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Pēdējais Salaspils ieslodzītais
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Kanalizācijas problēmas Dag-
das novadā

4.lpp
Arī vasarā turpinam darboties

“Senioru dzīves skolas” aktualitātes

5.lpp

Kā arī TV programma, sludinājumi, 
reklāmas un daudz citas aktuālas un no-
derīgas informācijas. 

Jaunsardzes un informācijas 
centrs izsludina atklātu konkursu 
uz Jaunsardzes departamenta 

2. novada nodaļas 
JAUNSARGU INSTRUKTORA 

amatu
uz nenoteiktu laiku, nepilnu slodzi (slodze - 0,8).

Galvenie amata pienākumi: 
 - organizēt jaunsargu kandidātu uz-

ņemšanu Jaunsardzē un nodrošināt mā-
cību grupu komplektēšanu atbilstoši jaun-
sargu programmas specifikai;

- plānot, organizēt un vadīt jaunsar-
gu praktiskās un teorētiskās nodarbības 
atbilstoši normatīvo aktu prasībām;

- pirms katra pasākuma novērtēt 
drošības riskus, sagatavot drošības ins-
trukcijas un organizēt nepieciešamos pa-
sākumus drošības risku novēršanai;

- veikt jaunsargu vienības mācību 
darba analīzi, iesniegt priekšlikumus par 
mācību darba pilnveidošanu;

- pilnveidot metodisko bāzi un iz-
strādāt mācību uzskates līdzekļus;

- ievadīt informāciju par vienības 
jaunsargiem un mācību grupu aktivitātēm 
datu bāzē e-klase.

 Prasības pretendentiem/-ēm: 
 - augstākā akadēmiskā vai otrā lī-

meņa profesionālā augstākā izglītība, vai 
vidējā profesionālā izglītība, kas papildi-
nāta ar 72 stundu apmācību programmu 
pedagoģijā;

- pieredze darbā valsts pārvaldē 
vai izglītības iestādē (ne mazāk kā viens 
gads);

-    pieredze militārajā jomā;
-    interešu izglītības jomu reglamentējo-

šo tiesību aktu pārzināšana;
-   pieredze MS Office un citām dator-

programmām amata pienākumu izpildei 
nepieciešamā līmenī;

-   “B” kategorijas autovadītāja apliecība;
-   labas plānošanas un organizēšanas 

prasmes;
-   spēja strādāt komandā.
 
 Pretendentiem/-ēm pieteikties līdz 

2016. gada 30. maijam. 
Pieteikuma vēstuli, CV, izglītību un citu 

pretendenta kvalifikāciju apliecinošu do-
kumentu kopijas iesniegt vai nosūtīt pa 
pastu Jaunsardzes un informācijas centra 
Jaunsardzes departamenta 2.novada no-
daļai (Dzintara iela 7, Rēzekne, LV4601) 
vai uz e-pastu 2novads@jic.gov.lv, tāl-
runis uzziņām: 26166063.

 
 Informējam, ka, pēc dokumentu 

atbilstības izvērtēšanas konkursa 
1.kārtā, sazināsimies tikai ar tiem 

pretendentiem, kuru kandidatūras tiks 
izvirzītas konkursa 2.kārtai!

Lai pagātne ar vēja spārniem aizplūst 
Un tagadne kā zelta stariņš mirdz, 

Bet nākotne, lai atnes visu, 
It visu to, ko ilgojas Tev sirds.

Sveicam jubilejā Fainu Seļavinu!
Novēlam katru dienu sagaidot ar prieku, lai 

nav rūpju. Lai ir stipra veselība,daudz 
prieka, veiksme, uzticami draugi, 
mīloši tuvinieki.

Kolēģi

Tas ir sauciens, kuru nevar aizmirst, 
Tā ir mīla, kura nedrīkst rimt, 
Trejas dzīves ja jums tiktu dotas, 
Citas mīlas mūžam nedrīkst dzimt!

Mūsu dārgos
 Leonu un Jeļenu 
BARANOVSKUS sirsnīgi 

sveicam kāzu jubilejā!

Bērni, viņu otrās pusītes, mazbērni 
un tuvinieki

Latvijā

Dagda: “Apskauj mani, māmuliņa!”

Nākošajā numurā reportāža par II starptautisko bērnu - jau-
niešu mūzikas, deju  un modes festivālu “Apskauj mani, mā-
muliņa!”

ATTĒLOS: lielā koncerta mazā dalībniece Valērija no 

Ezerniekiem; Jeļena un Jānis Slapini - “Gada vecāki 
2016”; bundzinieces no ansambļa “Ritms” - svētku rota. 

Alekseja GONČAROVA foto

•	 Partijas “No sirds Latvijai” 
(NSL) līdere Inguna Sudraba 
paudusi viedokli, ka Valdības 
100 dienu darbs nav radījis 
rezultātu nevienā jomā. Sud-
rabas ieskatā valdības viena 
no lielākajām neveiksmēm ir 
veselības un izglītības nozarē 
esošā situācija. Politiķe valdī-
bu salīdzināja ar trupu, kuras 
dalībnieki kopā faktiski spēlē 
jau vairākus gadus, bet katrs 
savā taktī un skaļumā.

•	 Zaļo un zemnieku savienības 
(ZZS) Saeimas frakcijas vadī-
tājs Augusts Brigmanis uzska-
ta, ka Māra Kučinska (ZZS) 
valdība noturēsies līdz termiņa 
beigām. Pēc ZZS līdera vār-
diem, savādāk jau nemaz ne-
var domāt.

•	 Latvijas Pašvaldību savienība 
(LPS) aicina valdību pašval-
dību projektiem novirzīt tos lī-
dzekļus, ko nozaru ministrijas 
nespēj efektīvi apgūt. Valdībai 
būtu jāapzinās, ka perspektī-
vā svarīgākais ekonomiskais 
faktors būs izglītības kvalitā-
te un iespēja šo izglītību pār-
vērst prasmēs. Valdība tiek 
aicināta apzināties, ka banku 
sektora totāla privatizācija ir 
bijusi kļūda, jo netiek nodro-
šināts finansējums būtiskiem 
uzņēmējdarbības veidiem un 
reģioniem. Tāpat LPS uzskata, 
ka ir jāmazina administratīvais 
slogs uzņēmējdarbībai un ie-
rēdniecības aktivitāte kontrolē-
jošā funkcijā būtu jāpārceļ un 
atbalstošo funkciju.

•	 Rīgas tiesas apgabala proku-

ratūra cēlusi apsūdzību vienai 
personai saistībā ar tūrisma 
braucienu organizēšanu uz 
Krimu. Apsūdzības būtība at-
bilst Drošības policijas (DP) 
iepriekš sniegtajai informāci-
jai. 

•	 Valsts ieņēmumu dienesta 
(VID) ģenerāldirektore Inā-
ra Pētersone cer, ka tiks 
veikti likuma grozījumi, nosa-
kot bankām pienākumu reizi 
gadā sniegt VID informāciju 
par visiem saviem klientiem 
- fiziskajām personām, kuru 
kontos gada laikā kopējais 
naudas apgrozījums pār-
sniedz konkrētu summu. Aprīlī 
jau stājās spēkā Kredītiestāžu 
norma, kas nosaka bankām 
pienākumu sniegt VID infor-
māciju par aizdomīgiem Lat-
vijas rezidentu darījumiem no-
dokļu jomā. 

•	 Rudenī ministrijās gaidāms 
štatu samazinājums. Valsts 
pārvaldes reforma paredz ie-
viest iestāžu vadītāju darba 
vērtēšanu pēc ļoti konkrētiem 
kritērijiem, norādot, ka Eiro-
pas Savienībā valsts pārvalde 
tiek uzskatīta par optimālu, ja 
tajā strādā 9,2% no iedzīvotāju 
skaita.

•	 Labturības pārkāpumu dēļ pērn 
saimniekiem atņemti 169 suņi 
un 38 kaķi, liecina Pārtikas un 
veterinārā dienesta dati.

•	 Āfrikas cūku mēris (ĀCM) pē-
dējo piecu dienu laikā ir apstip-
rināts trim meža cūkām Vidze-
mē. 

VAS Latvijas Valsts ceļi atgadina, ka no š. g. 13. maija 
uz vairākiem valsts galvenajiem ceļiem atsevišķos pos-
mos atļautais braukšanas ātrums tiek palielināts līdz 100 
km/h.

Maksimālais braukšanas ātrums tiek palielināts seko-
jošos ceļu posmos:
•	 uz valsts galvenā autoceļa Rīga – Igaunijas robeža (Ai-

naži) (A1) Saulkrastu pavedceļa maršrutā (km 22,10 – 
26,00 un km 27,20 – 44,40), kā arī pomos no Jelgav-
krastiem līdz Svētciemam (km 55,50 – 71,30 un km 
74,70 – 81,20);

•	 uz valsts galvenā autoceļa Rīga – Sigulda – Igaunijas ro-
beža (Veclaicene) (A2) posmā no Rīgas apvedceļa līdz 
atjaunotā seguma beigām (km 14,30 – 25,50);

•	 uz valsts galvenā autoceļa Rīga – Daugavpils – Krāsla-
va – Baltkrievijas robeža (A6) posmā no Salaspils līdz 
Ikšķilei (km 20,86 – 28,20) un posmā no Nīcgales līdz 
Daugavpils apvedceļam (km 202,20 – 212,20);

•	 uz valsts galvenā autoceļa Rīga – Jelgava – Lietuvas ro-
beža (Meitene) posmā no Rīgas robežas līdz satiksmes 
pārvadam uz Jelgavas apvedceļa (km 8,00 – 39,80), iz-
ņemot posmus, kur ir spēkā ātruma ierobežojumi;

•	 uz valsts galvenā autoceļa Jēkabpils – Rēzekne – Ludza 
– Krievijas robeža (Terehova) atsevišķos posmos.
Atgādinām, ka par visiem remontdarbiem valsts au-

toceļu tīklā ir iespējams uzzināt mājas lapā www.lvceli.
lv, kā arī pa VAS Latvijas Valsts ceļi (LVC) bezmaksas 
diennakts informatīvo tālruni 80005555 un aplikācijā 
Waze.

Par apgrūtinātiem braukšanas apstākļiem vai citiem, 
ar satiksmi un ceļu stāvokli saistītiem novērojumiem 
aicinām ziņot pa diennakts bezmaksas informatīvo tāl-
runi 80005555, kā arī LVC Twitter un Facebook kon-
tos.

VAS Latvijas Valsts ceļi Komunikācijas daļa

                Ar ātrumu 100km/h
Atsevišķos valsts ceļu posmos vasarā atļauts 

braukt ar ātrumu 100 km/h
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Pasaulē

Par meža cūku medīšanu Āfrikas cūku mēra izplatības periodā
Lai īstenotu Āfrikas cūku 
mēra (ĀCM) un Klasiskā cūku 
mēra izplatības draudu iero-
bežošanas pasākumus Latvi-
jā, veikti grozījumi tiesību ak-
tos par meža cūku medīšanu. 
Izmaiņas paredz nodrošināt 
intensīvu mežacūku medību 
procesu, kā arī vienmērīgu 
medību slodzi visās platībās, 
kurās mežacūkas objektīvi 
var atrasties.

