā neizbei-
dzās. Savas “uzslavas” steidzās 
izteikt arī daži “drosmīgie” depu-
tāti. Tā vietā, lai klātesošos iedzī-
votājus uzslavētu par pilsonisko 
līdzdalību, ierodoties domes 
sēdē, lai risinātu svarīgus jautāju-
mus, daži “drosmīgie” domes de-
putāti, aktīvi meklēja savējo vidū 
“vainīgos”, kuriem būtu jāpārmet 
par to, ka uz domes sēdi ieradu-
šies novadnieki. 

“Drosmīgo” deputātu vidū iz-
skanēja šādi jautājumi: “Kurš uz-
aicināja uz sēdi novadniekus?”, 
“Kā viņi zināja, ka notiek domes 
sēde?”

Interesanti, vai ar šāda vei-
da jautājumiem un pārmetumiem 
priekšsēdētāja S. Viškure un de-
putāte M. Ļevkova sagaidīs tos 
pašus novadniekus vēlēšanu lai-
kā? Domājams, ka nē. Vēlēšanu 
laikā katrs novadnieks vēlēšanu 
iecirknī tiks gaidīts ar smaidu. 
Mīļi sagaidīts un mīļi pavadīts. Ie-
spējams, ka pirmsvēlēšanu laikā 
pat aplaimots ar mīļu, smaidīgu 
reklāmas foto, kas iemesta past-
kastītē ar solījumiem par godīgu-
mu, taisnīgumu un darbu tautas 
labā. Kur šis “mīļums”, godīgums, 
taisnīgums un darbs tautas labā 
izgaists vēlēšanu starplaikā, uz-
klausot iedzīvotāju sāpi, kuru 
iespējams radījuši paši deputāti, 
nekvalitatīvi veicot savus pienā-
kumus?

Kāpēc novada vadībai un 
dažiem domes deputātiem iedzī-
votāji ir tik tīkami vēlēšanu laikā, 
bet vēlēšanu starplaikos tie ir kā 
apgrūtinājums?

17. marta domes sēde nebija 
pirmā reize, kad Dagdas novada 
domē ieradās novadnieki. Pirmā 
reize, kad neapmierinātie iedzī-
votāji ieradās domē un izteica 
savu redzējumu gan par novada 
vadītāju S. Viškuri, gan par iepir-
kuma komisiju un izpilddirektora 
darba kvalitāti, bija marta finanšu 
komiteja - nedēļu pirms šīs kārtē-
jās domes sēdes.

Kāds novadnieks pēc finan-
šu komitejas sēdes, atstājot do-

mes telpas, skaļi uzdeva jautāju-
mu “Vai tiešām deputātiem prāts 
tik aptumšojies, ka tie nespēj 
saprast, ka pašiem vien nāksies 
maksāt vairāk? Ko var palīdzēt 
tautai tāda dome, kura nespēj pa-
līdzēt pati sev?” Grūti nepiekrist 
šādam viedoklim, tik tiešām, ko 
var gaidīt no domes, kura tā vie-
tā, lai palielītu iedzīvotājus, kuri 
aktīvi aizstāv savas tiesības un 
pilda savus pilsoniskos pienā-
kumus, deputātu vidū labprātāk 
meklē vainīgos, kuri it kā sasau-
kuši iedzīvotājus uz sēdi.

Neskatoties uz dažu “dros-
mīgo” deputātu vēlmi atrast vai-
nīgos savā vidū, tika atrasts arī 
laiks deputāta A.Plotkas ziņoju-
mam, kurš tomēr tika noklausīts 
sēdes sākumā nevis beigās. Tik-
līdz izskanēja ziņojuma pēdējie 
vārdi, pāri tiem ar steigu un ne-
mieru balsī sāka skanēt domes 
priekšsēdētājas S. Viškures teik-
tais - “sēdes pirmais jautājums - 
Par pašvaldības projektu konkur-
su “Sabiedrība ar dvēseli 2016”.” 
Likās, ka atkritumu tēma līdz ar 
to tika izsmelta un visiem depu-
tātiem ziņojums vai nu bija, maigi 
sakot, noliekams dziļi mapītē kā 
pagātnes rēgs, vai tieši otrādāk - 
tā patiesais saturs tā biedēja, ka 
vieglāk bija problēmu nemanīt un 
klusībā virzīties uz priekšu - ar 
saukli “sabiedrība ar dvēseli”. 

Šajā domes cirka izrādē 
raugoties, bija grūti savaldīt 
smieklus. Vēl grūtāk smieklus 
valdīt bija, izpētot šī konkursa 
mērķus. Viens no konkursa “Sa-
biedrība ar dvēseli 2016” mēr-
ķiem ir - pilsoniskās sabiedrības 
attīstības sekmēšana Dagdas 
novadā. Taču, kad tika apjausts, 
ka konkursa komisijas priekšsē-
dētāja ir nekas cits kā Dagdas 
novada priekšsēdētāja, smieklus 
savaldīt neizdevās. No savas pu-
ses varu vēlēt veiksmi tiem, kuri 
uzdrošināsies pieprasīt līdzek-
ļus no Dagdas novada domes 
ar mērķi pilsoniskās sabiedrības 
attīstības sekmēšanai Dagdas 
novadā. 

Pēc manām domām uz šiem 
līdzekļiem būtu jāpretendē tiem 
domes deputātiem, kuri paši vēl 
nav kļuvuši par atbildīgiem pil-
soniskās sabiedrības locekļiem 
un nevēlas uzņemties atbildību 
par savām rīcībām. Domāju, ka 
pēc attiecīgu pasākumu apmek-
lējumiem, ko paši sev izstrādās 
- priekšsēdētājai S.Viškurei un 
deputātei M. Ļevkovai vairs nera-
dīsies neizpratne, kurš uzaicinā-
jis novadniekus uz kārtējo domes 
sēdi.

Sēdes laikā tika atrasts arī 
īstais vaininieks, kurš pieaicinājis 
uz domes sēdi iedzīvotājus. Tas 
izrādījās nevis deputāts A.Plotka, 
bet neviens cits kā internets un 
pati Dagdas novada dome, kura 
savā mājaslapā 5 dienas pirms 
kārtējās domes sēdes paziņoja 
par sēdes norises laiku, vietu un 
izskatāmajiem jautājumiem.

Ja kāda Dagdas novada 
biedrība, nodibinājums vai cilvē-
ku grupa ne mazāk kā piecu cil-
vēku sastāvā uzvarēs konkursā 
“Sabiedrība ar dvēseli 2016” un 
tā darbības realizācijas mērķis 
būs sekmēt pilsoniskās sabiedrī-
bas attīstību Dagdas novadā, silti 
iesaku savu darbību sākt ar Dag-
das novada domi.

Kā pirmo sabiedriskās līdz-
dalības attīstības sekmēšanas 
pasākumu iesaku domes depu-
tātu iepazīšanos ar domes depu-
tāta tiesībām un pienākumiem. 
“Republikas pilsētas domes un 
novada domes deputāta statusa 
likuma” 9. pants nosaka, ka de-
putāta tiesības ir 3) pieprasīt no 
valsts un pašvaldības iestāžu 
amatpersonām, valsts un pašval-
dības kapitālsabiedrību valdēm 

mutvārdu vai rakstveida paskai-
drojumus jautājumos, kas skar 
attiecīgās pašvaldības vai viņa 
vēlēšanu apgabala vēlētāju inte-
reses; kā arī 

6) pieprasīt attiecīgajām 
amatpersonām, lai tās novērš 
likumpārkāpumus un sauc vai-
nīgās personas pie likumā pare-
dzētās atbildības;

Tāpat likums nosaka, ka ik-
vienam iedzīvotājam ir tiesības 
piedalīties domes un komitejas 
sēdēs.

Domes vadībai nav jāmeklē 
vainīgie deputātu vidū, bet gan 
jāmeklē vaina savā darbā, un jā-
domā, kāpēc iedzīvotāji ir spiesti 
izšķiest laiku, aizstāvot savas 
tiesības un intereses domes ko-
miteju sēdēs, ja reiz tie atdevuši 
balsis par konkrētiem deputā-
tiem, kuriem likuma kārtā būtu 
jāizstāv savu vēlētāju tiesības.  
Tāpēc ļoti neētiski ir pārmest tiem 
deputātiem, kuri pilda savus tie-
šos pienākumus, kā arī nemīlēt 
tautu vēlēšanu starplaikos.

Viss ir labs, kas labi beidzas, 
pat tad, ja apspriežamais jau-
tājums ir pašu radītie atkritumi. 
Taču izskatās, ka atkritumu jau-
tājums Dagdas novadā vēl jop-
rojām ir aktuāls un aptuveni 1000 
iedzīvotāju uz saviem iesniegu-
miem gaida atbildi no Dagdas 
novada domes. 

Daudzi lasītāji droši vien ta-
gad jautā, bet ko tad īsti ziņoja 
A. Plotka savā ziņojumā? 

Deputāts savā ziņojumā no-
rādīja uz to, ka iepirkuma komi-
sija, pieņemot lēmumu par atkri-
tumu apsaimniekošanas firmu, 
ņēmusi vērā vienu faktoru - ze-
māko cenu un nav ņēmusi vērā 
faktoru - saimnieciski visizdevī-
gāko piedāvājumu, kas noteikts 
nolikumā.

Saimnieciski visizdevīgākais 
piedāvājums ir piedāvājums, kurā 
ņemti vērā tādi faktori kā piegāžu 
vai līguma izpildes termiņi, eks-
pluatācijas izmaksas un citas 
izmaksas, to efektivitāte, būvdar-
bu, preču vai pakalpojumu kvali-
tāte, estētiskais un funkcionālais 
raksturojums, vides prasību ie-
vērošana, tehniskās priekšrocī-
bas, rezerves daļu pieejamība, 
piegāžu drošība, cena un citi ar 
līguma priekšmetu saistīti faktori.

Līdz ar to, saskaņā ar Ad-
ministratīvā procesa likuma 10. 
pantu privātpersona var paļau-
ties, ka iestādes rīcība ir tiesiska 
un konsekventa. Iestādes kļūda, 
kuras pieļaušanā privātpersona 
nav vainojama, nedrīkst radīt pri-
vātpersonai nelabvēlīgas sekas.

Tādējādi, 2013. gada 1. jūni-
jā pašvaldības iedzīvotāji, ievēlot 
pašreizējo pašvaldības domi, ir 
nodevuši tai savas pārstāvības 
tiesības, tādā veidā uzticot, ka 
ievēlētās amatpersonas pieņems 
lēmumus pašvaldības iedzīvotāju 
interesēs un saskaņā ar spēkā 
esošajiem normatīvajiem ak-
tiem. Ņemot vērā, ka iepirkuma 
nolikumā mērķis bija izvēlēties 
piedāvājumu, kas ir saimniecis-
ki izdevīgākais, bet tika izvēlēts 
kandidāts, kas piedāvāja tikai 
zemāko atkritumu apsaimnieko-
šanas tarifu par 1 m3 un 1 t, ir 
saskatāma pretruna viena un tā 
paša nolikuma ietvaros, ko var 
attiecināt uz iestādes kļūdu, kura 
rada pašvaldības iedzīvotājiem 
nelabvēlīgas sekas. 