Noteikti pienākumi:
Valsts meža dienestam – 

lemt par atbildīgā medību tiesību 
lietotāja (mednieku kluba) no-
teikšanu platībās, kurās līdz šim 
mežacūkas medīt nedrīkstēja, un 
par pieņemto lēmumu informēt 
zemes īpašniekus;

Medniekiem – medīt meža-
cūkas atbilstoši Valsts meža die-
nesta noteiktajam minimālajam 
nomedīšanas apjomam, pirms 
katrām medībām informējot at-
tiecīgos zemes īpašniekus, vien-
laikus ievērojot medību un ieroču 
aprites jomas prasības;

Zemes īpašniekiem, kuru 
intereses ir aizskāris VMD lē-
mums – neliegt mežacūku me-
dības vai neradīt tām šķēršļus 
attiecīgajās teritorijās.

Informējam, ka katram lēmu-
mam par medību ierobežojumiem 
jābūt rūpīgi pārdomātam. Praksē 
ir pierādījies, ka teritorijās, kurās 
ierobežojumi ieviesti vai tiek uz-
turēti no zemes īpašnieku puses, 
pieaug savvaļas medījamo dzīv-
nieku blīvums, un attiecīgi saasi-
nās konflikts starp savvaļas dzīv-
nieku un sabiedrības interesēm, 
piemēram, postījumi un slimību 
izplatības riski. 

Pieņemot jebkuru ar medī-
bām saistītu lēmumu, vienlaikus 
jāvērtē ne tikai sabiedrības dro-
šība, vadoties pēc medību šau-
jamieroču vai rīku pielietošanas 
riska, bet arī iespējamie savvaļas 
medījamo dzīvnieku postījumu 
riski, apdraudējums ekoloģiskajai 
stabilitātei un sabiedrības intere-
sēm. 

Katrs zemes īpašnieks tiek 
aicināts iecietīgi izturēties pret 
medniekiem un medībām, jo pret 
medībām pieņemtie lēmumi un 
rīcība ietekmē daudz plašākas 
teritorijas par vienu konkrētu 
īpašumu. Jāuzsver, ka slimību 
izplatības ierobežošana un gala 
rezultātā tās izskaušana ir visas 
sabiedrības interesēs.

Medniekam, ja vien tas nav 
saskaņots ar attiecīgās zemes 
īpašnieku, nav atļauts pārvieto-
ties ar autotransportu ārpus ce-
ļiem vai dabiskajām brauktuvēm, 

kurt ugunskurus, cirst kokus, ierī-
kot atpūtas vietas, barotavas, bū-
vēt medību infrastruktūru un veikt 
ar medību procesu tieši nesais-
tītas darbības. Tas nozīmē, ka 
zemes īpašnieks var liegt darbī-
bas, kuras tiešā veidā neierobežo 
medību norisi – nepadara meža 
cūku medības neiespējamas.

Ja tomēr pēc medībām tiek 
konstatēti kaitējumi īpašumam, 
piemēram, jaunaudžu bojājumi, 
izmesti atkritumi, izbradātas vai 
izbraukātas mežam piegulošas 
lauksaimniecības zemes, īpaš-
nieks var vērsties ar iesniegumu 
Valsts policijā, Valsts meža die-
nestā, kā arī informēt attiecīgā 
novada Medību koordinācijas ko-
misiju un pieprasīt atlīdzināt zau-
dējumus civiltiesiskā kārtā.

Medību biodrošība paredz, 
ka aizliegts atstāt mežā medīju-
mu blakusproduktus – dzīvnieka 
iekšējos orgānus, ādu u.c., tie 
jāsadedzina, jāaprok vai jāievieto 
speciāli tam paredzētos kontei-
neros. Saskaņā ar pašreiz spēkā 
esošo vienošanos starp Pārtikas 
un veterināro dienestu un Latvijas 
Pašvaldību savienību, mežacūku 
līķu savākšanu ĀCM skartajās 
un riska zonās organizē vietējā 
pašvaldība. Mežacūku līķus at-
ļauts aprakt mežā uz vietas, vai, 
ja aprakšana nav iespējama, tad 
līķus savāc un nogādā uz tuvāko 
savākšanas punktu, kur ievieto 
konteineros, pēc kā tos nogādā 
uz blakusproduktu pārstrādes uz-
ņēmumu.

zm.gov.lv

Tā arī gribas laimē iesaukties! 
Paldies partijām un valdībām par 
“nodrošinātām” vecumdienām!

Līdz šim rūpes par pensionāru 
labklājību uzņēmās Zaļzemnieki. Ta-
gad par to rūpēsies arī Vienotība. Un 
pirmie nopietnie soļi jau ir sperti.

2015. gadā Latvenergo peļņa 
bija 85 miljoni eiro. Viņiem tas likās 
par maz, tāpēc AS Sadales tīkls 2016. 
g. 20. janvārī Sabiedrisko pakalpoju-
mu regulēšanas komisijai iesniedza 
elektroenerģijas sadales sistēmas 
pakalpojumu tarifu projektu, kas ir 
aprēķināts saskaņā ar Sabiedrisko 
pakalpojumu regulēšanas komisijas 
padomes 2011.g. 15.decembra lē-
mumu Nr. 1/32 apstiprināto Elektro-
enerģijas sadales sistēmas pakalpo-
jumu tarifu aprēķināšanas metodiku. 
(Es uzmanīgi izpētīju šo metodiku un 
neatradu tur nekādas atsauces uz tā 
saucamo maksu par pieslēguma no-
drošināšanu). Sabiedrisko pakalpoju-
mu regulēšanas komisija maija sāku-
mā pieņēma lēmumu par pieslēguma 
nodrošināšanas maksas ieviešanu no 
2016. g. 1. augusta.

Faktiski ir pieņemts lēmums par 
abonentmaksas ieviešanu, proti - kat-
ram lietotājam par vienfāžu pieslēgu-
mu būs jāmaksā 1.50 eiro mēnesī, 
bet par trīsfāžu pieslēgumu 4.50 eiro 
mēnesī, pie tam šo abonentmaksu 
jāveic neatkarīgi no tā, vai konkrētā 
adresē tiek vai netiek izmantota elek-
troenerģija. Daudzi pensionāri ziemā 
dzīvo pilsētā, bet vasarā lauku vien-
sētās vai dārzkopības kooperatīvos, 

daudzi no viņiem pat nezin, ka ēkai 
pieslēgtas trīs fāzes. Tas nozīmē, ka 
katram pensionāram, kuram ir dzī-
voklis vai personīgā māja ar vienfāžu 
pieslēgumu un lauku viensēta vai 
dārza mājiņa ar trīsfāžu pieslēgumu 
būs jāmaksā 6.0 eiro mēnesī, bet, ja 
trīsfāžu pieslēgums abās adresēs, tad 
9.0 eiro mēnesī, jeb 72 vai 108 eiro 
gadā!

Vēl 2016. g. martā Krāslavas no-
vada pensionāru biedrības valde pēc 
E. Gekiša iniciatīvas nosūtīja protesta 
vēstuli Latvijas pensionāru Federā-
cijai. Mūsu iesniegums tika izskatīts 
LPF Valdes marta sēdē, kur tika pie-
ņemts lēmums gatavoties protesta 
akcijām un ielūgt uz LPF Valdes ap-
rīļa sēdi Ekonomikas ministri un AS 
Latvenergo vadību. Uz sēdi neviens 
vadošais darbinieks neieradās. LPF 
Valdes sēdē 2016. g. 14. maijā, tikai 
pateicoties E. Gekiša uzstājībai, atkal 
tika skatīts abonentmaksas ievieša-
nas jautājums. Tika pieņemts LPF Val-
des lēmums par vēstules nosūtīšanu 
Ministru Prezidentam.

Krāslavas novada pensionāru 
biedrības valde uzskata, ka tā ir atklāta 
ņirgāšanās par jau tā trūcīgiem pensio-
nāriem, kad ar vienu roku Vara pieliek, 
indeksējot jau tā mazās pensijas, 2-4 
eiro, ar otru ņem nost 6-9 eiro un atklā-
ti paziņojam, ka piedalīsimies LPF rīko-
tajās protesta akcijās vai arī rīkosim šīs 
akcijas tepat Krāslavā. 

Pensionāru tiesībsargs 
Zigmunds PAŠKEVIČS, t. 27184037.

Pensionāru tiesības

Saeima atbalsta Latgales SEZ izveidošanu
Ceturtdien, 2016. gada 19. 

maijā, Saeima galīgajā lasījumā 
atbalstīja Vides aizsardzības un 
reģionālās attīstības ministrijas 
(VARAM) izstrādāto likumpro-
jektu „Latgales speciālās ekono-
miskās zonas likums”, ar kuru ir 
paredzēts izveidot jaunu speciālo 
ekonomisko zonu (SEZ) Latgales 
reģionā. Par Latgales SEZ izvei-
došanu nobalsoja 89 deputāti.

Latgales SEZ izveidošanas 
mērķis ir veicināt Latgales reģio-
na attīstību, piesaistot ieguldīju-
mus ražošanas un infrastruktūras 
attīstībai un jaunu darbavietu ra-
dīšanai.

“Ar Latgales SEZ izveidi tiek 
radīts papildu instruments, lai 
Latgale attīstītos līdzvērtīgi citiem 
Latvijas reģioniem, jo ikviena re-
ģiona attīstība ir cieši saistīta ar 
uzņēmējdarbības vides attīstību 
Latvijā,” uzsver vides aizsardzī-
bas un reģionālās attīstības mi-
nistrs Kaspars Gerhards.

Likumprojekts nosaka, ka 
SEZ darbība ilgs līdz 2035. gada 
31. decembrim un tās kopējā te-
ritorija nepārsniegs 5% no Latga-
les reģiona platības.

Likumprojektā nav noteikta 
katras Latgales plānošanas re-
ģionā ietilpstošās pašvaldības 
maksimālā teritorijas platība, ku-
rai var tikt piešķirts SEZ statuss. 
Lai teritoriju platību noteikšanas 
process būtu elastīgs un spē-
tu pielāgoties uzņēmējdarbības 
vides pieprasījumam, priekšli-
kumus par katrai Latgales plā-
nošanas reģionā ietilpstošajai 
pašvaldībai nosakāmo teritorijas 
platību, kurai var tikt piešķirts 
SEZ statuss, sniegs Latgales plā-
nošanas reģiona attīstības pado-
me.

Balstoties uz Latgales plā-
nošanas reģiona attīstības pa-
domes lēmumu, VARAM izska-
tīšanai valdībā virzīs Ministru 
kabineta noteikumu projektu, ar 

kuru tiks apstiprināta Latgales 
SEZ teritoriju platība.