Par to, kādu atbildi saņems 
1000 iedzīvotāji, lasiet nākama-
jos laikraksta numuros, kad Dag-
das novada dome sniegs atbil-
des uz tiem. Plašāks deputāta 
A. Plotkas ziņojums apskatāms 
un noklausāms mājaslapā www.
dagdainfo.net.

Elizabete 
VIĻUMA- GRAŽULE.

“Clean R” 1. aprīlī uzsāka 
darbu Dagdas novadā

Kā iepriekš ziņots, no 1. 
aprīļa sadzīves atkritumu 
apsaimniekošanu Dagdas 
novadā nodrošina vides pa-
kalpojumu sniedzējs “Clean 
R”. Tikai 40 dienās, pateico-
ties veiksmīgai sadarbībai 
ar pašvaldību, iedzīvotājiem 
nodrošinātas plašas iespējas 
pārslēgt līgumu ar jauno opera-
toru. Aktīvi turpinās konteineru 
uzstādīšana un aizstāšana 
iedzīvotājiem, kuru lietošanā 
bijuši iepriekšējā operatora 
nodrošinātie konteineri. Tāpat 
izstrādāti maršruti un veikti 
citi priekšdarbi, lai uzņēmums 
būtu pilnībā gatavs sākt atkri-
tumu izvešanu.

“Clean R” aicina tos Dagdas 
novada iedzīvotājus, kuri vēl 
nav paspējuši noslēgt līgumu 
par atkritumu apsaimniekoša-
nu, nekavēties – arī turpmāk 
līgumu formas varēs saņemt 
un aizpildīt visās novada pa-
gastu pārvaldēs. Jautājumu 
un ierosinājumu gadījumā 
“Clean R” aicina iedzīvotā-
jus zvanīt pa tālruņiem 
67111001, 29285504 vai rak-
stīt uz e-pastu: kc@cleanr.lv. 

Iedzīvotāju atsaucība Dag-
das novadā, slēdzot līgumus 
par sadzīves atkritumu izveša-
nu, vērtējama kā augsta. Uz 
šo brīdi noslēgti 1500 līgumi 
par sadzīves atkritumu ap-
saimniekošanu. Tas ir vairāk 
nekā iepriekš plānots. “Clean 
R” Dagdas novada iedzīvotā-
jiem nodrošina 4 dažādu til-
pumu konteinerus atbilstoši 
saražotajam atkritumu ap-
jomam – 0,14 m3, 0,24 m3, 
0,66 m3 un 1,1 m3.

Šobrīd klientiem Dagdas 
novadā uzstādīti gandrīz 700 
konteineri un to izvietošana 
turpinās. Sadzīves atkritumu 
izvešanas tarifs Dagdas novadā 
no 1. aprīļa būs 14.41 eiro 
par m³, ieskaitot pievienotās 
vērtības nodokli. Tas ir par 
vidēji 5 eiro mazāks kā citiem 
pretendentiem pašvaldības 
izsludinātajā konkursā par pa-
kalpojuma nodrošināšanu.

Dagdas novada 
daudzdzīvokļu māju iemīt-
niekiem “Clean R” namu pa-
galmos veido koplaukumus, 
kuros izvietoti konteineri ka-
tram no nama dzīvokļiem, kurš 
noslēdzis līgumu ar “Clean R”. 
Uzņēmums šobrīd veic indi-
viduālu darbu ar daudzdzīvokļu 
namu iedzīvotājiem un, ņemot 
vērā dzīvokļu skaitu namā un 
dzīvokļos faktiski dzīvojošo 
cilvēku daudzumu, iesaka 
izvēlēties atbilstošākā tilpu-
ma konteinerus. To izvešana 
tiks nodrošināta saskaņā ar 
pašvaldības saistošajiem no-
teikumiem.

Patlaban pie daudzdzīvokļu 
mājām izveidoti vairāk nekā 70 
konteineru koplaukumi, kuros 
novietotie atkritumu konteineri 
ir aprīkoti ar slēdzenēm, lai 
ierobežotu piekļuvi personām, 
kas nav noslēgušas līgumus 
par atkritumu apsaimniekoša-
nu. 

16 pašvaldības dalīto atkritu-
mu savākšanas laukumos tiks 
izvietoti konteineri šķirotajiem 
atkritumiem – papīram, plast- 
masai un stiklam. Sadarbo-
joties ar pašvaldību, “Clean R” 
plāno veicināt pareizu atkritu-
mu šķirošanu novadā.

Jau drīzumā uzņēmums 
“Clean R” plāno apkalpot Lielo 
talku un jūnijā organizēt īpašu 
akciju bezmaksas nolietotās 
elektronikas savākšanai – 
EkoDienas. Tāpat “Clean R” 
turpmāk piedāvās informāciju 
par videi draudzīgu atkritumu 
apsaimniekošanu.

Kaspars Līcītis, “Clean R” 
preses sekretārs
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Pasaulē

Atzīšanās mīlestībā savai dzimtajai pusei 
Viņš ir vārdos skops, kaut-

rīgs, kas arī apstiprina to faktu, 
ka cilvēks ir dzimis laukos. Zem-
nieku dēls, kurš dzīvo viensētā 
Rušonas pagastā un visa mūža 
garumā spēj saglabāt apbrīnoja-
mu uzticību savām tēva mājām. 
Provinciāls sakarnieks pēc spe-
cialitātes un mākslinieks - pēc 
dvēseles aicinājuma.  

Antons Vogulis ir viens no 
vecākajiem fotokluba “Rīga” 
dalībniekiem, viņa darbi jau div-
desmit gadu garumā tiek pre-
zentēti dažādās izstādēs. Piektā 
pieredzējušā fotomeistara per-
sonālekspozīcija rotā Krāslavas 
KN foajē, par ko jāizsaka mil-
zīga pateicība Igoram Pličam, 
kam izdevās apvienot visus Lat-
gales fotogrāfus. 

Fotoizstādes nosaukums ir 
visai neparasts - “Gadalaiku pa-
ralēles”. Intriga vai iemesls pār-
domām? Pēc manām domām, 
gan pavasaris un vasara, gan 

rudens un ziema A. Voguļa dar-
bos tiek atspoguļoti ļoti krāšņi. 
Dabai nav sliktu laika apstākļu, 
ja skatās uz pasauli ar mīlestī-
bas pilnām acīm. Jo ilgāk dzīvo, 
jo dziļāk redzi. Visas trīsdesmit 
astoņas ainavu fotogrāfi jas – 
emocionāla atzīšanās mīlestībā 
savai dzimtajai pusei. Radošais 
kredo - izteikts lakonisms, ne-
vainojama gaume, smalka krāsu 
harmonijas izjūta. Lauku dabas 
sižeti, melnbalti un krāsaini, ko 
sasilda talantīgā fotomākslinie-
ka dvēseles dāsnums. Glezno-
tāja otas un fotoobjektīva mūžī-
gās cīņas turpinājums. Mākslas 
darbs, kas ir radies iedvesmas 
uzplūdā, agri vai vēlu vainago-
jas ar panākumiem. 

Antona Voguļa fotodarbu 
kolekcijai piemīt neizskaidroja-
ma maģija, to gribas apskatīt vēl 
un vēl. Un ļoti pazīstami sižeti: 
rītausma un saulrieti, lauku ceļi, 
ko apmirdz saules atvadu stari, 

un sudrabotas upes, ezeru kras-
ti, koku puduri... Pat sauss koks 
ir attēlots ar tik lielu un izteiks-
mīgu spēku, ka skatītājs sāk 
aizdomājies par cilvēka dzīves 
ātro ritējumu. Nekas nav mūžīgs 
zem Mēness... 

Izstāde – atklāsme. Autora 
dzīves ceļš, ko iedvesmo debe-
su gaisma un iesvēta bezgalī-
ga mīlestība pret visskaistāko 
zemes stūrīti. Viss redzētais un 
atspoguļotais - pāris verstu attā-
lumā no mājas. Daiļrade sākas 
ar apbrīnu, bet vispirms ir nepie-
ciešams atklāt šo brīnumu: nav 
nekā brīnišķīgāka par taciņa 
uz dzimtajām mājām - zvaig-
znīšu-margrietiņu ielenkumā. 
Dzimtajā zemē mēs visi staigā-
jam pa zvaigznēm, kas krīt no 
debesīm. Saredzēt neparasto 
parastajā spēj tikai izredzētie... 

Ja cilvēks dzīvo visur - viņš 
nedzīvo nekur, bet tie, kas patie-
si mīl Latgali, agri vai vēlu kļūst 

par radošu personību - māksli-
nieku, dzejnieku... Bet mirstoša 
viensēta viņa fotogleznā klauvē 
pie mūsu sirdsapziņas: apstājie-
ties, neprāši! Kur jūs bēgat, nav 
nekā dārgāka par dzimteni... 

Dīvas no ansambļa “Krās- 
laviņa” vecākās grupas dāvāja 
talantīgajam fotomāksliniekam 
smeldzīgas latgaliešu dzies-
mas, vēlāk skanēja skaļas un 
jūsmīgas runas, kā arī klusi un 
sirsnīgi pateicības vārdi. Pava-
sara prezentācijas pirmie ap-
meklētāji mēģināja pierādīt, ka 
attēlos ir redzamas viņu dzimtās 
vietas – Kombuļi vai Andrupene. 
Bet fotokluba “Zibsnis” komanda 
iepriecināja pieredzējušo kolēģi 
ar savu apsveikumu. 

Bēdīgi, bet fakts: līdz šai 
dienai talantīgā fotoainavista 
daiļrade nav atradusi atspogu-
ļojumu publicētajā albumā. Ie-
mesls ir visiem zināms: Latgales 
iedzīvotāju nemitīgā cīņa par 
izdzīvošanu, kad ļoti aktuāla ir 
sena patiesība - talantam ir jā-
būt nedaudz izsalkušam. Bet 
vērsties pie sponsoriem neļauj 
pašcieņa. Tipiska situācija, kad 
tūkstošiem budžeta līdzekļu tiek 
tērēti pa labi un pa kreisi, cen-
šoties izdabāt varas pārstāvjiem 
un neievērojot īstas vērtības. 

Laipni lūdzam uz apbrīnoja-
mu fotoekspozīciju! 

Aleksejs GONČAROVS 

Paldies nodibinājumam “Bo-
risa un Ināras Teterevu fonds”, 
Krāslavas novada domei, SIA 
“Krāslavas aptieka”, SIA “Kris-
tafors”, SIA “Ritms R”, SIA 
“Nordserviss”, SIA “Krāslava 
D”, SAA “Pieci airi”, Alūksnes 
Invalīdu biedrībai, Latvijas AA 
sadraudzībai, Sarkanā Krus-
ta Jaunatne Šķaunes nodaļai, 
SIA “Voldemārs”, Krāslavas 
bērnu un jauniešu centram (sk. 
Ainai Gubai un pulciņa “Meis-
tarstiķis” meitenēm), Krāslavas 
Valsts ģimnāzijas kolektīvam 
(Ilgai Stikutei, Aijai Jakovelei, 
Ingrīdai Grišānei, Viktoram Na-

livaiko), SIA “Latgran” darbinie-
kam Vilnim Vagalim, prāvestam 
Eduardam Voroņeckim, Alek-
sandram Namoviram, Valte-
ram Sičevam, Ivetai Upeniecei, 
Martai Dzalbei, Lūcijai Pitrānei, 
Annai Kropai, Pēterim Muižnie-
kam, Lonijai Mironovai, Volfrī-
dam Samušam, Sofi jai Beitānei, 
Bartušu ģimenei, Ludvigam Tei-
višam, Viktoram Andrijevskim, 
Janīnai Gajevskai, Marijai Daš-
kevičai, Aleksandrai Štillerei, Ja-
nīnai Šlapiņai, Leontīnei Rinkē-
vičai un visiem anonīmajiem sv. 
Vincenta altāra Krāslavas katoļu 
baznīcā ziedotājiem.

No lasītāju vēstulēm
Biedrība “Krāslavas katoļu draudzes Caritas grupa” sirsnīgi 
pateicas visiem ziedotājiem 2015. gadā, kuri nesavtīgi dāvā-
ja savu atbalstu un dalījās Kristus mīlestībā ar saviem līdz-
cilvēkiem.

Krimināls, notikumiLaika periodā no 
25.03. līdz 01.04. Krās- 
lavas iecirknī tika reģistrēti 69 
notikumi.  Būtiskākie:
• 26. martā tālbraucējs konstatēja, 

ka pa nakti no automašīnas, kas 
bija novietota stāvēšanai Krās- 
lavā, Augusta ielā 1b, uzlaužot 
degvielas tvertnes, nozagti vai-
rāk neka 1000 litri dīzeļdegvie-
las. Tika uzsākts kriminālpro-
cess, notiek izmeklēšana. 

• 28. un 29. martā tika konsta-
tēts, ka uzlauztas vai mēģi-
nāts uzlauzt vairākas garāžas 
Krāslavā, Indras iela 11a un 
nozagtas dažādas mantas. 
Notiek kriminālmeklēšanas pa-
sākumi, vērsti uz noziegumu 
atklāšanu.

• 30.martā Kalniešu pagastā, 
automašīnas Ford Galaxy va-
dītājs nāvīgi notrieca gājēju I., 
dzimušo 1997.g, kas autobusa 
pieturā “Murovanka” izkāpa 
no autobusa un šķērsoja ceļa 
braucamo daļu. Par doto faktu 
tika uzsākts kriminālprocess, 

Policija meklē!
Krāslavas policija meklē 

1957. gadā dzimušo Aleksandru 
Nikolajevu, kurš pēdējo reizi tika 
redzēts 2016. gada 11. februārī  
savā dzīvesvietā Dagdas novada 
Andrupenes pagastā, c. Mariampo-
le. Līdz šim brīdim nav zināma vī-
rieša atrašanās vieta. A.Nikolajeva 
augums - 172 cm, vidējas miesas 
būves. Iespējams bija ģērbies tum-
šā virsjakā un tumšā adītā cepurē. 
Ja kādam ir informācija par bez-
v ē s t s 
p a z u -
d u š o 
v ī r i e t i , 
lūdzam 
z v a -
nīt 110 
vai vēr-
sties tu-
v ā k a j ā 
p o l i c i -
jas ie-
cirknī. 

CITĀDĀ PASAULE 
• Šiva: karma ir cēlonis visam
• Populārais Austrumu mācību 

skolotājs par sevis mīlēšanu, 
egoisma nepieciešamību, sek-
su un iespējām mainīt dzīvi.

• Dzimšana un pirmie soļi. Gai-
dības, radības, krustabas un 
mazā cilvēka dzīves sākums 
saskaņā ar mūsu senču tradī-
cijām.

• Spoku mednieks kaķis. Maģis-
kais mājas mīlulis un viņa Visu-
ma vadītās neparastās spējas, 
kas palīdz sargāt cilvēkus no 
ļaunajiem spēkiem.

• Mošķu pavēlniece apse. Ne-
skatoties uz to, ka apse vien-

mēr trīc, tā spēj ne tikai 
dziedināt, bet arī cīnīties 
ar tumšajām enerģijām.

• Dzīves mūzikas jušana. Mū-
ziķis Uģis Roze draudzējas ar 
ērgļiem, mīl savu zemi un ik 
dienu mācās dzīvot mierā.

Vēl žurnālā Citādā Pasaule: 
Mēness kalendārs un citas no-
derīgas lietas ikdienas sakārto-
šanai, padomnieka viltības, kas 
palīdzēs piepildīties vēlmēm, 
stāsts par maģisku sargu suņa 
ādā, speciālistes pārdomas par 
to, kādēļ sievietes mēdz izvēlē-
ties sliktos puišus, astroloģiskā 
prognoze un atbildes uz lasītā-
jiem svarīgiem jautājumiem

Žurnāli aprīlī

ASV un Filipīnas sāk militārās 
mācības

ASV un Filipīnas pirmdien sāka plašas mili-
tārās mācības, neskatoties uz Ķīnas valsts me-
diju brīdinājumiem “nepiederošajiem” nejaukties 
teritoriālajos strīdos Dienvidķīnas jūrā. Manila un 
Vašingtona sāka 11 dienas ilgās mācības “Bali-
katan”, kurās piedalīsies 5000 ASV karavīru, kā 
arī 4000 karavīru no Filipīnām un 80 karavīri no 
Austrālijas.

Ofšoru skandāls

Kamēr Ukraina piedzīvoja savu smagāko sa-
kāvi karā ar Krieviju, valsts prezidents Petro Poro-
šenko vadījis pats savu “karu” 2014. gada vasarā, 
proti, miljardieris bija aizņemts, veidojot ārzonas 
uzņēmumus, lai izvairītos no nodokļu maksāšanas 
valstij, kuru viņš pats vada. 2014. gada augustā 
Porošenko sāka reģistrēt ārzonas uzņēmumus Bri-
tu Virdžīnas salās, liecina vēstules, kas nopludinā-
tas no Panamas fi rmas “Mossack Fonseka”. Kamēr 
Porošenko centās apiet pats savas vadītās valsts 
nodokļu sistēmu, Ukrainā notika viena no asiņai-
nākajām uzvarām Krievijas karā pret Ukrainu – Ilo-
vaiskas kauja. Pagāja seši mēneši, līdz Ukrainas 
valdība publicēja ofi ciālās Ilovaiskas kaujas sekas. 
Daudzi cilvēki tolaik plaši kritizēja Porošenko ne-
spēju pārstāvēt savu valsti un izvest Ukrainu no 
kara ar Krieviju, taču Porošenko tolaik bija jāvada 
pašam savs “karš” ar nodokļu sistēmu.

Sadursmes Kalnu Karabahā 

Sadursmēs Kalnu Karabahā sestdien gāju-
ši bojā vismaz 30 Armēnijas un Azerbaidžānas 
spēku pārstāvji. Armēnijas prezidents Seržs Sar-
kisjans pavēstīja, ka bojā ir gājuši 18, bet ievai-
noti 35 armēņu bruņoto formāciju dalībnieki. Viņš 
nekonkretizēja, vai tie ir Armēnijas karavīri vai arī 
starptautiski neatzītās Kalnu Karabahas drošības 
spēku pārstāvji. Savukārt Azerbaidžānas Aizsar-
dzības ministrija pirms tam atzina, ka bojā gājuši 12 
Azerbaidžānas karavīri, kā arī notriekts viens tās 
helikopters. Tiek ziņots, ka bojā ir gājis arī viens ar-
mēņu un viens azerbaidžāņu mierīgais iedzīvotājs.

Jauns pretterorisma likums

Zviedrijā piektdien stājies spēkā jauns prette-
rorisma likums, kas vēršas pret džihādistu kustī-
bām. Jaunais likums, kas parlamentā tika apstip-
rināts martā, un pastiprina esošos likumus, paredz 
sodīt personas, kas dodas uz ārvalstīm, lai pievie-
notos teroristu grupējumiem. Par to varēs tikt pie-
mērots divu gadu ilgs cietumsods. Likums paredz 
arī līdz diviem gadiem ilgu cietumsodu par teroristu 
grupējumu fi nansēšanu, bet ja noziegums atzīts 
par sevišķi smagu, tad par to varēs tikt piemērots 
līdz sešiem gadiem ilgs cietumsods. 
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5. aprīlī Ir iemesls!

LTV1
6.00 Latvijas Republikas valsts 
himna
6.02 Province 
6.30 Rīta Panorāma
8.35, 17.00 Mīlas viesulis
9.35, 16.05 Mīlas jūra
10.35, 13.00, 14.50 Top-Shop 
piedāvā
10.50, 18.53, 5.00 Ceturtā 
studija
11.15 100 g kultūras
12.00 Aizliegtais paņēmiens
13.15, 5.30 Vides fakti
13.50 Garfīlda šovs
14.20 Kas te? Es te!
15.05 Mājas, kur atgriezties
18.00, 23.50 Ziņas
19.30 Deviņdesmitie
20.30 Panorāma
21.13 Latloto. Viking loto. 
21.20 Tieša runa
22.30 Zebra
22.45 Aculiecinieks
23.20 Midsommeras slepka-
vības
1.15 1:1

LTV7
6.00 Latvijas Republikas valsts 
himna

6.03, 5.30 1000 jūdzes Albānijā
6.30 Projekts nākotnei
7.00 Ceturtā studija
7.30 De facto
8.05 Province
8.35, 5.00 Citādi latviskais
9.10, 0.10 100 g kultūras
10.00 Mājas, kur atgriezties
10.55, 16.05 Muhtars atgriežas
11.50, 20.00 Kalnu patruļa 
12.45 Automoto Nr.2. 
13.15 Brīvdienu ceļvedis
13.45 Nedēļas apskats
14.15 Aktualitātes
14.45 Notikumu apskats
15.15 Aculiecinieks
15.35, 1.30 Eiropa fokusā
17.00 Dzīve šodien
18.00 Ziņas
18.35 Punkts uz i
20.55 Japānas atklāšana
21.30 Neredzēti brīnumi. 
Japāna. 
22.05 Melu laboratorija
23.05 Laiks pieaugt
0.55 LTV - 60

LNT
5.00, 4.30 Karamba!
5.20, 10.10 Bernards
5.35 Ticīgo uzvaras balss
6.05, 14.20 Ēd un tievē