Likumprojekts paredz, ka 
par konkrētu SEZ teritoriju un to 
robežām lems Latgales SEZ pār-
valde, teritoriju robežas apstip-
rinot ar vispārīgo administratīvo 
aktu. Attiecīgi arī Latgales SEZ 
teritoriju robežu noteikšanas un 
aktualizēšanas kārtību noteiks 
Ministru kabinets.

Vienlaikus tiek noteikts arī 
Latgales SEZ pārvaldības mo-
delis, kā arī Latgales plānošanas 
reģiona attīstības padomes loma 
zonas pārvaldībā.

Apstiprinot šo likumprojektu, 
uzņēmumiem, kuri veiks ieguldī-
jumus attiecīgajā Latgales SEZ 
teritorijā, būs iespēja pretendēt 
uz tiešo nodokļu atvieglojumiem, 
proti, uzņēmuma ienākuma no-
dokļa un nekustamā īpašuma no-
dokļa atlaidēm (līdz 80%).

saeima.lv

Piensaimnieki no valdības “izspieduši” 6 miljonus

Visā Eiropas Savienībā (ES) piensaimniecības nozarē turpinās ie-
pirkuma cenas kritums un veidojas aizvien lielāka pārprodukcija, tādējā-
di raisot bažas par masveida bankrotiem. Padziļinoties krīzes situācijai 
arī Latvijas laukos, tuvākajā laikā “tikšot rasta iespēja” iedalīt sešus mil-
jonus eiro no valsts budžeta ārkārtas atbalstam. Ja nauda tiks piešķirta, 
to varētu saņemt visi slaucamo govju īpašnieki. Attiecīgais noteikumu 
projekts varētu tikt virzīts skatīšanai valdībā jau tuvākajā laikā.

Patlaban gan vēl noris sarunas par konkrētiem kritērijiem, lai finan-
sējumu saņemtu patiešām ražojošas saimniecības. Kā uzsver vairāki 
piensaimnieki, piešķīrums panākts pēc nevalstisko organizāciju spie-
diena un būtu ārkārtīgi nozīmīgs pašreizējā situācijā, it īpaši ņemot 
vērā, ka ārkārtas atbalsts no ES šovasar, visticamāk, netiks saņemts.

Nozarē Latvijā darbojas apmēram 21 800 piensaimniecību, sa-
vukārt slaucamo govju skaits šā gada aprīlī bija 161 932 (tieši pirms 
gada Latvijā bija 165 984 govis). Varam lēst, ka sagaidāmais atbalsts 
būs apmēram 37 eiro uz vienu govi.                            www.infotop.lv

Katrai govij 37 eiro

Mākslas pasaule: austrumu maģija

Dejo Darja maļina no studijas “Malika” 
Alekseja GONČAROVA foto

Pārtverti 850 imigranti

Lībijas krasta apsardze 
Vidusjūrā netālu no Sabrātas, 
valsts rietumos, pārtvērusi aptu-
veni 850 nelegālos imigrantus. 
Nelegālie imigranti - dažādu Āf-
rikas valstu pārstāvji - braukuši 
piepūšanās gumijas laivās. Viņu 
vidū bijušas 69 sievietes, arī 11 
grūtnieces, un 11 bērni. Tikai 
šogad vien, šķērsojot Vidusjūru 
tās centrālajā daļā, Itālijā ieradu-
šies vairāk nekā 30 000 nelegālo 
imigrantu, un sagaidāms, ka viņu 
skaits vasarā, kad būs iestājies 
pārbraucieniem labvēlīgāks laiks, 
tikai pieaugs.

“Islāma valsts” aicinā-
jums

Teroristiskais grupējums “Is-
lāma valsts” izplatījis jaunu audio- 
uzrunu saviem sekotājiem islāma 
svētā mēneša Ramadāna laikā 
veikt uzbrukumus ASV un Eiropai. 

Audioaicinājums izplatīts sociālās 
saziņas vietnē “Twitter”, pagaidām 
nav noskaidrots tā autentiskums.

Patvērumu rod Lietuvā

Lietuva piešķīrusi patvēru-
mu Krievijas opozicionārei Irinai 
Kalmikovai, kuru Kremlis izsludi-
nājis starptautiskajā meklēšanā. 
Krievijā Kalmikova apsūdzēta 
par vairākkārtējiem sabiedriskās 
kārtības pārkāpumiem un ne-
sankcionētu protesta akciju rīko-
šanu. Februārī Maskavas tiesa 
opozicionāri, kas atļāvusies kriti-
zēt Krievijas prezidentu Vladimi-
ru Putinu, izsludināja meklēšanā 
valsts teritorijā, bet martā - arī 
starptautiskajā meklēšanā ar In-
terpola starpniecību.

Kopīgi uzbrukumi?

Maskava piektdien ierosinā-
ja, ka Krievija un ASV, kas līdz 
šim veikušas katra savu gaisa 
spēku operāciju Sīrijā, ar nāka-

mo nedēļu kara plosītajā valstī 
varētu sākt kopīgus uzlidojumus 
džihādistiem. Taču Pentagons šo 
ideju jau atraidījis. Priekšlikums 
ietver uzlidojumus grupējumam 
“Al Nusra” un citiem bruņotajiem 
formējumiem, kas neatbalsta 
trauslo pamieru.
Atceļ Vjetnamai noteikto 

ieroču embargo

ASV prezidents Baraks Oba-
ma pirmdien Vjetnamas apmek-
lējuma laikā atcēla aizliegumu 
eksportēt ASV ieročus uz Vjet-
namu. Aizliegums bija pastāvējis 
vairākus gadu desmitus. Obama 
paziņoja par ieroču embargo 
pilnīgu atcelšanu preses konfe-
rencē, sakot, ka šī lēmuma no-
lūks ir spert soli uz ASV attiecību 
normalizēšanu ar bijušo kara ie-
naidnieku un likvidēt “Aukstā kara 
paliekas”.
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Pēdējais Salaspils ieslodzītais

Korespondenta mūža ga-
rumā man nācās uzklausīt dau-
dzus stāstus par cilvēku likteņa 
pagriezieniem, taču šis... Par 
spīti visām nāvēm, viņš izdzīvo-
ja, un, iespējams, Visuvarenais 
pagarināja viņa dzīves garumu 
tāpēc, lai citu cilvēku iekaisuša-
jās smadzenēs nerastos ciniskas 
fašismu attaisnojošas versijas, 
kam par pamatu ir nacionālisms. 
Šo asinis stindzinošo stāstījumu 
es pierakstīju man pazīstamajā 
viensētā - Podgurjē. 
Stāstītājs ne reizi vien 
notrauca asaras, arī 
man bija kamols kak-
lā. Ak, karš... Ko tu iz-
darīji, briesmoni... 

Kādā maija 
dienā  uz redakci-
ju piezvanīja mūsu 
nevienaldzīgais lasī-
tājs Josifs Blaževičs: 
“Man paveicās satikt 
bijušo Salaspils kon-
centrācijas nometnes 
ieslodzīto Viktoru 
Lazarevu. Kopā svi-
nējām Uzvaras dienu 
Rīgā, pēc tam ap-
meklējām viņa dzimto 
pusi – Latgali, Istras 
pagastu. Pašlaik vie-
sis atpūšas manā 
viensētā, tev noteikti 
jāatbrauc.” 

Ar Blaževičiem esmu pazīs-
tams jau sen. Ne reizi vien cie-
mojos viņu zvejnieku krastā, arī 
rakstīju par viņu dzīvi grūtajos 
deviņdesmitajos. Vairākas reizes 
mans senais draugs piedāvāja 
mūsu redakcijai aktuālus tema-
tus. Un mēs vienojāmies par tik-
šanos – maija otrajā sestdienā.  

...Pazīstama atjaunota māji-
ņa pie mežmalas. Josifa un Žan-
nas laipnās sejas. Un neparasts 
viesis: gara auguma, kalsns, 
sirmiem matiem. Tas bija Viktors 
Lazarevs, kas brīnumainā kārtā 
izdzīvoja, būdams nāves nomet-
nes ieslodzītais. Solīds uzvalks 
ar Georga lentīti uz atloka, parti-
zānu apbalvojumi. Iekārtojāmies, 
lai būtu ērtāk, mājīgajā viesistabā 
pie galda. Karsta tēja un svaiga 
rabarberu plātsmaize... Mājas 
saimniece ir prasmīga pavāre, arī 
saimniekam ir laba dvēsele un 
zelta rokas. 

Okupācija

Savu stāstījumu neparastais 
viesis sāka pakāpeniski - no bēr-
nības gadiem. Parasta zemnieku 
ģimene dzīvoja bijušā Ludzas ra-
jona teritorijā. Vecākiem piederē-
ja vidēji liela saimniecība: vairāki 
desmiti savas zemes hektāru, 
zirgs, četras slaucamas govis, 
aitiņas, sivēns. Pēc vietējās pa-
matskolas beigšanas Viktoram 
paveicās, viņš palika turpat un 
strādāja par mehāniķi, kas ap-
kalpoja dīzeļelektroģeneratoru. 
Kad no radiouztvērēja uzzināja 
briesmīgo vēsti par karu, pat ra-
dās doma par evakuāciju. Tolaik 

Viktoram, Lazarevu jaunāka-
jam dēlam, bija jau 19, viņš 
pat paspēja iziet iesaukuma 
komisiju kara komisariātā. 

Vācieši ieradās negaidī-
ti - kā sniegs uz galvas, uz 
lielceļa Vecsloboda-Rundāni 
parādījās kara mašīnas, mo-
tocikli. Tēvam bija cirkulārais 
motorzāģis, kas arī palīdzē-
ja viņam ar dēlu iekārtoties 
darbā mežniecībā, par ko 
abi bija atbrīvoti no iesauku-
ma armijā. Sākās dzīve vācu 
okupācijas režīmā. 

Kādu dienu viņu viensē-
tā iegriezās kaimiņš Karps 
Krasnovs ar Imantu Sudma-
li. Saruna bija neilga: fašisti 
nežēlīgi iznīcina vietējos ie-
dzīvotājus, izeja ir viena - iet 

partizānos. Lazarevi piekrita. Ir 
jāpretojas. No sākuma viņi bija 
pieci cilvēki, pakāpeniski dabūja 
ieročus, ko slēpa dažādās vietās. 
Četrdesmit pirmā gada jūlija bei-
gās izveidojās partizānu vienība, 
kurā Viktors nodrošināja sakarus, 
un viņu štābs atradās netālu no 
Osvejas. Viņi sadarbojās ar vie-
tējiem iedzīvotājiem un, pateico-
ties vairākuma atbalstam, centās 
pierunāt zemniekus aizkavēt lopu 

nodošanas procesu. 
Aktīvi darbojās arī 
policaji, kas meklēja 
svešiniekus un aiz-
domīgos. Lazarevi 
palīdzēja partizāniem 
ar degvielu, laboja 
ieročus, vēlāk vienī-
ba no štāba saņēma 
pistoles, automātus, 
sprāgstvielas. Kad 
tika gatavota kārtējā 
diversija, Viktoru no-
tvēra policaji. 