6.30, 2.55 LNT rīta ziņu raidī-
jums 900 sekundes
8.40, 0.20 Dzīvīte
9.05, 20.35 Degpunktā
9.10, 2.10 Šaubu ēnā
10.25, 13.45 Televeikala 
skatlogs
10.40 Mežonīgā sirds
11.45 Mf. Kruīzs pretī laimei`
14.00, 17.50, 20.00 LNT ziņas
14.55 Vampīra dienasgrāmatas
15.50 Nemelo man!
16.50, 18.00 Māksla piedot
18.55, 1.25 Juvelieru klans
21.10 Mf. Zilās asinis
22.05 Mf. Reds
0.40 Nikita

TV3
5.00 Tētuka meitiņas
5.45, 12.00 Rozenheimas 
detektīvi 4
6.40, 13.00 Multfilmas
08.00, 18.00 Divarpus vīri 5
9.00, 17.00 Kāsla metode
10.00 Havaji
11.00, 0.30 Mans puika
14.30, 2.35 Viņas melo labāk 2
15.45, 20.20, 3.25 UgunsGrēks
19.00, 3.55 TV3 Ziņas
19.35, 4.25 Bez Tabu
21.00 Tētis sprukās

22.35 Mf. Greislenda
23.05 Kurjers 2
23.35 Fors mažor
1.25 Nozieguma vieta:Lasve-
gasa

TV3+
6.45,17.55, 2.15 Māja-2
7.45 Multfilmas
8.05 Kulinārais raidījums
8.35 Infomānija
9.05 Es nezināju, ka esmu 
stāvoklī
10.05,14.35 Ekstrasensi 
detektīvi
11.10, 15.40 Comedy Women
12.10 TV shop
12.25, 16.50 Тētuka meitiņas
13.35, 20.00 Mūsu Krievija
19.00, 0.50 Brīvdienas Meksikā
21.00 Dārgā, mēs nogalinām 
bērnus
23.00 Mf. Nedzimušais 

NTV
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Šodien
6.10 Rīts
9.00 Muhtara atgriešanās
10.20 Maskava. Trīs stacijas.
12.00 Zvērināto tiesa

13.20 Ārkārtas gadījums
13.50, 2.00 Spogulis varonim
14.55, 0.55 Satikšanās vieta
16.20 Sasisto lukturu ielas
18.00 Runājam un rādām
19.45 Mf. Jūras dēmoni 
21.35 Cilvēks bez pagātnes
23.30 Dienas kopsavilkums
23.55 Kurlais
3.05 Asinszāle
5.00 Dzīvokļu jautājums
RTR Planēta Baltija
5.00 Krievijas rīts
9.55 Par pašu galveno
11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 
20.00 Vēstis
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 
Vēstis - М
11.55 Stāvi krasti
15.00 Jūs pasūtījāt slepkavību
18.15, 3.50 Tiešais ēters
21.00 Ļeningrada 46
22.55 Speciālkorespondents
0.40 Eiropas nolaupīšana
2.35 Steidzami uz numuru! 
3.20 Smieklu istaba

PBK
6.00, 0.35 EuroNews
6.35, 9.00, 11.00, 14.30, 17.05, 
1.05 Ziņas
6.40, 12.35 Multfilmas

7.00, 9.25 Labrīt!
9.55 Dzīvo vesels!
11.30 Vienatnē ar visiem!
12.50 Tablete
13.25 Laiks rādīs
14.50, 4.15 Moderns sprie-
dums
15.55 Vīriešu/ sieviešu
17.50, 18.05 Precamies!
18.00, 20.40, 23.00 Latvijas 
laiks
18.55 Lai runā!
20.00 Laiks
21.20 Aiz kadra
21.45, 23.05 Kāpnes uz 
debesīm
0.00 Vakara Urgants
1.20 Mf. Divas bultas. Akmens 
laikmeta detektīvs. 
3.05 Mf. Vakance

RenTV Baltic
5.40, 0.50 Skatīties visiem!
6.05 Vadīt krievu stilā
6.30 Karavīri
7.15 Bērnu klubs
7.30 Laika ziņas
7.35, 19.55 Saviesīgas vakariņas
8.35 Pareizs līdzeklis
9.55, 18.35 Ģimenes drāmas
11.00 Dīvaina lieta
12.05, 17.30 Izmeklēšanas 

Krāslavas novada dzimtsarakstu nodaļas statistika 01.03.-31.03.
Reģistrētas 33 miršanas.

Personas uzvārds, vārds Dzimšanas 
datums

Miršanas 
datums Vecums

Akulenoks Nikolajs 15.08.1928 30.03.2016 87
Avgustovs Stanislavs 27.04.1952 03.03.2016 63
Batkovskis Mihails 21.07.1937 30.03.2016 78
Batura Jadviga 15.03.1927 24.03.2016 89
Bergmane Janīna 02.10.1928 21.03.2016 87
Blaževičs Eduards 18.01.1947 30.03.2016 69
Butakovs Mihails 16.11.1939 13.03.2016 76
Dombrovska Regīna Anna 22.03.1932 22.03.2016 84
Dzalbs Jānis 13.02.1947 22.03.2016 69
Fiļimonovs Tarass 19.11.1924 29.02.2016 91
Geiba Emīlija 16.02.1923 31.03.2016 93
Grigorjevs Vladimirs 23.03.1951 19.03.2016 64
Ignatovičs Jānis 13.07.1936 28.03.2016 79
Jemcova Vera 27.07.1959 16.03.2016 56
Kanderka Anna 21.10.1926 20.03.2016 89
Kozlovs Vasilijs 15.11.1932 10.03.2016 83
Liepiņš Stanislavs 05.01.1938 28.03.2016 78
Livčāne Franciška 22.12.1942 25.03.2016 73
Ļuta Pāvels 28.01.1963 26.03.2016 53
Moisejs Jānis 23.06.1935 05.03.2016 80
Oļesova Anna 20.10.1931 10.03.2016 84
Rimšāne Lidija 13.04.1939 19.03.2016 76
Savicka Marija 12.11.1933 12.03.2016 82
Seikale Brigita 01.03.1929 28.03.2016 87
Skerškāne Austra 24.03.1924 28.03.2016 92
Skerškāns Leons 02.11.1931 19.03.2016 84
Skromāns Stanislavs 09.01.1926 12.03.2016 90
Tereško Klavdija 22.08.1944 28.03.2016 71
Tomane Valērija 11.07.1937 02.03.2016 78
Vonoka Jadviga 27.01.1941 22.03.2016 75
Zukule Janīna 06.09.1940 23.03.2016 75
Žavners Viktors 30.07.1952 07.03.2016 63
Žukovs Valērijs 16.09.1948 23.03.2016 67

Hovarda Hjūza piemiņas diena 
Bagāto cilvēku biogrāfijas ir visai 

populāra lasāmviela. Lasītāji, izpētot 
bagātnieku likteņa pagriezienus, mēģi-
na izzināt viņu panākumu atslēgu, at-
klāt naudas piesaistīšanas noslēpumu, 
bet veiksminieku neordinārās biznesa 
idejas raisa iztēli. Taču atbildes uz vi-
siem jautājumiem nav iespējams atrast 
biogrāfijas datos. Daži fakti no veiksmī-
go cilvēku dzīves pārsteidz ar savām 
ekstraordinārām izpausmēm un nelo-
ģiskumu. Šķiet, ka visa slaveno un bagā-
to cilvēku dzīve norisinās atbilstoši kaut 
kādam scenārijam, kas bija uzrakstīts 
vēl pirms viņu piedzimšanas. 

Hovards Hjūzs kļuva par pirmo 
cilvēku uz planētas, kura mantiskais 
stāvoklis pārsniedza vienu miljardu 
dolāru. Un visa šī bagātība Hjūzam 
piederēja jau 19 gadu vecumā. Tieši 
tad viņš pirmo reizi mūžā nopirka... cil-
vēku. Ne jau kādu vienkāršu personu, 
bet federālo tiesnesi! 

Hovarda tēvs bija talantīgs inže-
nieris. Pirmdzimtais, kurš bija ne tikai 
sengaidītais dēls, bet arī vienīgais bērns 
ģimenē, iedvesmoja Hjūzu vecāko veikt 
svarīgāko izgudrojumu viņa dzīvē. ХХ 
gadsimta sākums bija saistīts ar naftas 
bumu, tāpēc Hovarda tēva izgudrotais 
dimanta urbis, kas deva iespēju izman-
tot Teksasā iepriekš nepieejamas naf-
tas iegulas, ātri ieguva lielu popularitāti. 
Inženiera Hjūza firma drīz vien nopelnī-
ja pirmo miljonu, bet pēc tam arī otro. 

Kamēr Hovarda tēvs nodarbojās 
ar biznesu, ar iemīļotā dēla audzināša-
nu nodarbojās māte. Bet viņa bija dī-
vaina sieviete - vairāk par visu pasaulē 
viņa baidījās, ka viņas dēlēns ar kaut 
ko saslims. Mājās valdīja ideāla tīrī-
ba, zēnam nebija atļauts saskarties ar 
vienaudžiem, viņš vannojās 4-5 reizes 
dienā. Bailes no infekcijām kļuva par 
Hjūza uzmācīgo fobiju visa mūža garu-
mā un sagādāja viņam daudz ciešanu. 

Lai kaut kā pieradinātu dēlu pie 
patstāvības, tēvs aizsūtīja Hovardu uz 
labāko Teksasas štata privātskolu. Drīz 
vien skolu nācās mainīt, jo kautrīgo un 
nesabiedrisko zēnu aizvainoja klases-
biedri. Pēc tam bija vēl trešā skola, tad 
ceturtā. Galu galā Hovards Hjūzs tā arī 
neieguva vidējo izglītību. Stundas viņu 
garlaikoja, bet priekšroku viņš deva 
nodarbībām darbnīcās vai garāžās, kas 
atradās blakus skolai. Mehāniķi gan-
drīz nepievērsa uzmanību šim dīvaina-
jam puisim, kuram patika ņemties ar 
bezcerīgi salauztajiem motocikliem un 
mopēdiem, bet arī nedzina viņu prom,  
jo zēns savāca atkritumus un palīdzē-
ja, kā varēja. Par otru Hjūza kaisli kļuva 
kino. Filmas viņš skatījās ar bloknotu 
rokās: viņš pierakstīja vērojumus par 
to, ko viņš mainītu tajā vai citā scenā-
rijā, kā būtu labāk nofilmēt to vai citu 
ainu. Daudzi no šiem pierakstiem drīz 
vien viņam ļoti noderēja. 

Vecāku mīlestība bija tik bezgalīga, 
ka atestātu savam dēlam viņi vienkār-
ši nopirka. Lai arī bērns izjustu vecāku 
mīlestību, ik nedēļu viņam izsniedza 
kabatas naudu 5 tūkstošu dolāru ap-
mērā (pagājušā gadsimta 20. gados 
tikpat lieli bija populārāko advokātu 
gada ienākumi). Nauda Hovardam 
bija vajadzīga izklaidēm, parādījās arī 

draugi... 14 gadu vecumā viņš pirmo 
reizi nokļuva nelielas sporta lidmašī-
nas kabīnē un devās nelielā lidojumā. 
Izklaide izrādījās tik iespaidīga, ka ar šo 
aizraušanos viņš vairs nekad nešķīrās. 

Hovards Hjūzs agri zaudēja savus 
vecākus: viņa māte mira pēc neveiks-
mīgas apendicīta operācijas, bet tēvs 
aizgāja no dzīves sirdslēkmes dēļ. 
19-gadīgais jauneklis ieguva manto-
jumu vairāku miljonu dolāru apmērā. 
Taču Hjūzam nebija tiesību rīkoties 
ar savu mantojumu līdz pilngadībai, 
pirms viņš sasniegs 21 gada vecumu. 
Tad Hovards pirmo reizi izmantoja 
paņēmienu, ar kura palīdzību vēlāk 
daudzkārt palielināja sava tēva bagā-
tību. Jaunais miljonārs iepazinās ar 
federālo tiesnesi, “nejauši” satiekoties 
ar viņu golfa laukumā. Atstājis par sevi 
ļoti patīkamu iespaidu, ko papildināja 
bieza aploksne ar naudas summu, kas 
sasniedza tiesneša 5 gadu ienākumu 
apmēru, Hovards uzsāka tiesāšanos ar 
saviem aizbildņiem. Ir skaidrs, ka tie-
sas spriedums bija Hjūzam labvēlīgs, 
viņš tika atzīts par pilngadīgu un iegu-
va tiesības izmantot savu mantojumu. 
Spriedumā bija tikai viens noteikums, 
ka miljonāram obligāti jāiestājas uni-
versitātē un jāiegūst diploms. Univer-
sitātē viņš iestājās, taču to nepabeidza. 

Hovards Hjūzs spēja aizmirst par 
savu biklumu un nedrošību tikai tad, 
kad viņš sēdēja pie lidmašīnas vai sa-
cīkšu automobiļa stūres. Šīs 2 kaisles 
pavadīja viņu visa mūža garumā, un 
drīz vien tās papildināja arī trešā - kino.  

Kad veiksmīgais biznesmenis, kas 
vadīja naftas ieguves aprīkojuma ra-
žošanas firmu, atvēra uzņēmumu, kas 
izstrādāja jaunus lidmašīnu modeļus 
un pilnveidoja aviācijas dzinējus, tas 
izskatījās normāli. Bet, kad jaunais mil-
jonārs devās uz Holivudu, lai atvērtu 
tur savu neatkarīgo kinostudiju - tas 
jau bija kaut kas ārkārtējs. Hjūza firmas 
akcionāri bija patiešām saniknoti, kad 
uzzināja, ka uzņēmuma galvenais ak-
cionārs un īpašnieks grasās uzņemt un 
producēt filmas. Tikai pateicoties talan-
tīgiem pārvaldniekiem un solījumiem 
nodrošināt ievērojamas dividendes, 
akcionārus izdevās nomierināt. 

Un visu savu mūžu Hovards Hjūzs 
nevarēja izvēlēties, kas viņam patīk 
vairāk – aviācija vai kinoindustrija. Ne 
visas kinofilmas, kas tika uzņemtas 
Hjūza studijā, ieguva pasaules mēroga 
popularitāti, bet dažas no tām pat ie-
gāja kino vēsturē, piemēram, kā jauns 
žanrs (gangsteru grāvējs), kā triku kino 
paraugs (“Elles eņģeļi”), kā labākās 
komēdijas (viena no Hjūza komēdijām 
ieguva “Oskaru”). Neskopojoties ar 
naudu, savā otrajā filmā Hjūzs izman-
toja skaņu, tajā tika iekļauti arī daži 
krāsaini kadri, kas bija īsta revolūcija tā 
laikmeta kinoindustrijā. 

Aviācija un naftas ieguves aprī-
kojuma ražošana sniedza pastāvīgus 
un lielus ienākumus, arī kino pilnībā 
attaisnoja izmaksas. 30 gadu laikā Ho-
vardam Hjūzam izdevās nopelnīt tik 
daudz, ka pat vispieredzējušākie ek-
sperti nevarēja precīzi noteikt viņam 
piederošā īpašuma summu. Atbilstoši 
visai aptuveniem aprēķiniem, viņam 

piederēja 1,5 miljardi dolāru, tāda 
bijusi Hjūza “vērtība”. Taču viņš kļuva 
ne tikai par planētas bagātāko, bet arī 
dīvaināko cilvēku.

Oligarhs periodiski pazuda, un 
neviens nevarēja precīzi pateikt, kur 
viņš atrodas. Slēpjoties aiz sveša vār-
da, Hovards apmeklēja pilotu skolu, 
devās ceļojumā pa valsti, nepaņēmis 
līdzi nevienu grasi, pats izpildīja bīsta-
mus trikus ar lidmašīnām savu filmu 
uzņemšanas laikā, vairākas reizes cieta 
katastrofās, bet palika dzīvs... 

Viņa mīlas dēkas Holivudā izrai-
sīja lielu dzeltenās preses un arī visas 
Amerikas interesi. Hjūzs bija precējies 
trīs reizes, un visas trīs reizes bija nelai-
mīgas. Mīļāko skaita dēļ viņu apskau-
da visas pasaules kino zvaigznes. Bet... 
Hjūzs bija ļoti vientuļš cilvēks. Vairāk 
par visu pasaulē viņš baidījās saslimt 
un būt vientulībā. Pirmās bailes nove-
da pie tā, ka miljonārs pieprasīja gata-
vot viņam ēdienu pēc īpašiem notei-
kumiem (visam bija jābūt sagrieztam 
gabalos puscollas garumā, termiski 
apstrādātam, un pavāram viss bija jā-
gatavo tikai cimdos), otras miljonāra 
bailes - vislielākā dzīves traģēdija. 

60. gadu sākumā par Hjūza psihis-
ko veselību sāka uztraukties ne tikai 
viņa uzņēmumu akcionāri, bet arī ASV 
prezidents. Ietekmīgākais cilvēks bija 
ne pārāk adekvāts. Tam par pamatu 
bija līdz galam neizārstēts sifiliss, ar ko 
Hovards saslima 40. gadu vidū. Izmai-
ņas uzvedībā bija arvien manāmākas. 
Hjūzs bieži neizgāja no guļamistabas 
vairākus mēnešus pēc kārtas. Reizēm 
naktī viņš brauca uz vienu no savām 
rūpnīcām, ieslēdzās angārā ar pēdējo 
lidmašīnas modeli... un pavadīja tur 
vairākas diennaktis. 

Neskatoties uz to, Hjūza uzņēmu-
mu ienākumi pastāvīgi auga. Viņam 
izdevās savākt (pareizāk teikt – no-
pirkt) teicamu menedžeru komandu. 
Visu savu mūžu Hovards ievēroja 
vienu noteikumu: “Katram cilvēkam 
ir sava cena, bet mēs varam viņam 
piedāvāt divreiz vairāk!” Vairāk nekā 
150 miljonus dolāru uzņēmējs iztērē-
ja kukuļiem. Viņš “pirka” speciālistus, 
ierēdņus, viceprezidentu... Viņa rūpnī-
cām bija nodrošināti valsts pasūtījumi. 
Hovarda filmas piesaistīja skatītāju 
uzmanību, pateicoties unikāliem tri-
kiem, skandalozām gultas ainām un 
aizraujošiem sižetiem. 

Pēdējos dzīves gados Hjūzs bieži 
slimoja. Bet visiem spēkiem mēģinā-
ja pārvarēt slimības. Pasaulē pirmais 
miljardieris mira lidmašīnā. Pa ceļam 
uz mājām no savas muižas Meksikā. 
Simboliski: cilvēks, kam vairāk par visu 
pasaulē patika lidmašīnas, aizgāja no 
dzīves lidojuma laikā... 

Andrejs JAKUBOVSKIS 

Baltkrievijas Republikas 
ģenerālkonsulāts Daugavpilī

Sakarā ar apmeklētāju skaita palielināšanos pavasara – 
vasaras periodā un pašvaldību, kā arī citu subjektu, kas 
saistīti ar konsulāta saimniecisko darbības jomu, darba 
režīmu, ir nolemts uz laiku mainīt Baltkrievijas Republi-
kas ģenerālkonsulāta Daugavpilī darba laiku.

No 2016. gada 1.aprīļa tiek noteikts šāds darba laiks:
Katru darba dienu no plkst. 8.00 līdz 17.00 ar pusdienu pārtrauku-

mu no 12.30 līdz 13.30 pēc vietējā laika. Apmeklētāju pieņemšanas 
laiks: no plkst. 8.00 līdz 12.00, dokumentu izsniegšana katru dienu 
no plkst. 14.30 līdz 16.00.

Vēršam Jūsu uzmanību, ka trešdiena ir parasta darba diena. 
Baltkrievijas Republikas ģenerālkonsuls Daugavpilī V.V. Kļimovs 

pilsoņus un juridisko personu pārstāvjus personīgi pieņem katru 
trešdienu no plkst. 8.00 līdz 12.30, vēlams pēc iepriekšēja pieraksta.
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LTV1
6.00 Latvijas Republikas valsts 
himna   6.02 Province 
6.30 Rīta Panorāma
8.35, 17.00 Mīlas viesulis
9.35, 16.05 Mīlas jūra
10.35, 13.00, 14.50 Top-Shop 
piedāvā
10.50, 18.53, 5.00 Ceturtā 
studija
11.15 Daudz laimes!
12.00 Latvijas šlāgeraptauja
13.15 Aculiecinieks
13.30 Zebra
13.50 Garfīlda šovs
14.20 Kas te? Es te!
15.05 Mājas, kur atgriezties
18.00, 23.50 Ziņas
19.30 Sirmais. Kulta ēdieni. 
20.30 Panorāma
21.15 Te!
22.15 Mf. Sieviete
23.30 100 g kultūras
0.30 Ģeniāls plāns. 
1.30 Tieša runa
5.30 Saknes debesīs

LTV7
6.00 Latvijas Republikas valsts 
himna
6.03, 5.30 1000 jūdzes Albānijā
6.30 Pie stūres
7.00 Ceturtā studija
7.30, 5.00 Ielas garumā
8.05 Vides fakti
8.30 Tieša runa
9.40 Momentuzņēmums
10.00 Mājas, kur atgriezties
10.55, 16.05 Muhtars atgriežas
11.50 Kalnu patruļa 

12.40, 22.50 Japānas atklāšana
13.10, 23.25 Neredzēti brīnumi. 
Japāna
13.45 Nedēļas apskats
14.15 Aktualitātes
14.45 Skats nākotnē
15.15 Aculiecinieks
15.35, 1.30 Projekts Nākotne
17.00 Dzīve šodien
18.00 Ziņas
18.35 Bez apvainojumiem
19.05 Spilgtie ekrāni
19.20 Hokejs
21.55 100 g kultūras
0.00 Sporta studija
0.45 Zebra
1.00 Ekstremāli kadri 