Vienu dienu Vik-
tors devās uz Vecslo-
bodu, lai saņemtu 
veikalā zābakus pēc 
kupona. Nolēma ieiet 
darba jautājumos pa-
gasta ēkā, un pēkšņi 
pa logu ieraudzīja, ka 
ēku aplenca. Prātā ie-
šāvās doma - jābēg, 

taču bija jau par vēlu. Policijas 
iecirknī viņu piekāva līdz bez-
samaņai, nopratināšanas laikā 
mēģināja dabūt informāciju par 
partizānu sakariem. Ieslodzīja 

karcerī, bet pēc dažām stundām 
atveda tēvu un citus viņa pazi-
ņas. Nežēlīgās nopratināšanas 
turpinājās, tad visus aizveda uz 
Ludzas cietumu. Tur izmeklēša-
nai ķērās klāt vācietis: mēģināja 
iebiedēt, sita ar pletni un pat šāva 
pāri galvām. Kamerā bija ap piec-
padsmit cilvēku, aukstums, bads, 
visi gulēja uz aukstas grīdas... 
Nežēlīgi apstākļi: gūstekņiem 
nācās pavadīt šajā cietumā vai-
rākus mēnešus - no novembra 
līdz četrdesmit otrā gada martam. 
Bija agrs pavasaris, kad atbrau-
ca teļu vagons. Cietuma apsar-
dze izvēlējās no izslodzītajiem 
ap divdesmit cilvēku un ievietoja 
vagonā. Izmocītie, izbadējušies 
cietumnieki devās nezināmā vir-
zienā. 

Elles loki 

Ešelons vilkās lēnām, no ie-
spējamām ērtībām aukstajā vago-
nā bija tikai caurums grīdā. Gala 
punktā viņus sagaidīja apsardze 
ar suņiem. Pēc stacijas nosau-
kuma saprata, ka tā ir Salaspils. 
Ieslodzīto kolonna no sākuma 
pārvietojās pa gulšņiem, tad vi-
ņus iedzina mežā. Drīz vien viņi 
ieraudzīja koncentrācijas nometni 
- barakas, kas līdzinājās šķūņiem. 
Pie komandantūras, ķieģeļu ēkas, 
viņi satika komandantu Vidušu, 
kas uzdeva jautājumu: “Kas par 
vilkiem?” Vīriešus izmitināja vien-
padsmitajā barakā: centrā bija 
piecstāvu nāras, tuvāk sānsie-
nām – trīsstāvu nāras. Aukstums, 
bads, saspiestība, nolemtība. 
Savu apģērbu nācās nomainīt 
pret nometnieku skrandām.  

Bija vajadzīgs remontstrād-
nieks garāžā, Viktoram paveicās, 
jo agrāk viņš strādāja ar tehniku, 
viņš iekārtojās šajā darbā. Pēc 
pusotra mēneša, kad uz Salaspili 
atveda tēvu, dēls palīdzēja arī vi-
ņam ar darbu šajā garāžā - tieši 
tajā laikā tur bija vajadzīgs kalējs, 
bet šo amatu pārvaldīja Lazarevs 
vecākais. Iespējams, šī dēla un 
tēva tikšanās katorgā bija Dieva 
palīdzība. Viktors tika audzināts 
reliģiozā ģimenē, tāpēc vissma-
gākajos dzīves mirkļos viņš lū-
dzās Visuvarenajam, un brīnumi 
notika. 

Reiz bloka vecākais noko-
mandēja: “Lazarev, uz asins no-
došanu!” Adatu iedūra vēnā, pie-
vienoja gumijas šļūteni, pa kuru 
asinis tecēja uz milzīgu stikla 
pudeli. Asins nodošanas process 
turpinājās līdz pilnīgam sama-
ņas zudumam, barakā donors 
atgriezās uz nestuvēm. Aptuve-
ni piecas dienas Viktors gulēja, 
nevarēdams pat pakustēties. 
Nometnes uztura deva: maize ar 
zāģskaidām – ap 150 gramiem, 
reizi dienā karsta susla no ēdiena 
atliekām, no rīta un vakarā – mel-
na, rūgta tēja bez cukura. 

Spēcīgais, jaunais orga-
nisms izturēja, bet garāžā viņu 
gaidīja baiss pasūtījums: no 
dzelzs sagatavēm bija jāizgata-
vo nāvinieku važas - rokām un 
kājām. Ja atteiktos - nošautu. 
Fašistu bendēm nepietika vien-

kārši ar to, ka cilvēki tika nošauti 
- pirms nāves viņus vēl mocīja ar 
dzelzs važām - ar asajām malām 
un ķēdēm. Lūk, tādu 
pēdējā ceļa variantu 
mums piedāvāja vā-
cieši. Ķēdēs - pirms 
nošaušanas vai 
uguns liesmām. 

Notraucot asa-
ras, stāstītājs tur-
pināja: “Visu 1944. 
gada vasaru nebija, 
ko elpot. Cilvēkus 
nošāva un sadedzi-
nāja katru dienu. 
Darbnīcā atkārtotajai 
izmantošanai atgrie-
zās važas, reizēm 
tās bija vēl siltas. 
Mums vajadzēja tās 

atkniedēt, nokasot apdegušos 
cilvēku miesas gabalus. Kad es 
pamēģināju atteikties no šī elles 
darba, apsargs izvilka pistoli... 
Šajā peklē mēs bijām četri vergi. 
Masveida sodīšana ar nāvi turpi-
nājās. Manuprāt, vienas un tās 
pašas važas četrdesmit ceturtā 
gada pavasarī un vasarā bija pa-
redzētas tūkstošiem cilvēku. Bet 
bija arī tie, kurus pakāra, dau-
dzus nošāva Biķernieku mežā, 
kur cilvēkus apglabāja kopējos 
kapos. 

Darba nometne – tas ir cinis-
ko vēsturnieku nekaunīgais izdo-
mājums. Koncentrācijas nometne 
neražoja nekādu produkciju, tur 
norisinājās ieslodzīto nomocī-
šana - pirms viņu nāves. Cilvēki 
nēsāja pa riņķi skārda vannas 
ar atejas saturu, staipīja smiltis 
no viena nometnes gala uz otru. 
Nevis darbs, bet ņirgāšanās ar 
skaidru mērķi - iznīcināt cilvēkos 
pašcieņu un apslāpēt vēlēšanos 
pretoties. 

Tuvojās fronte. Vagons, eše-
lons, pa spraugu ieraudzījām 
stacijas nosaukumu - Valka. Tal-
linas centrālcietums. Dievs bija 
tā lēmis, ka arī Igaunijā mēs ne-
šķīrāmies ar tēvu, kopā gulējām 
uz cietuma betona palodzes. Pēc 
dažām nedēļām vēl viens etaps 
– uz Tallinas ostu, kur kuģa kra-
vas telpās izvietoja vairāk nekā 
pustūkstoti cietumnieku. Cietumā 
mūs nebaroja, un arī jūrā ēdiena 
nebija. Daudzi neizturēja un no-
mira, viņu līķus izsvieda aiz borta. 
Tie, kam palaimējās izdzīvot, sa-
sniedza Dancigas ostu. 

Ieslodzīto nākamais gala-
punkts - koncentrācijas nometne 
Štuthofā. Nāves nometne strā-
dāja ar pilnu jaudu - krematori-
ja, gāzes kameras. Visiem bija 
arī jāstrādā, mani un tēvu atkal 
glāba mūsu prasmes, tos, kam 
bija metālapstrādes specialitāte, 
aizsūtīja uz lokomotīvju remonta 
rūpnīcu. Tur mūs baroja mazliet 
labāk, taču tēvs smagi saslima, 
arī es nonācu slimnīcā, jo sasli-
mu ar tuberkulozi. Jauniešus vēl 
ārstēja, bet gados veci cilvēki tika 
nolemti nāvei. Es meklēju savu 
tēvu, bet tā arī neatradu viņu tajā 
slimnīcā. Esmu pārliecināts, ka 
tieši tur, svešumā, viņš zaudēja 
dzīvību... 

Notika vēl viens brīnums: 
pēdējā etapa laikā man paveicās 
nokļūt pirmajā baržā, uz kuras 
jumta atradās konvojieri. Citas di-
vas baržas pa ceļam tika uzspri-
dzinātas. Pēdējās bada mokas, 
kad spēka pietika tikai tam, lai sa-
slapinātu lūpas ar jūras sālsūde-
ni. Par mata tiesu no bojāejas... 

Mena sala Dānijā. Sabiedrotie 
– angļi - krastā apcietināja vācie-
šu apsardzi, bet mums paziņoja – 
jūs esat brīvi! Mani iznesa no bar-
žas uz nestuvēm, tolaik es svēru 
tikai 40 kilogramus. Uz salas dar-
bojās Starptautiskais Sarkanais 
Krusts, dakteris Fingers lika mūs 
barot pakāpeniski. Pēc trijām ne-
dēļām es nonācu īstā paradīzē - 
Kopenhāgenas slimnīcā. 

Brīnumaina izglābšanās 
un piepildījies sap-
nis par atgriešanos 
dzimtenē. Visu mūžu 
es atceros savu tēvu 
un nezinu, kur atro-
das viņa kaps.” 

Lūk, tāda ir 
taisnība par karu un 
vācu okupāciju. Fa-
šisms ir absolūtais 
ļaunums. Cilvēces 
vēsturē nežēlīgākais 
karš, kas aiznesa 
desmitiem miljonu 
dzīvību. 

Aleksejs 
GONČAROVS 

Dagdas novada domes 
portāls paziņoja, ka domes 
sēžu zālē notika konkursa 
“Čaklākais talkotājs Dagdas 
novadā” uzvarētāju apbal-
vošana. Vides pakalpojumu 
sniedzējs “Clean R” rīkoja kon-
kursu, kurā varēja laimēt gar-
dumu grozu un dārza darba-
rīku komplektu. Ir zināmi pieci 
laimīgie konkursa uzvarētāji.  
Laimīgie balvu ieguvēji ir:

• Alise Kātiņa un 11 bērnu 
audžuģimene no Konstantino-
vas (mamma Svetlana Mahmu-
dova);

• Lauris Kokars (Ezernieku 
vidusskolas 4. klase) ar savu ģi-
meni – brāli Mārtiņu un mammu 
Inetu;

• Dagdas vidusskolas 7.a 
klase ar audzinātāju Annu Kri-
lovu;

• LSK Krāslavas, Dag-
das, Aglonas novadu komitejas 
Šķaunes Māmiņu centrs ar va-
dītāju Sandru Drozdovu;

• Bērziņu pagasta Brīvā lai-
ka pavadīšanas centra “Upma-
la” jaunieši ar vadītāju Sandru 
Drozdovu.

Pasākumu ieskandināja 
bērni no Svetlanas Mahmudo-
vas ģimenes. Konkursa uzvarē-
tājus uzrunāja Dagdas novada 
pašvaldības izpilddirektors Ivars 
Pauliņš. 

* * *
1. jūnijā pēc Mazo novad-

nieku sveikšanas pasākuma 
aicinām kultūras namā noska-
tīties animācijas filmu program-
mu pavisam maziņiem “Lupatiņi 
un draugi”. Seansu sākums no 
plkst.11.30. Programmā “Lupa-
tiņi un draugi“ iekļautas piecas 
jaunākās studijas “Atom Art” vei-
dotās “Lupatiņu” sērijas: “Kā Lu-
patiņi būvēja māju“, “Kā Lupatiņi 
veseļojās“, “Kā Lupatiņi kārtoja“, 
“Kā Lupatiņi slēpās“ (2015) un 
“Kā Lupatiņi precējās“ (2014) 
(režisors Edmunds Jansons). 
Programmā iekļautas arī divas 
studijas “Animācijas Brigāde“ 
filmiņas: “Zīļuks“ (2011) un “Sār-
tulis“ (2014) (režisore Dace Rī-
dūze). 

 * * *
Aglonas BJBLPC “Strops” 

aicina uz sezonas noslēguma 
pasākumu “Mūsu lidojums, kurš 
notiks 25. maijā plkst. 14.00”.

* * *
27. maijā Rāznas Nacio-

nālajā parkā notiks pārgājiens 
“Dabas daudzveidība un cil-
vēks”. Tikšanās - plkst. 10:00 
pie Andrupenes pamatskolas 
(Skolas ielā 6, Andrupene). Or-
ganizatori aicina: “Dosimies pār-
gājienā, lai iepazītu bioloģisko 
daudzveidību pļavā, mežā un 
purvā un to zināmo un dažreiz 
nezināmo lomu cilvēka dzī-
vē. Parunāsim par ekosistēmu 
sniegtajiem pakalpojumiem un 
dabas aizsardzības nepiecieša-
mību”.

* * *
2016. gada 29. maijā plkst. 

10.00 Andzeļu pamatskolas 
sporta laukumā notiks Dagdas 
novada minifutbola turnīrs. Pa-
sākumu organizē Dagdas no-
vada pašvaldība. Dalībnieki -- 
visi aktīva dzīvesveida cienītāji 
(dalībnieku vecums – sākot no 
14 gadiem). Komandā var pie-
teikt 8 spēlētājus (9.00 – 9.50 
-- komandu pieteikšanās uz vie-
tas). Pieteikumus var iepriekš 
sūtīt uz e-pastu: visnevskis@
dagda.lv

Novadu ziņas
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Diemžēl ne katram ir laikmetam atbilstošs klozetpods, toties katram rokās mobilais telefons

Lai gan pirmās liecības par 
klozetpodiem ar ūdeni ir atrastas 
grieķu, romiešu, seno ķīniešu un 
šumeru kultūrās jau pirms vairā-
kiem tūkstošiem gadu, un pirmais 
modernais klozetpods tika izgud-
rots vēl tālajā 16. gadsimtā kara-
lienes Elizabetes I galmā Anglijā, 
daudzviet Dagdas, Aglonas un 
Krāslavas novados šis “brīnums 
ar ūdeni” vēl nav sastopams. 

Cilvēce tehnoloģijās attīstī-
jusies tik tālu, ka gandrīz katram 
rokās ir mobilais telefons, taču 
neskatoties uz to, ka dzīvojam 21. 
gadsimtā, kanalizācijas jautājums 
pasaulē un Latvijā vēl joprojām ir 
aktuāls. Tā nu sanāk, ka daudzi, 
ikdienā sirsniņmāju apmeklējot, ar 
rokām bauda 21. gadsimta priekš-
rocības, bet ar pēcpusi sastopas 
ar 16. gadsimtu. 

Lai mudinātu cilvēkus aizdo-
māties par to, kādos apstākļos 
dzīvo cilvēki citviet un pievērstu 
lielāku uzmanību šai problēmai, 
kopš 2001. gada 19. novembra 
pasaulē tiek atzīmēta Starptau-
tiskā Tualetes diena. Latvijā šis 
datums seko mūsu valsts lielāka-
jiem svētkiem, tāpēc līdz šim par 
šiem svētkiem runāts maz. Kaut 
gan, apskatoties internetvidi, tiek 
konstatēts, ka Rīgas pašvaldība 
kādu gadu šo dienu ir nosvinējusi 
ar sabiedrisko tualešu būdiņu iz-
pušķošanu.

Diemžēl statistika ir bēdīga, 
gan skatoties pasaules līmenī, 
gan valsts līmenī. Pēc ANO ap-
rēķiniem aptuveni 2,5 miljardi jeb 
1/3 pasaules iedzīvotāju dzīvo 
bez drošas un tīras tualetes un 
nebauda kanalizācijas priekšro-
cības.

Saskaņā ar Centrālās Sta-
tistikas biroja (CSP) datiem, ap-
tuveni 16% no visām Latvijas 
mājsaimniecībām lieto sausās 
tualetes jeb tualetes bez ūdens 

novada. Un aptuveni 30 % māj-
saimniecību nav pieslēgtas kopē-
jai ūdensvada vai kanalizācijas 
sistēmai.

Problēma ir aktuāla arī Dag- 
das novadā. Intervijas laikā no 
SIA “Dagdas komunālā saimnie-
cība” vadītāja Edgara Tjarves 
teiktā tika noskaidrots, ka kopu-
mā Dagdas pilsētā aptuveni puse 
iedzīvotāju nav pieslēgušies ko-
pējai kanalizācijas sistēmai un 
ikdienā izmanto asinizācijas pa-
kalpojumus. 

Lai arī projektu ietvaros dau-
dzās ielās tika ievilkts ūdensvads 
un kanalizācijas tīkls, māju īpaš-
nieki vairāku iemeslu dēļ nestei-
dzas pieslēgties kopējai sistēmai. 
Viens no iespējamiem iemesliem 
ir pieslēguma dārdzība, otrs - teh-
niska neiespējamība pieslēgties, 
jo kanalizācijas sistēma atrodas 
augstāk par māju. Lai tai pieslēg-
tos, nepieciešams uzstādīt papil-
dus sūkņus, kas ne tikai sadār-
dzina pieslēgšanos, bet arī liek 
noprast, ja kādu dienu sūknis atsa-
kās darboties, nav izslēgts, ka nāk-
sies slīkt kaimiņu radītajos sūdos.

Diemžēl problēmas aktuali-
zāciju un risināšanu atbildīgās 
amatpersonas uzsākušas ar ad-
ministratīvo sodu uzlikšanu. Un 
tik filtrēta mājsaimniecību atlase, 
kuriem uzlikt administratīvo sodu 
vairāk izskatās pēc tā, ka sodot 
netiek domāts par vides aizsar-
dzību, bet vairāk izskatās pēc 
ļaunprātīgas varas izmantoša-
nas, lai mazinātu konkrēto cilvē-
ku darbību, kuri ik pa laikam pauž 
savu viedokli presē.

Kopumā administratīvo sodu 
par vides piesārņojumu ar kanali-
zācijas ūdeņiem Dagdas pilsētā ir 
saņēmušas tikai divas personas 
- kāda bezdarbniece un Dagdas 
novada domes deputāta Rai-
manda Nipera dzīvesbiedre. Palu 

laikā kāds pamanījis, ka no kana-
lizācijas akas ūdeņi ietek vietē-
jā grāvī, tāpēc administratīvajai 
komisijai tika ziņots par vides 
piesārņojumu. Apsekojot notiku-
ma vietu, tika noprasts, ka dažu 
metru attālumā šādu piesārņoju-
mu veido arī citu mājsaimniecību 
akas, taču tās nezin kāpēc “vides 
aizsargi” nepamanīja.  

Ar ko saistīta tikai vienas 
mājsaimniecības vides piesār-
ņojuma pamanīšana un netika 
pievērsta uzmanība blakus eso-
šo mājsaimniecību kanalizācijas 
aku pārplūdei, nav izprotams. 
Varbūt ar to, ka tās akas pieder 
citām, labi atpazīstamām amat-
personām? 

Kaut gan E.Tjarve, kurš ir arī 
administratīvās komisijas priekš-
sēdētājs, intervijas laikā atzina, 
ka tas “nebija nekāds pasūtī-
jums”, taču bezdarbība no viņa 
puses turpmākā jautājuma “risi-
nāšanā” kā komunālā dienesta 
vadītājam norāda uz to, ka nav 
izslēgts, ka “vides aizsargu” pie-
nākumos bija pamanīt tikai kon-
krēto mājsaimniecību.

Lai kā tur arī nebūtu vai šķis-
tu, komunālā dienesta vadītājs 
uzskata, ka problēma tika risinā-
ta un šis sods būs labs piemērs 
arī citiem. Iespējams, ka tas pat 
mudināšot citiem pieslēgties pie 
kopējās ūdens un kanalizācijas 
sistēmas. Cerēsim, ka kaimiņiem 
uzliktais sods kalpos kā motivā-
cija arī blakus kaimiņu īpašumu 
saimniekiem, taču vai ar to pie-
spiedīs pieslēgties kopējais sistē-
mai? Un ko darīt tiem māju īpaš-
niekiem, kuri teorētiski saprot, ka 
pieslēgties kopējai sistēmai ir pat 
bīstami un, ja netiks izmantoti pa-
pildus sūkņi, tas draud ar noslīk-
šanu kaimiņu radītajos sūdos? 

Ar šāda veida jautājumiem 
nākas saskarties Dagdas pilsētas 

iedzīvotājiem pēc pašvaldības, 
ES ūdens un kanalizācijas reali-
zētajiem projektiem. 

Jau vairāku gadu garumā 
Latvijā ar ES fondu līdzekļu at-
balstu pilsētās un laukos tiek 
izveidoti maģistrālie ūdens un 
kanalizāciju tīkli. To galvenais 
uzdevums ir vides piesārņojuma 
mazināšana un dzeramā ūdens 
kvalitātes uzlabošana. Skatoties, 
kā šie projekti tiek realizēti gadu 
garumā visā valsts teritorijā, 
diemžēl nākas secināt, ka Latvija 
ir viens liels veiksmes stāsts un 
Dagdas novads nav izņēmums. 

Ja citās pasaules valstīs, kur 
pārvaldēs strādājošajiem piemīt 
saimnieciskā domāšana, pirms 
jauna pakalpojuma ieviešanas 
apzinās potenciālos pakalpojuma 
pircējus un jau sākotnēji kom-
pleksi domā, kā tiem ekonomis-
kāk nodrošināt jaunieviesto pa-
kalpojumu, tad Latvijā viss notiek 
ačgārni. Vispirms tiek piedāvāts 
spēlēt nezināmu spēli, bet tikai 
pēc spēles izspēles radīti spēles 
noteikumi. Tāpēc katrs spēlētājs 
spēlē kā grib un kā prot - radot 
haosu un nesaprašanos.