LNT

5.00, 4.25 Karamba!
5.20, 10.10 Bernards
5.35 Ticīgo uzvaras balss
6.00, 14.20 Ēd un tievē
6.30, 2.40 LNT rīta ziņu raidījums 
900 sekundes
8.40, 0.50 Dzīvīte
9.10, 2.00 Šaubu ēnā
10.25, 13.45 Televeikala skatlogs
10.40 Mežonīgā sirds  11.45 Mf. 
Mēs to darām naudas dēļ
14.00, 17.50, 20.00 LNT ziņas
14.55 Vampīra dienasgrāmatas
15.50 Nemelo man!
16.50, 18.00 Māksla piedot
18.55, 1.10 Juvelieru klans
20.35 Degpunktā
21.10 Maini vai zaudē!
22.00 Glābiet mūsu ģimeni

0.00 Čikāgas policija

TV3
5.00, 2.15 Tētuka meitiņas
5.45, 12.00 Rozenheimas 
detektīvi 4
6.40, 13.00 Multfilmas
08.00, 18.00 Divarpus vīri 5
9.00, 17.00 Kāsla metode
10.00 Smieklīgākie videoklipi
11.00 Mans puika
14.30, 2.40 Viņas melo labāk 2
15.45, 20.20, 3.25 UgunsGrēks
19.00, 3.55 TV3 Ziņas
19.35, 4.25 Bez Tabu
21.00 Kauli
22.00 Mf. Džeks Ričers
0.50 Kinomānija
1.20 Overtime TV

TV3+
6.45,17.55 Māja-2
7.45 Multfilmas
8.05 Kulinārais raidījums
8.35 Infomānija
9.05 Es nezināju, ka esmu 
stāvoklī
10.05,14.35 Ekstrasensi detektīvi
11.10, 15.40 Comedy Women
12.10 TV shop
12.25, 16.50 Тētuka meitiņas
13.35, 20.05 Mūsu Krievija
19.00, 2.50 Brīvdienas Meksikā
21.00 Interni  
22.05 Mākslas filma
0.15 Glābēji

NTV
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Šodien  6.10 Rīts

9.00 Muhtara atgriešanās
10.20 Maskava. Trīs stacijas.
12.00 Zvērināto tiesa
13.20 Ārkārtas gadījums
13.50, 2.00 Spogulis varonim
14.55, 0.55 Satikšanās vieta
16.20 Sasisto lukturu ielas
18.00 Runājam un rādām
19.45 Mf. Jūras dēmoni 
21.35 Cilvēks bez pagātnes
23.30 Dienas kopsavilkums
23.55 Kurlais  3.05 Asinszāle
5.00 Vasarnīcu lietas

RTR Planēta Baltija
5.00 Krievijas rīts
9.55 Par pašu galveno
11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 20.00 
Vēstis  11.35, 14.30, 17.30, 19.35 
Vēstis - М
11.55 Stāvi krasti
15.00 Jūs pasūtījāt slepkavību
18.15, 3.50 Tiešais ēters
21.00 Ļeningrada 46
22.00 Divcīņa
23.50 Sultāns Amet Hans 
1.40 Steidzami uz numuru! 
2.30 Andreja Rubļova mīklas
3.20 Smieklu istaba

PBK
6.00, 0.15 EuroNews
6.35, 9.00, 11.00, 14.30, 17.05, 
1.05 Ziņas
6.40, 12.35 Multfilmas
7.00, 9.25 Labrīt!
9.50 Dzīvo vesels!
11.30 Vienatnē ar visiem!
12.50 Tablete
13.25 Laiks rādīs
14.50, 4.05 Moderns spriedums
15.55 Vīriešu/ sieviešu

17.50, 18.05 Precamies!
18.00, 20.40, 23.00 Latvijas laiks
18.55 Lai runā!
20.00 Laiks
21.15, 23.05 Kāpnes uz debesīm
23.35 Vakara Urgants
1.00 Mf. Ivana bērnība 
2.30 Smieklīgi videoklipi
2.40 Humora raidījums

RenTV Baltic
5.45, 1.00 Skatīties visiem!
6.05 Pazīsti mūsējos
6.25 Karavīri
7.15 Bērnu klubs
7.30 Laika ziņas
7.35, 19.45 Saviesīgas vakariņas
8.35 Pareizs līdzeklis
9.55, 18.35 Ģimenes drāmas
11.00 Dīvaina lieta
12.05, 17.30 Izmeklēšanas noslē-
pumi  13.05, 0.05 Dokumentāls 
projekts
16.25 Fantastika zem grifa
20.50 Ekstrasensu cīņas
23.05 Dzīvais temats

ONT
6.00, 8.30, 9.00, 11.00, 13.00, 
16.00, 18.00, 20.30, 0.20 Ziņas
6.05 Rīts  9.05 Dzīvo vesels!
10.25 Kontrolpirkums
11.05, 13.05, 16.15, 18.15, 21.00 
Sporta ziņas
11.10 Moderns spriedums
12.20 Tablete
13.10 Vīriešu/ sieviešu
14.10 Vienatnē ar visiem
15.10 Laiks rādīs
17.00 Precamies!
18.20 Tētuka meitiņas
18.50 Lai runā  20.00 Laiks

21.05 Jātiek skaidrībā
21.30 Kāpnes uz debesīm
23.25 Naktij tuvojoties

Baltkrievija 1
6.00, 7.20, 8.15 Labrīt, Baltkrie-
vija!
7.00, 8.00, 9.00, 12.00, 15.00, 
19.00, 0.15 Ziņas
7.05, 8.05 Ekonomikas ziņas
7.10, 8.10, 19.40, 23.35 Zona Х
8.50 Metropolīta uzruna
9.10, 22.00 Pēdas
10.00, 13.00, 16.00 90 sekundes
10.50, 15.25 Māja ar lilijām
12.10, 16.35 Ģimenes melodrā-
mas
13.20 Diena lielpilsētā
14.25 Bērnu ārsts
15.15, 18.40 Reģionālās ziņas
17.35 Baltkrievijas laiks
19.20, 23.55 Interešu sfēra
20.00, 0.45 Mf. Klusais Dons
21.00 Panorāma
21.45 Speciālreportāža
0.35 Sporta diena

Baltkrievija 2
7.00 TV rīts
9.00, 21.05 TV barometrs
9.05 Ērglis un cipars
10.05, 16.20 Aizliegtā skola
11.15, 19.55 Neredzamais cilvēks
12.20 Mītu grāvēji 
13.25, 17.55 Voroņini
14.30, 19.00 Nepiedzimsti 
skaista 
15.30 PIN kods
17.25, 21.10 Onlains 
21.50 Sportloto 6 no 49, KENO
22.05 Futbols
0.05 Bafija pret vampīriem

CETURTDIENA,  7. aprīlis

PIEKTDIENA,  8. aprīlis

LTV1
6.00 Latvijas Republikas valsts 
himna
6.02 Province 
6.30 Rīta Panorāma
8.35, 17.00 Mīlas viesulis
9.35, 16.05 Mīlas jūra
10.35, 13.00, 14.50 Top-Shop 
piedāvā
10.50 Ceturtā studija
11.15, 1.30 Izsauciet vecmāti!
12.15 VIP
13.15 Saknes debesīs
13.30 Zebra
13.50 Garfīlda šovs
14.20 Brīnumskapja skola
15.05 Mājas, kur atgriezties
18.00, 23.50 Ziņas
18.55 100 g kultūras
19.05 Gudrs, vēl gudrāks. 
20.30 Panorāma
21.15, 2.30 Midsommeras 
slepkavības
23.20 Skutelis studijā
23.35 Latvijas šlāgeraptauja
0.30 Mf. Sieviete
4.15 Imanta Babīte pietur
4.45 Sporta studija

LTV7
6.00 Latvijas Republikas valsts 
himna
6.03, 5.30 1000 jūdzes Albānijā
6.30 Euromax
7.00 Ceturtā studija
7.30 Latvijas novadu cīņas
8.25 Sporta studija
9.25, 3.20 Anekdošu šovs
10.00 Mājas, kur atgriezties
10.55, 16.05 Muhtars atgriežas
11.50 1:1 
12.40, 2.35 100 g kultūras
14.25 Satikšanās
15.00 Saules izsauktie

15.35, 5.00 Pie stūres
17.00 Dzīve šodien
18.00 Ziņas
18.35 Personīga lieta
19.05 1000 jūdzes Kambodžā
20.05 Lielais bads Mao
21.05 Tāda lūk opera!
22.00 Mf. Largo Vinčs:sākums
1.10 Baltica
3.50 Troksnis

LNT
5.00, 4.30 Karamba!
5.20 Bernards
5.35 Ticīgo uzvaras balss
6.00, 14.20 Ēd un tievē
6.30, 2.50 LNT rīta ziņu raidījums 
900 sekundes
8.40, 1.00 Dzīvīte
9.05, 20.35 Degpunktā
9.10, 2.10 Šaubu ēnā
10.25, 13.45 Televeikala skatlogs
10.40 Mežonīgā sirds
11.45 Mākslas filma
14.00, 17.50, 20.00 LNT ziņas
14.55 Vampīra dienasgrāmatas
15.50 Nemelo man!
16.50, 18.00 Māksla piedot
18.55, 1.20 Juvelieru klans
21.10 Dzintara dziesmas
22.10 Sirdsmīļā Monika
22.50 Greizais spogulis

TV3
5.00, 2.20 Tētuka meitiņas
5.45, 12.00 Rozenheimas 
detektīvi 4
6.40, 13.00 Multfilmas
8.00, 18.00 Divarpus vīri 5
9.00, 16.25 Kāsla metode
10.00 Kauli  11.00 Mans puika
14.30, 3.05 Viņas melo labāk 2
15.55, 1.30 Smieklīgākie video-
klipi

17.25 Frizētava „Bitīte”
19.00, 3.55 TV3 Ziņas
19.35, 4.25 Bez Tabu
20.20 Dzīves sīkumi
21.00 Mf. Misters Bīns
22.55 Mf. Amerikāņu pīrāgs
0.30 Greislande

TV3+
6.50, 17.55, 2.05 Māja-2
7.50 Multfilmas
8.10 Kulinārais raidījums
8.35 Infomānija
9.05 Es nezināju, ka esmu 
stāvoklī
10.05,14.35 Ekstrasensi detektīvi
11.10, 15.40 Comedy Women
12.10 TV shop
12.25, 16.50 Тētuka meitiņas
13.35 Mūsu Krievija
20.00 Mf. Rotaļlietu stāsts: lielais 
skrējiens
22.05 Mf. Miss kongenialitāte
0.25 Dzīvais koncerts 3D

NTV
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Šodien  6.10 Rīts
9.00 Muhtara atgriešanās
10.20 Maskava. Trīs stacijas.
12.00 Zvērināto tiesa
13.20 Ārkārtas gadījums
13.50, 2.20 Spogulis varonim
14.55, 1.15 Satikšanās vieta
16.20 Sasisto lukturu ielas
18.00 Runājam un rādām
19.45 Izmeklēšana 
20.10 Jūras dēmoni
22.00 Slepenā misija
23.55 Vairākums  3.20 Asinszāle
5.10 Volkova stunda