Arī ūdens un kanalizācijas 
tīklu izveides projekti nav izņē-
mums. Par to, ka projekti tika 
uzsākti realizēt no otra gala, laika 
gaitā saprata arī pati valsts, tāpēc 
pāris gadus atpakaļ ķērās pie jau-
tājuma sakārtošanas.

Neskatoties uz to, ka daudz-
viet projekti realizēti jau sen, 
pakalpojuma saņēmēju skaits 
nepieaug, tāpēc komunālās 
saimniecības negūst plānotos ie-
nākumus. Jau vairāk nekā pirms 
diviem gadiem trauksmes zvanu 
valstī uzsāka skandināt tieši paš-
valdību komunālo saimniecību 
vadītāji, jo izprata, ka iedzīvotāji 
nemaz tik naski nepieslēdzas 
šiem jaunizveidotajiem pakalpo-

juma tīkliem, tādēļ cerēto ieņē-
mumu vietā komunālās saimnie-
cības saņēma vien pārmetumus 
no ES. Lai beidzot līdz galam 
sakārtotu šo jautājumu, valstī tika 
izstrādāti un apstiprināti jauni MK 
noteikumi “Noteikumi par sabied-
risko ūdenssaimniecības pakal-
pojumu sniegšanu un lietošanu”, 
kas stājās spēkā šī gada 1. aprīlī.
Šie noteikumi paredz:

1.1.kārtību, kādā sniedz, izman-
to un pārtrauc sniegt sabiedriskos 
ūdenssaimniecības pakalpojumus;

1.2. kārtību, kādā nekustamo 
īpašumu pieslēdz centralizētajai 
ūdensapgādes vai centralizētajai 
kanalizācijas sistēmai (tai skaitā pra-
sības attiecībā uz komercuzskaites 
mēraparāta mezgla atrašanās vietu 
un gadījumus, kad pieļaujama ko-
mercuzskaites mēraparāta mezgla 
izbūve ārpus piederības robežas);

1.3. pakalpojumu sniedzēja 
sniegto sabiedrisko ūdenssaimnie-
cības pakalpojumu uzskaites kārtību 
un kārtību, kādā veicami norēķini 
par saņemtajiem pakalpojumiem;

1.4. kārtību, kādā aprēķi-
na kompensāciju par sabiedrisko 
ūdenssaimniecības pakalpojumu lie-
tošanas noteikumu pārkāpšanu u.c.

Beidzot valsts izdeva regulu, 
kas palīdzēs pašvaldībām risināt 
tik aktuālu problēmu kā kanalizā-
cija. Cerēsim, ka līdz ar to atbil-
dīgās amatpersonas sāks redzēt 
problēmu kopumā nevis pēc kon-
krēta pasūtījuma. Novēlēsim pa-
nākt, lai drīzumā notiek masveida 
pieslēgšanās izveidotajām kana-
lizācijas sistēmām un Dagdas pil-
sētā ienāk 21. gadsimts. 

 Kādas vēl problēmas komu-
nālās saimniecības jautājumos ir 
Dagdas pilsētā, lasiet interviju ar 
SIA “Dagdas komunālā saimnie-
cība” vadītāju E.Tjarvi kādā no 
tuvākajiem laikraksta numuriem. 

Elizabete VIĻUMA - GRAŽULE

“Pa mazumiņam no visas pasaules”

Pilnīgi negaidīti darba ne-
dēļas vidū uzzināju, ka “Va-
ravīksnes” vidusskolā notiks 
režisora Andreja Jakubovska 
teātra kolektīvu priekšnesums. 
Un es nevarēju palaist garām 
šo pasākumu savā dzimtajā 
skolā. Skatītāji atnāca ar zie-
diem un fotoaparātiem, kaut 
gan režisors brīdināja, ka 
šoreiz nebūs tas, kam droši 
vien gatavojās atnākušie, un 
paskaidroja, ka tā būs savda-
bīga atklātā stunda skatuves 
mākslā. Mūsu režisors laikam 
ļoti uztraucās! Īstenībā tā bija 
īsta teātra izrāde trijās daļās 

- “Pa mazumiņam no visas pa-
saules” -  ar talantīgiem aktie-
riem, skaistas, apburošas mū-
zikas pavadījumā.  

Uz skatuves savu meis-
tarību demonstrēja trīs skolas 
teātra kolektīvi, kurus vada 
Andrejs Jakubovskis. Valodu 
teātra grupa “Nerrs”, kurā dar-
bojas vecāko klašu audzēkņi, 
skolas teātra kolektīvs “Aina”, 
kuru var nosaukt par ekspe-
rimentālo, jo šie skolēni sāka 
mācīties skatuves mākslu no 
5. klases (pašlaik tā ir 7. kla-
se), un tagad ir ļoti interesan-
ti, kādu rezultātu sasniegs šis 
kolektīvs nākotnē. Trešā grupa 
- “ASNS”. 

Uz skatuves tika prezen-
tētas nelielas epizodes par te-
matiem, kas mūsdienās ir ļoti 
aktuāli. Piemēram, par to, kā 
Labais cīnās ar Ļauno, kā arī 
par to, kas var notikt, kad vies-
mīlīgā Prieka mājās pēkšņi ie-
rodas Skaudība, Naids, Bailes 
un citas ne visai labas cilvēka 
īpašības... 

Visi trīs kolektīvi turpinās 
savu darbu arī nākamajā gadā, 
un, iespējams, pat sasniegs 
panākumus kādā no teātra 
mākslas konkursiem-festivā-
liem, kas ik gadu tiek rīkoti Lat-
vijā. 

Vēlam aktieriem veiksmi 
un daudz sasniegumu, bet re-
žisoram - izturību un pacietību!

   
Natālija ZDANOVSKA 

Autores foto 

Kanalizācijas problēmas Dagdas novadā
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Arī vasarā turpinam darboties
Nemanāmi ir pagājuši pieci 
mēneši kopš Krāslavas no-
vada centrālajā bibliotēkā uz-
sāka darbu neformālās izglītī-
bas apmācību kurss “Senioru 
dzīves skola”. Ziemas semes-
tris bija ļoti piesātināts un 
informatīvs gan studentēm, 
gan pašiem skolas organiza-
toriem un pasniedzējiem Rai-
mondam Lazdam un Tatjanai 
Azamatovai. 

Šajā laika posmā seniori 
noklausījās 16 lekcijas, piedalī-
jās četrās dažādu rokdarbu no-
darbībās un trijās ekskursijās uz 
interesantiem un nozīmīgiem pil-
sētas objektiem. Daudzi “Senio-
ru dzīves skolas” plānotie mērķi 
tika veiksmīgi sasniegti, pateico-
ties Krāslavas novada centrālās 
bibliotēkas direktores Valentīnas 
Magidas, bibliotēkas darbinie-
ču Viktorijas Slesares un Annas 
Bartušas sirsnīgajam atbalstam.

Aprīļa beigās kopīgi tika 
nolemts, ka ziemas apmācību 
semestra noslēgums būtu jāat-
zīmē ar savdabīgu “izlaidumu”. 
Izlaiduma svinībām pārsteigu-
mu sarīkoja viesmīlīgās telpu 
saimnieces. Bibliotēkas direk-
tore Valentīna Magidas prezen-
tēja aizrautīgu stāstījumu par 
Nīderlandi, kura dotajā laikā ir 
Eiropas Savienības prezidējošā 
valsts. Prezentācijā bija iekļau-
ta informācija par šīs mazās un 
apbrīnojamās valsts ģeogrāfis-
kajām, politiskajām, demogrā-
fiskajām un kultūras īpatnībām. 
Pastiprinātu interesi izsauca 
stāstījuma daļa par Nīderlandes 
iedzīvotāju tradicionālo dzīves-
veidu, ieradumiem, uzvedību 
ikdienā. Par prezentācijas kul-
mināciju kļuva uzaicinājums no-

baudīt šīs valsts iedzīvotāju tra-
dicionālos ēdienus, kurus bija 
pagatavojušas bibliotēkas dar-
binieces. Ne velti katras valsts 
iedzīvotāji cenšas tūristiem 
piedāvāt savus tradicionālos 
ēdienus, jo tieši redzot un izgar-
šojot tos, ir iespēja labāk izjust 
šīs valsts specifiku un unika-
litāti. Tā nu izlaidums kļuva ne 
tikai par labu iespēju parunāties 
neformālā gaisotnē, bet arī par 
nelielu ceļojumu uz Nīderlandi! 
Kopīgo tējas dzeršanu un ēdie-
nu degustāciju lieliski papildinā-
ja senioru skolas studentes, ku-
ras saviļņoti un satraukti, kā jau 
tas pienāks izlaidumā, deklamē-
ja pašu sacerētos dzejoļus. Šis 
neaizmirstamais notikums kļuva 
par emocionāli piesātinātu pir-
mā studiju posma noslēgumu 
neformālās izglītības nepār-
trauktajā mācību ciklā pensi-
jas un pirmspensijas vecuma 
cilvēkiem.

Lai labāk izprastu un at-
bilstu senioru gaidām un va-
jadzībām, mācību semestra 
pēdējo nedēļu laikā “Senioru 
dzīves skolas” organizatori 
veica aptauju. Aptaujas anke-
tās tika iekļauti jautājumi par 
lekciju saturu, sarežģītību, in-
tensitāti un mācību program-
mas tēmu daudzveidību. Pēc 
aptaujas rezultātiem noskaid-
rojās, ka lielākā daļa no stu-
dentēm vēlas turpināt iknedē-
ļas tikšanās “Senioru dzīves 
skolas” ietvaros, dodot priekš-
roku laika pavadīšanai svaigā 
gaisā, maksimāli izmantojot 
dabas un pilsētas daudzveidīgās 
iespējas. Tika pieņemts lēmums 
gada siltajā laikā veltīt galveno 
uzmanību tūrismam un fiziskām 
aktivitātēm. Par pirmo pasāku-

mu, iezīmējot vasaras semestra 
sākumu, kļuva ekskursija uz 
Adamovas taku.