RTR Planēta Baltija
5.00 Krievijas rīts

9.55 Par pašu galveno
11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 20.00 
Vēstis
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Vēstis 
- М
11.55 Stāvi krasti
15.00 Jūs pasūtījāt slepkavību
18.15, 3.50 Tiešais ēters
21.00 Humora raidījums
22.55 Mf. Mans baltais un 
pūkainais
0.55 Mf. Laimes zvaigzne
4.55 Smieklu istaba

PBK
6.00, 0.15 EuroNews
6.35, 9.00, 11.00, 14.30, 17.05, 
1.05 Ziņas
6.40, 12.35 Multfilmas
7.00, 9.25 Labrīt!
9.50 Dzīvo vesels!
11.30 Vienatnē ar visiem!
12.50 Tablete
13.25 Laiks rādīs
14.50, 4.05 Moderns spriedums
15.55 Vīriešu/ sieviešu
17.50, 18.05 Precamies!
18.00, 20.40, 23.00 Latvijas laiks
18.55 Lai runā!
20.00 Laiks
21.15, 23.05 Kāpnes uz debesīm
23.35 Vakara Urgants
1.00 Mf. Ivana bērnība 
2.30 Smieklīgi videoklipi
2.40 Humora raidījums

PBK
6.00, 1.15 EuroNews
6.35, 9.00, 11.00, 14.30, 17.05 
Ziņas
6.40, 12.30 Multfilmas
7.00, 9.25 Labrīt!
9.55 Dzīvo vesels!
11.30 Vienatnē ar visiem!
12.50 Tablete
13.25 Laiks rādīs
14.50, 3.15 Moderns spriedums

15.55 Vīriešu/ sieviešu
17.50, 18.05 Cilvēks un likums
18.00, 20.40 Latvijas laiks
19.00 Brīnumu lauks
20.00 Laiks
21.10 Balss. Bērni. 
23.25 Vakara Urgants
0.20 Humora raidījums
1.45 Baltijas balss
3.05 Smieklīgi videoklipi
4.55 Latvija.Pastaiga zem lietus-
sarga 

RenTV Baltic
5.45, 23.00, 0.50 Skatīties 
visiem!
6.30 Karavīri
7.15 Bērnu klubs
7.34 Laika ziņas
7.35, 19.45 Saviesīgas vakariņas
8.35 Pareizs līdzeklis
9.55, 18.35 Ģimenes drāmas
11.00, 21.55 Dīvaina lieta
12.05, 17.30 Izmeklēšanas 
noslēpumi
13.05 Ekstrasensu cīņa
15.25, 0.00 Dokumentāls 
projekts
16.25 Fantastika zem grifa
20.50 Čapmanes noslēpumi

ONT
6.00, 8.30, 9.00, 11.00, 13.00, 
16.00, 18.00, 20.30, 2.20 Ziņas
6.05 Rīts
9.05 Dzīvo vesels!
10.25 Kontrolpirkums
11.05, 13.05, 16.15, 18.15, 21.00 
Sporta ziņas
11.10 Moderns spriedums
12.20 Tablete
13.10 Vīriešu/ sieviešu
14.10 Laiks rādīs
16.20 Mākslas filma
17.00 Precamies!
18.20 Gaidi mani

18.55 Brīnumu lauks
20.00 Laiks
21.05 Balss. Bērni
22.50 Kas? Kur? Kad?
0.00 Leģendas Live
0.40 Republikas ĪPašums

Baltkrievija 1
6.00, 7.20, 8.15 Labrīt, Baltkrie-
vija!
7.00, 8.00, 9.00, 12.00, 15.00, 
19.00, 0.00 Ziņas
7.05, 8.05 Ekonomikas ziņas
7.10, 8.10, 19.20 Zona Х
9.10 Pēdas
10.00, 13.00, 16.00 90 sekundes
10.50, 15.25 Māja ar lilijām
12.10 Ģimenes melodrāmas
13.20 Diena lielpilsētā
14.20 Bērnu ārsts
15.15, 18.40 Reģionālās ziņas
16.35 Ģimenes melodrāmas
17.35 Nezināmā Baltkrievija
18.10 Izmeklēšanas noslēpumi
20.00, 0.30 Mf. Klusais Dons
21.00 Panorāma
21.45 Gigantu likteņi
22.15 Mākslas filma
0.20 Sporta diena

Baltkrievija 2
7.00 TV rīts
9.00, 21.05 TV barometrs
9.05 Mats matā
10.00, 16.15 Aizliegtā skola
11.05 Neredzamais cilvēks
12.15 Mītu grāvēji 
13.20 Voroņini
14.25 Nepiedzimsti skaista 
15.30, 23.25 PIN kods
17.20 Mf. Meža brāļi
19.10 Mf. Tumšā pasaule
21.10 Ekstrasensu cīņa
22.00 Sportloto 5 no 36, KENO
0.20 Reportieris

noslēpumi
13.05 Humora raidījums
15.20, 20.50, 23.55 Dokumen-
tāls projekts
16.25 Fantastika zem grifa
23.00 Pazīsti mūsējos

ONT
6.00, 8.30, 9.00, 11.00, 13.00, 
16.00, 18.00, 20.30, 23.55 Ziņas
6.05 Rīts

9.05 Dzīvo vesels!
10.25 Kontrolpirkums
11.05, 13.05, 16.15, 18.15, 
21.00 Sporta ziņas
11.10 Moderns spriedums
12.20 Tablete
13.10 Vīriešu/ sieviešu
14.10 Vienatnē ar visiem
15.10 Laiks rādīs
17.00 Precamies!
18.20 Tētuka meitiņas
18.50 Lai runā

20.00 Laiks
21.05 Kāpnes uz debesīm
23.00 Mf. Ranijs

Baltkrievija 1
6.00, 7.20, 8.15 Labrīt, Balt-
krievija!
7.00, 8.00, 9.00, 12.00, 15.00, 
19.00, 0.15 Ziņas
7.05, 8.05 Ekonomikas ziņas

7.10, 8.10, 19.40, 23.40 Zona Х
9.10, 22.00 Pēdas
10.00, 13.00, 16.00 90 sekun-
des
10.55 Ziņkārīgā Varvara
12.10, 16.35 Ģimenes melodrā-
mas
13.20 Diena lielpilsētā
14.20 Bērnu ārsts
15.15, 18.40 Reģionālās ziņas
15.25 Mf. Māja ar lilijām
17.35 Baltkrievijas laiks

19.20, 0.00 Interešu sfēra
20.00, 0.45 Mf. Klusais Dons
21.00 Panorāma
21.45 Aktuāla intervija
0.35 Sporta diena

Baltkrievija 2
7.00 TV rīts
9.00, 21.05 TV barometrs
9.05 Ērglis un cipars
10.05, 16.20 Aizliegtā skola

11.10, 19.55 Neredzamais 
cilvēks
12.20 Mītu grāvēji 
13.20, 17.55 Voroņini
14.30, 19.00 Nepiedzimsti 
skaista 
15.30 PIN kods
17.25, 21.10 Ielu maģija 
21.35 Sportloto 6 no 49, KENO
21.45 Futbols
0.15 Bafija pret vampīriem
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“Ezerzeme”; indekss: 3019; Reģ. apl. Nr. 000700647
www.ezerzeme.lv
e-pasts: ezerzeme@ezerzeme.lv
Adrese: Lāčplēša ielā 20, Krāslavā, LV-5601.
Iznāk otrdienās un piektdienās.

Publicēti e materiāli ne vienmēr atbilst redakcijas viedoklim. 
Par skaitļu, faktu pareizību un sludinājumiem atbild autori.

Izdevējs - SIA “LER 8”.
Reģ. Nr. LV 51503017321
Norēķinu konts SEB BANKĀ:
LV22UNLA0023000467070
Iespiests SIA “Latgales druka”. 
Rēzekne, Baznīcas 28.
Reklāma, sludinājumi - tālr. 65681464
Fakss - 65681465

Materiālu un TV programmas sagatavošanā izmantoti  “Neatkarīgā Rīta Avīze”, “Diena”, “Subbota”, “Rēzeknes Vēsti s”, “Novadnieks”, interneta resursi un citi  avoti .
Marina Nipāne 
Inga Pudnika
Aleksejs Gončarovs
Elizabete
Viļuma-Gražule
Iveta Leikuma 
Na tā li ja Zda nov ska

26795517, marina_nipane@inbox.lv
22021290, ingapudnika@inbox.lv
26065838

27068443, pati te@inbox.lv
26439370, ivetaleikuma@inbox.lv
26853074, natalin240580@mail .ru
65681476, ler8@ezerzeme.lv

VUGD informē

IEPĒRK
SIA “SENLEJAS” – liellopus, 
teļus, jērus. Samaksa tūlītē-
ja. Tālr. 65322454, 26190124, 
26319888.

LAIKA ZIŅAS
06.04. 07.04. 08.04.

+ 3... + 12  + 5 ... + 9 + 3 ... + 10

DA   5 m/s D     4 m/s DR   2 m/s

Reklāma un sludinājumi SIA  “FORVEST”
Pērkam augošu mežu, 

mežu ar zemi, ieķīlātu mežu 
un bez dokumentiem.
Meža izstrādāšanas pa-

kalpojumi.  
Meža izvedēja, forvardera 

pakalpojumi. 
Pārdodam malku (3 m).
Tālr. 26677812, 20377801. 

PĒRK

PĀRDOD

DAŽĀDI

visaugstākā cena par meža īpa-
šumiem vai cirsmām, l/s zemi. 
Tūlītēja samaksa. T. 29105447, 
20318082, 27413393;
augošu mežu. Augstas cenas. 
Tālr. 29414231;
mežus ar zemi, cirsmas. Samak-
sa uzreiz. Tālr. 26346688.

“VOLVO V70 D5”- 2004., TA līdz 
22.11.2017. Tālr. 26315409;
“RENAULT Scenic” - 1.6, ben-
zīns, 2002.; “VW Passat Vari-
ant” - 1,8, benzīns, 1992. Tālr. 
 26708105;
“MAZDA 626” (1994., TA līdz 
17.04.2017.). Tālr. 26266798;
“NISSAN Primera” rezerves da-
ļām. Tālr. 27146861;
grūsnu teli (atnesīsies maijā). 
Tālr. 25454841;
pārtikas, sēklas, lopbarības kar-
tupeļus. Piegāde. T. 27131681;
lopbarības kartupeļus. Tālr. 
26163279;
miežus, kviešus, auzas, pupas, 
griķus, malti-placināti graudi. 
Tālr. 65626430, 25911340;
malku. Tālr. 29189194;
skaldītu malku. Tālr. 26677812.

SIA “RENEM” 
iepērk jaunlopus, 
liellopus, aitas. 

ELEKTRONISKIE SVARI.
Paagstinātas cenas.

Skaidra naudā vai ar pārskai-
tījumu. 

T. 65329997, 29485520,  
29996309, 26393921.

iepērk liellopus, jaunlo-
pus, aitas, zirgus. 
Svari. Samaksa tū-
lītēja.     

Tālr. 28761515.

SIA „LATVIJAS GAĻA” 

SIA “LAUKU MIESNIEKS”
Iepērk mājlopus. Augstas 
cenas. Samaksa tūlītēja. 
Svari.   T. 20207132.

 Z/S “Madera”
Iepērk jaunlopus, liellopus, 

aitas, zirgus, cūkas. 
Samaksa uz vietas. Svari. 

 Tālr. 26563019

• Granīta un cementa - smelk-
nes pieminekļi, kapapmales, 
plāksnes, nožogojumi.

• Granīta, krāsu un formu 
daudzveidība.

• Uzraksti  uz pieminekļiem ar 
padziļinātu gravējumu un 
smilšstrūklu.

• Pasūtī juma pēcapmaksa.
• Uzstādīšana un transporta 

pakalpojumi.
Krāslava, Jaunā iela 13, 

tālr. 25633212, 65681339.
Dagda, Rīgas iela 2a, 

tālr. 28686822.

KAPU PIEMINEKĻU 
IZGATAVOŠANA

Piektdien, 8. ap- 
rīlī, Z/S pārdos 
dažādu krāsu (zil-
ganas, trīskrāsu, 

melnas, raibas, brūnas, baltas) 
dējīgu šķirņu jaunas vistiņas (4 
- 6 mēn.), labas “Thailand” šķir-
nes dējējvistas (10 -12 mēn.) 
un gaiļus. Pēc pasūtījuma - cāļi, 
pīlēni, paipalas. Tālr. 29142247, 
šoferis: 29158908.

Aglona - 7.45, Šķeltova - 
8.00, Grāveri - 8.20, Auleja - 
8.40, Kombuļi - 9.00, Izvalta - 
9.15, Borovka - 9.30, Kaplava 
- 9.45, Skaista - 10.20, St. 
Skaista - 10.35, Kalnieši 
- 10.50, Piedruja - 11.05, 
Lupandi - 11.15, Vaicuļeva 
- 11.25, Indra - 11.30, Skuki 
- 11.45, Robežnieki - 12.00, 
Asūne - 12.15, Dagda - 
12.35, Ezernieki - 13.00, 
Andzeļi - 13.15, Andrupene 
- 13.30, Mariampole - 13.40, 
Jaunokra - 13.50, Priežmale 
- 14.00.

Laikraksta redaktore
Redaktores vietniece
Korespondenti 

Tulkotāja

Klusiem soļiem māmuliņa
Mūžam durvis aizvērusi,
Ne vārdiņa nebildusi,
Skumjas sirdī atstājusi.

Izsakām visdziļāko līdzjū-
tību Jānim Geibam, no mā-
miņas uz mūžu atvadoties.

Piedrujas, Indras un 
Robežnieku pagastu 

pārvalžu kolektīvi un vadītāja 
Ērika Gabrusāne

Tā aiziet mūsu mīļie,
Aiziet no ikdienas rūpēm
Mierā un klusumā prom,
Paliek vien dvēseles 
gaisma...

Izsakām visdziļāko līdzjūtī-
bu Jānim Geibam, māmuļu 
mūžībā pavadot.

Krāslavas PII “Pienenīte”
kolektīvs

Daudz darbiņi padarīti,
Daudz solīši iztecēti:
Lai nu mīļā zemes māte
Pārklāj savu seģenīti.

Šajā sāpju un skumju brī-
dī klusi mierinājuma vārdi 
un patiesa līdzjūtība Jānim 
Geibam un tuviniekiem, 
māmuļu mūžības ceļā pa-
vadot.

Skaistas un Kalniešu 
pagastu pārvaldes

Kaut nekad vairs
neatnāksi 
Savā sētā ciemoties, 
Tiem, kas tevi mīlējuši, 
Tava gaisma līdzi ies.

Izsakām patiesu līdzjūtību 
un sērojam kopā ar Jāni Gei-
bu, māti zemes klēpī guldot.

AAS “Balta” kolektīvs

Lēni, lēni, klusi, klusi,
Nu tu aizej dusēt, māt, 
Rīta saule, mīļi vārdi
Nespēj tevi modināt.

Izsakām līdzjūtību Jānim 
Geibam, māmiņu Emīliju 
Geibu mūžībā izvadot.

PII “Pīlādzītis” kolektīvs

Lai mātes mīlestība
paliek dziļi sirdī
Par avotu, kur mūžam 
spēku smelt.

Skumju brīdī esam kopā 
ar Irēnu Lovčinovsku,
māmiņu mūžībā pavadot.

Andzeļu pamatskolas 
kolektīvs

Tavas rokas caur mūžību 
jūtu,
Tavas rūpes joprojām 
man klāt,
Viss šai pasaulē niecīgs 
un zūdošs,
Tava mīla vien nepazūd, 
māt!

Izsakām visdziļāko līdzjūtību 
Irēnai Lavčinovskai, no mam-
mas uz mūžu atvadoties.

Andzeļu pamatskolas
 2. klases skolnieki un viņu 

vecāki

Vēl bija jādzīvo,
Vēl jāskata bij’ daudzu 
dienu spožums
Un naktīs sapņiem 
jāļaujas.
Vēl daudz bij’ ņemams, 
dodams, mijams, 
Bet stunda nolikta bij’ 
dvēselei,
Kad mieru rast.

Dziļi sērojam sakarā ar 
pāragro un traģisko Kal-
niešu pamatskolas bijušā 
skolēna Maksima Ivanova 
nāvi. Izsakām patiesu līdz-
jūtību viņa ģimenei un pie-
derīgajiem. 

Skolas kolektīvs

Ļauj pie tavām mīļām 
rokām
Vēl tik mirkli galvu glaust...
Cauri palsai sāpju miglai
Senos saules rītus jaust.

Izsakām visdziļāko līdzjū-
tību Mārai Miglānei, no mā-
miņas uz mūžu atvadoties.

Piedrujas, Indras un 
Robežnieku pagastu 

pārvalžu kolektīvi un vadītāja 
Ērika Gabrusāne

Daudz darbiņi padarīti,
Daudz solīši iztecēti
Lai nu mīļā Zemes māte
Pārklāj savu seģenīti.

Krāslavas PII “Pienenīte” 
kolektīvs izsaka visdziļāko 
līdzjūtību Mārai Miglānei, mā-
muļu kapu kalnā pavadot.

Saņem silti, Zemes māte,
Manu mīļu māmuliņu,
Ieliec viegli savā klēpī
Sagurušo augumiņu.

Izsakām visdziļāko līdzjū-
tību Mārai Miglānei un tu-
viniekiem, māmiņu smilšu 
kalniņā pavadot.

Skaistas un Kalniešu 
pagastu pārvaldes

Pārtrūka stīga, apklusa sirds,
Apdzisa zvaigznes, 
saira sapņi,
Viss notika pēkšņi un strauji,
Pielija sāpju un asaru trauks.

Visdziļākā līdzjūtība Trū-
ļu ģimenei dēlu, brāli Jāni, 
kapu kalniņā guldot.
Izvaltas pamatskolas 2006., 
2011. gada absolventi, viņu 

vecāki, audzinātāja

Aiz tevis dzīvība un gais-
ma paliek,
Un piemiņa kā saules 
zieds.

Ezernieku vidusskolas ko-
lektīvs dziļās sērās paziņo, 
ka mūžībā aizgājusi  skolo-
tāja Zofija Jonina  un izsa-
ka līdzjūtību tuviniekiem.

Mūžam saule, mūžam 
mēness,
Ne mūžam mūs tētiņis;
Noriet saule, uzlec mē-
ness,
Mūs tētiņis nepārnāks...

Izsakām visdziļāko līdzjū-
tību Jevgēnijai Bizņaii, tēti 
mūžības ceļā pavadot.

Krāslavas vidusskolas 
“Varavīksne” kolektīvs

Daugavpils Tirdzniecības
 profesionālā vidusskola

(Miera iela 57, Daugavpils, Jaunbūve)
aicina jauniešus un jaunietes  apgūt 

sekojošas specialitātes
 ar pamatizglītību (mācību ilgums trīs gadi):
- PAVĀRS
- KONDITORS                                        

ar vidējo vai pamatizglītību no 17 gadu vecuma (mācību ilgums 10 mēneši):
- PAVĀRS
- PĀRDEVĒJS 
ar vidējo izglītību (mācību ilgums 14 mēneši):
- RESTORĀNU PAKALPOJUMU SPECIĀLISTS
- VIESNĪCU PAKALPOJUMU SPECIĀLISTS
- TŪRISTU GRUPU PAVADONIS       
GAIDĀM UZ ATVĒRTO DURVJU DIENĀM
8.aprīlī no plkst.13.30 līdz 17.00 un 
9.aprīlī no plkst.10.00 līdz 14.00
Aprīlī un  maijā uzņemam skolēnu grupas, kas vēlas praktiski iz-

baudīt profesiju brīnumaino pasauli!
Uzziņas pa tālruni 65434106.                             www.dtskola.lv

Aglonas novadā nodega dzīvojamā māja
31. martā no rīta, plkst. 6.51, 
VUGD saņēma izsaukumu 
uz Ezeru ielu Grāveros, kur 
dega dzīvojamā māja.

Ierodoties notikuma vietā, 
ugunsdzēsēji glābēji konstatē-
ja, ka vienstāvu dzīvojamai mā-

jai ir daļēji iebrucis jumts un 85 
m2 platībā deg siena un griestu 
pārsegums. Plkst. 11.32 uguns-
grēks tika likvidēts un kā tā ie-
spējamais izcelšanās iemesls 
tiek minēts īssavienojums elek-
troierīcē.  

IK “Motor SPA”
sakarā ar uzņēmuma 

paplašināšanu 
aicina darbā

automazgātuves 
darbinieku. 
Тел. 25970755. VAJADZĪGI darbinieki iekšējo 

un ārējo remontdarbu veikša-
nai Rīgā. Ivaram nodrošināt ar 
dzīvesvietu. Tālr. 29853997.
Vīrietis meklē darbu (skalda 
malku, palīdzēs saimniecības 
un celtniecības darbos). Tālr. 
 28154821.
IZĪRĒJU iekoptu lauksaimnie-
cības zemi Robežnieku pa-
gastā (19.6 un 13.2 ha). Tālr. 
29114384. 
IK “Lija L” (Dagdā, Brīvības 7a) 
sniedz transporta pakalpojumus 
(zeme, grants, graudi). Līdz 25 
tonnām. No 25 līdz 35m3. Auto 
pacēlāja pakalpojumi – 18m. 
Koku apgriešana. Tālr. 29455509.

 SIA “RUMBA 
Centrs” 

aicina darbā
 pārdevēju - krāvēju. 

CV sūtīt - merogs@inbox.lv
Tālr. 28237504

SI A “AIBI” 
ie pērk liel lo pus, jaun lo pus, 

aitas,  zir gus. La bas ce nas. 
Sa mak sa tū lī tē ja. Sva ri. 

T. 26142514, 20238990.
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