Adamovas taka tika izveido-
ta pateicoties Daugavpils univer-
sitātes mācību spēku iniciatīvai 
un studentu atbalstam, kuri ko-
pīgi strādāja pie takas izveido-
šanas 1998.gadā. Šī taka ir daļa 
no dabas parka “Daugavas loki”. 
Pastaiga pa taku ekskursan-
tiem dod iespēju vērot platlapju 
mežu – gāršu, kura izskats nav 
mainījies pēdējo 600 gadu lai-
kā, ieraudzīt brīnumainu piecu 
stumbru apsi, nofotografēties 
pie milzīga ar ledājiem no Skan-
dināvijas atnesta laukakmeņa, 
kura apjoms sasniedz 11 kubik-
metrus, un ieraudzīt vēl daudzus 
citus apbrīnas cienīgus apskates 

objektus. Daži Adamovas takas 
posmi ir visai sarežģīti un grūti 
izejami, tāpēc tās apmeklēju-
mam ir nepieciešama laba fizis-
kā sagatavotība. Bet pastaiga 

pa takas daļu, kura iet gar Dau-
gavas krastu, ir viegli izejama 
un pārsteidz ar skaistiem dabas 
skatiem, vērojot gan Adamovas 
takas stāvās gravas nogāzes, 
gan upes pretējo krastu. Šajā 
ceļa posmā pāri urdzošajiem 
strautiem ir izveidoti tiltiņi, izlikti 
apraksti pie ievērojamākajiem 
dabas objektiem. Seniori, atkarī-
bā no savas fiziskās formas un 
pašsajūtas, varēja izvēlēties da-
žādas grūtības pakāpes pastai-
gu. Daudzi no senioriem atzinās, 
ka, lai gan bija dzirdējuši par šo 
taku, nebija ne reizi saņēmušies 
to apmeklēt.

Ekskursija uz Adamovas 
taku “Senioru dzīves skolas” stu-
dentiem sniedza ne tikai lieliskus 
atpūtas mirkļus, bet arī kļuva par 

iespēju piedalīties brīvprātīgajā 
darbā, sakopjot atkritumus Dau-
gavas krastā iekārtotajā piknika 
laukumā. Atbildīga attieksme 
pret apkārtējo vidi ir labs pie-

mērs, ko vecākā gadagājuma 
cilvēki var rādīt pārējiem pilsētas 
iedzīvotājiem.

“Senioru dzīves skolas” pa-
sniedzēji un studenti izsaka vis-
lielāko pateicību par palīdzību 
ekskursijas organizēšanā paš-
valdības aģentūras “Labiekār-
tošana K” direktoram Ēvaldam 
Cauņam.

Pēc ekskursijas dalībnieku 
vērtējuma, šādas ekskursijas 
uz ilgu laiku paliek atmiņā, dod 
enerģijas pieplūdumu, veicina 
vēlēšanos atklāt jaunus tūrisma 
dabas objektus un vairāk izzināt 
dzimto novadu. “Senioru dzīves 
skolas” organizētāji no savas pu-
ses apņemas vasaras semestra 
ietvaros organizēt vēl daudzus 
interesantus pasākumus, ar ko 

padarīt senioru dzīvi daudzvei-
dīgāku!

Tatjana AZAMATOVA

Meistara stunda mirkļa garumā
Vai jūs pazīstat kādu skolēnu 

vai studentu, kurš turpina nākt uz 
nodarbībām arī pēc izlaiduma? Iz-
rādās, ka Krāslavā tādu ir krietns 
pulciņš. Lai gan biedrības “Pieci 
airi” vadītā “Senioru dzīves skola” 
veiksmīgi pabeigusi pirmā gada 
ziemas nodarbību ciklu, pēc senio-
ru iniciatīvas nodarbības turpinās. 

Ierastajā nodarbību laikā Krās- 
lavas novada centrālās bibliotē-
kas lasītavā seniori sapulcējās 
uz tikšanos ar mūsu novadnieku, 
mūzikas instrumentu meistaru, 
mūziķi Aleksandru Maijeru.

Iepazīšanās sākumā bija ie-
spēja noskatīties video fragmentu 
no pagājušā gada Garīgās mūzi-
kas festivāla jaundarbu koncerta, 
kurā Jēkaba Jančevska skaņdar-
bu “No letu zemes” kopā ar Valsts 
akadēmisko kori “Latvija” un Liepā-
jas simfoniskā orķestra stīgu grupu 
izpildīja Aleksandrs Maijers. Jāpie-
min, ka mūsu novadnieks pagāju-
šajā gadā ir uzstājies arī kopā ar 
Latvijas Radio kori Latgales vēst-
niecībā GORS.

“Jūs mani nedaudz samulsinā-
jāt ar šī koncerta atskaņošanu...” 

video fragmentu komentēja mū-
ziķis. “Tā nav mana ikdiena. Mani 
vienkārši uzaicināja... vairāk es 
spēlēju savam priekam. Protams, 
uzstāšanās publikai rada citādas 
izjūtas. Esmu spēlējis vairākos 
kolektīvos un muzikālajos projek-
tos - grupās “Lūcis”, “Ze Laika Pa-
reģotāji”, “Oroboro”, kas bija viens 
no ilglaicīgākajiem projektiem. Ir ie-
rakstīti kopīgi diski, esam spēlējuši 
dažādos pasākumos.”

Aleksandrs saka, ka mīl mūzi-
ku un izskatās, ka arī mūzika mīl 
viņu, jo kā gan citādi viņš varētu iz-
vilināt melodiju gandrīz no visa, ko 
paņem rokās?

Meistaram bija līdzi ap 30 da-
žādiem instrumentiem no vairāk 
kā simts mājās esošās mūzikas 
instrumentu kolekcijas. “Es no-
darbojos ar mūzikas instrumentu 
izgatavošanu jau 20 gadus. Sākās 
ar to, ka man ļoti patika mūzika un 
instrumenti, ar ko var radīt mūziku. 
Bieži apmeklēju mūzikas instru-
mentu veikalus. Reiz iegādājos 
vienkāršu stabuli un, izpētot to, 
sapratu, ka varu tādu pagatavot arī 
pats. Tā sākās šis process. Šobrīd 

izgatavoto ins-
trumentu skaitu 
varētu mērīt sim-
tos. Ir pavisam 
vienkārši instru-
menti, kurus var 
pagatavot no ļoti 
dažādām lietām 
un ir instrumenti, 
kuru izgatavoša-
nai nepieciešams 
ilgs darbs un pa-
cietība.

Lielu daļu 
manā mūzikas 
instrumentu ko-

lekcijā esmu izgatavojis pats, da-
žus esmu iegādājies, dažus man 
atveduši no ceļojumiem vai dāvi-
nājuši draugi.”

Izrādās, ka mūzikas instru-
ments var izaugt arī piemājas 
dārzā, tikai tas attiecīgi jānogata-
vina un jāapstrādā – meistars no-
demonstrēja skanošu dekoratīvo 
ķirbīti un pastāstīja, kā to izgatavot.

Par katru mūzikas instrumen-
tu Aleksandram bija savs stāsts, 
katrs viņa rokās sāka skanēt. Tas 
izskatījās tik vienkārši. 

“Tautas mūzika ir vienkārša. Arī 
senākos laikos katrs, kuram bija 
brīvs brīdis un vēlēšanās, varēja 
izgatavot mūzikas instrumentus un 
to arī darīja. Piemēram, ganiņš – 
stabules. Arī es gatavoju stabules. 
Tas ir viens no maniem mīļākajiem 
instrumentiem.” 

Rīgas Tehniskajā augstskolā 
Aleksandrs studējis radiotehni-
ku, tomēr abi ar dzīvesbiedri Ingu 
ir patiesi mākslinieki un amata 
meistari. Arī Inga gatavo mūzikas 
instrumentus vai skaņu rīkus. Abi 
kopā viņi piedāvā stabules, svil-
pavniekus, vargānus, grabuļus, 
zvanus un zvārguļus no dažādiem 
materiāliem. Viņu skaņu rīki patīk 
gan bērniem, gan pieaugušajiem, 
gan krāslaviešiem, gan pilsētas 
viesiem.

Raimonds Lazda, viens no 
“Senioru dzīves skolas” vadītājiem, 
par tikšanos stāsta: “Seniori uzma-
nīgi un ar lielu interesi vēroja, kā 
Aleksandra rokās atdzīvojas vis-
dažādākie mūzikas instrumenti un 
neparastas skaņas piepildīja telpu 
ar pazīstamām un nepazīstamām 
melodijām. Pēc klātesošo sejām 
varēja redzēt, ka katra jauna skaņa 
it kā liek doties aizrautīgā ceļojumā 

uz tālām zemēm, atcerēties kādu 
sen redzētu kinofilmu vai skaistu 
mirkli no sava garā dzīves ceļa. 
Saviļņojumu nomainīja izbrīns, iz-
brīnu smaids, smaidu prieks un tā 
veselas stundas garumā, kamēr 
Aleksandrs rādīja, stāstīja, spēlēja 
paša izgatavotos un veikalā iegā-
dātos mūzikas instrumentus. Bei-
dzoties pasākumam, vēl vajadzēja 
ilgu laiku, lai visi atgrieztos atpakaļ 
no brīnumainā ceļojuma, kurā vi-
sus bija aizvedis Aleksandrs, atpa-
kaļ uz Krāslavu, Krāslavas novada 
centrālās bibliotēkas lasītavu, kur 
notika šis lieliskais piedzīvojums 
laikā un telpā.”

Paldies par lielisko iespēju pie-
dalīties “Senioru dzīves skolas” no-
darbībā un vēlreiz satikt mūsu izci-
lo novadnieku Aleksandru Maijeru.

Iveta LEIKUMA

Senioru dzīves skola

Gaidi mani

Viņus meklē radi un draugi

Ar raidījuma “Gaidi mani” 
starpniecību iedzīvotāji mek-
lē savus radiniekus, senus 
draugus, kuri, iespējams, dzī-
vo Krāslavā un tās apkaimē. 

Tiek meklēts Viktors Ko-
vaļovs Aleksandra dēls, dzim. 
1960. gada aprīlī Jelgavā, un 
viņa ģimeni. Viņi dzīvo Krāslavā. 
Viktoru sagaida daudz jaunumu. 

Anastasiju Matvejevu Ana-
tolija meitu, dzim. 1982. g., mek-
lē Oksana Matvejeva Anatolija 
meita. Meklē savu māsu. Ir ziņas, 
ka viņa atdota bērnu namā Krās- 
lavā 1991. g. 

Timofeju Lesiku, dzim. 
1938.g., meklē māsa Marija Kri-
vicka. Sakari ar brāli pārtrūkuši 
2008.g. 

Bērnības draudzeni Ļubo-
vu Onufrijevu (Danšinu), dzim. 
1936.g., meklē Larisa Konopļenko. 

Aleksandru Toporkovu, 
dzim. 1953.g., meklē radinieks 
Vladimirs Buškins Jurija dēls. 

Elīnu Pisarenoku (Kopei-
ku) meklē Ļubova Vasiļjeva Mi-
haila meita. Elīnai ir meita Andra. 

Savu brāli Vasīliju Harlamo-
vu, dzim. 1953., un viņa ģimeni 
meklē Gaļina Matvejeva Tarasa 
meita. Sakari ar brāli pārtrūkuši 
1998.g.

Ja jums ir kādas ziņas par 
šiem cilvēkiem, kurus meklē tu-
vinieki, lūgums par to ziņot raidī-
juma “Gaidi mani” brīvprātīgajam 
palīgam Mārtiņam Ziebergam, 
rakstot uz e-pastu martins.zie-
bergs@inbox.lv vai zvanot pa 
tālr. + 371 29923833.
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Televīzijas programmaTREŠDIENA, 25. maijs
LTV1

6.00 Latvijas Republikas valsts 
himna  6.02 Citādi latviskais 
(Cytaidi latviskais)
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 Nacionālie dārgumi.100 
g kultūras
12.00 Aizliegtais paņēmiens
13.15, 5.30 Vides fakti
13.50 Gārfīlda šovs
14.20 Kas te? Es te!
15.05 Mājas, kur atgriezties
18.00, 23.05 Ziņas
19.30 Ekvadora
20.30 Panorāma
21.13 Latvijas Loto izlozes
21.20 Tieša runa
22.30 Zebra. Drošība un ātrums

22.45 Aculiecinieks
23.20 Midsomeras slepkavības
1.15 1.1. Aktuālā intervija

LTV7
6.00 Latvijas Republikas valsts 
himna
6.03, 5.30 1000 jūdzes Urālu 
kalnos  6.30 Projekts Nākotne
7.00 Ceturtā studija
7.30 De facto
8.05 Province
8.35, 5.00 Citādi latviskais 
(Cytaidi latviskais)
9.10 100 g kultūras. Personība
10.00 Mājas, kur atgriezties
10.55, 16.05 Muhtars atgriežas
11.50, 21.40 Kalnu patruļa
12.45 Automoto raidījums nr.2
13.15 Brīvdienu ceļvedis
13.45, 0.55 Nedēļas apskats
14.15 Aktualitātes
14.45 Izglītība un karjera
15.15 Aculiecinieks

15.35, 1.25 Eiropa fokusā
17.00 Dzīve šodien
18.00 Ziņas  18.35 Punkti uz i
19.30 LBL 4.finālspēle
22.35 Izzināt Japānu 2.
23.10 Pārmantotās tradīcijas
0.15 100 g kultūras. Personība

LNT
5.00 Karamba!
5.20, 10.05 Bernards
5.35 Kristīgā programma “Ticī-
go uzvaras balss”  6.00, 14.20 
Martas Stjuartes pavārskola
6.30, 3.15 LNT rīta ziņu raidī-
jums ”900 sekundes”
8.40, 0.15 Dzīvīte
9.10, 2.05 Juvelieru klans
10.20, 13.45 Televeikala 
skatlogs
10.35 Mežonīgā sirds
11.45 Mf. Mūžīgais pavasaris
14.00, 17.50, 20.00 LNT ziņas
14.55 Mediķi

15.50 Nemelo man!
16.50 Māksla piedot
18.00 Mežonīgā kaķe
18.55, 1.20 Saška
20.35, 2.50 Degpunktā
21.10 Dzimuši policisti
22.10 Mf. Īstenā drošsirdība
0.35 Nikita

TV3
05.00 Tētuka meitiņas
05.50 Kāsla metode
06.40, 13.05 Multfilmas
08.05, 18.00 SašaTaņa
09.05, 17.00 Kāsla metode
10.05 Īpašo uzdevumu vienība 
Hawaii-0
11.05, 0.35 Ņujorkas karalis
12.05 Rozenheimas detektīvi
14.05, 2.15 UgunsGrēks
15.20, 1.30 Jāvārds kāzu kleitai
16.25, 20.20, 3.15 Viņas melo 
labāk  19.00, 3.45, 4.15 TV3 
Ziņas  19.35 Bez Tabu

21.00 Tēta nedienas Latvijā
22.35 Greislenda
23.35 Ģēnijs uzvalkā

TV3+
5.00, 17.55, 0.55 Māja-2
5.45 Infomānija
6.05, 12.10 Тētuka meitiņas
7.00 Ēd un tievē
7.30 Astoņdesmitie
8.30, 14.25 Comedy Club
9.35, 15.30 Comedy Batls
10.50 TV shop
11.05, 16.40 Univers
13.20, 20.05 Mūsu Krievija
16.05, 0.45 Urālu pelmeņi
21.00 Dārgā, mēs nogalinām 
bērnus   23.00 Mf. Bīstamais 
atvaļinājums

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 Nodaļa Nr. 44
14.50, 2.00 Satikšanās vieta
16.20 Izzinātājs 
18.00 Runājam un rādām
19.45 Ņevskis
21.35 Profesionālis
23.30 Dienas kopsavilkums
0.00 Kurlais
3.10 Asinszāle
5.00 Dzīvokļu jautājums

PBK
6.30, 9.00, 11.00, 14.30, 17.05, 
1.00 Ziņas
6.35 Multfilmas
7.00, 9.25 Labrīt!
9.55 Dzīvo vesels!
11.30, 18.55 Lai runā!
12.55 Tablete
13.30 Vienatnē ar visiem
14.50, 4.30 Moderns sprie-

24. maijā Ir iemesls!
1487. gadā Dublinā kā angļu karalis Ričards IV tika kro-
nēts viltvārdis Lamberts Simnels 

Tā ir liela traģēdija, ja valsti 
pārvalda traks karalis. Viņa lē-
mumi ir neparedzami, bet pa-
vēles - absurdas. Viduslaikos 
– tā bija īsta katastrofa. Jo ka-
ralis bija galvenais tautas aiz-

stāvis, bet kādu palīdzību var sagaidīt no cilvēka, 
kuram ir nepieciešama pastāvīga aizsardzība no 
sevis paša... XV gadsimtā šāda situācija izraisīja 
karu, kas turpinājās ilgus gadus starp Jorkiem un 
Lankasteriem un ko vēsturnieki tagad dēvē par 
Sarkanās un Baltās rozes karu. Uz Anglijas troni 
pretendēja vairāki aristokrāti, un katram bija reā-
las tiesības iegūt kroni. Ceļā uz karaļa troni lordi 
un grāfi nesmādēja nekādas metodes. Kandidā-
tus neapstādināja arī konkurentu vecums vai dzi-
mums. Bērnus ieslodzīja cietumā, sievietes nežē-
līgi noindēja. Tādā necilvēcīgā veidā pretendenti 
atbrīvoja sev ceļu pie varas. 

Kad tronī nostiprinājās karalis Henrijs VII no 
Tjudoru dinastijas (Lankasteru pēcnācējs), Jorki 
nolēma izmantot jebkādu iespēju, lai apstrīdētu 
“izlēcēja” Henrija tiesības. Par spīti savu konku-
rentu pārbaudītajai un efektīvajai iznīcināšanas 
taktikai, pirmais Tjudors apžēloja savu bīstamāko 
konkurentu Joriku, pēdējo no Plantagenetiem, 
kas pamatoti pretendēja uz troni un ko atbalstīja 
Jorki. Henrijs nebija sodījis ar nāvi, noindējis vai 
nodūris šo grāfu, viņš pavēlēja ieslodzīt viņu Tau-
erā. Šīs “humānās” rīcības pamatā bija fakts, ka 
troņmantiniekam tolaik bija tikai 10 gadi... 

Kad citu pretendentu uz troni vairs nepaliek, 
parasti, visiem negodīgajiem monarhiem par ne-
laimi, uzrodas visdažādākie viltvārži... 

Ričardam Saimonam, jaunajam un ļoti ambi-
ciozajam Anglijas prestižākās garīgās skolas ab-
solventam, nebija nekādu tiesību uz troni. Bet 
viņš sapņoja par galvu reibinošu karjeru reliģijas 
jomā. Domājot par šo sev aktuālo tēmu, Saimons 
ieraudzīja zēnu, kurš dzenāja pa ielu zosis. Palaid-
nieka netīrā seja atgādināja jaunajam teologam 
par nelaimīgajiem prinčiem, kurus viņš redzēja 
tikai vienu reizi... Ielaspuika bija apbrīnojami lī-
dzīgs karaļa Eduarda bērniem. Brīnumainā kārtā 
Londonas maiznieka dēls bija ārēji līdzīgs pēdē-
jiem Plantagenetu, karaļu dzimtas, pārstāvjiem...  

Pierunāt maiznieku sūtīt dēlu mācīties pie 
izglītotā teologa nebija grūti. Ģimenei jau sen 
apnika regulāras kaimiņu sūdzības par viņu pirm-
dzimtā nedarbiem. Strādāt ceptuvē viņš negribē-
ja, un tad, lūk, tik izdevīgs piedāvājums. Ģimenē 
priecājās ne tikai par to, ka viņiem vairs nebūs 
liekas mutes, bet arī par to, ka viņu atvase bez 
maksas iegūs izglītību un nākotnē, iespējams, 
kļūs par īstu džentelmeni. 

Vispirms Saimons mācīja Lambertam galma 
etiķeti. Zēns bija apķērīgs un pateicīgs skolnieks. 
Viņam patika viss jaunais, viss viņu interesēja. 
Maiznieka dēls ātri apguva visas sarežģītās galma 
tradīcijas un rituālus. Tikpat ātri viņš iemācījās la-
sīt un rakstīt, un, kad bērnam parādījās arī “cēla 
stāja”, bet viņa valoda bija smalka un gudra, teo-
logs sāka meklēt kontaktus ar slepeniem Jorku 
sabiedrotajiem. 

Pats Lamberts slikti saprata, kas ar viņu notiek. 
Viņa skolotāja mājas apmeklēja īsti džentelme-
ņi, kas sarunājās ar viņu un uzdeva jautājumus. 
Maiznieka dēls atbildēja tā, kā viņam lika Sai-
mons, un atnācēji bija gandarīti. 

Lai panākumi būtu garantēti, bija nolemts aiz-
vest Lambertu uz Īriju, kur visi sapņoja redzēt uz 
troņa tieši Jorku dzimtas pārstāvi, nevis Tjudoru.  

Līdzko zēns nokļuva Īrijā, vēsts par to, ka grāfs 
Joriks ir aizbēdzis no Tauera un ir gatavs ieņemt 

savu sentēvu troni, izplatījās pa visu karalisti. 
Karalis Henrijs Tjudors sāka uztraukties. Lai iz-
skaustu šīs bīstamās baumas, monarhs pavēlēja 
izvest no Tauera īsto grāfu, vadāt viņu pa pilsētas 
ielām, lai jebkurš gribētājs varētu pārliecināties 
par to, ka īstais Plantagenets atrodas galvenajā 
karaliskajā cietumā, nevis tālajā Īrijā. Šī ideja izgā-
zās. Raugoties uz nobiedēto bērnu, kuru vadāja 
pa ielām, Londonas iedzīvotāji čukstēja, ka viņus 
grib piemānīt un iesmērēt šo “viltoto grāfu”. Sa-
zvērestība ieguva draudošus izmērus. 

1487. gada 24. maijā Dublinā, gavilējošu cilvē-
ku pūļu klātbūtnē, katedrālē tika kronēts Lam-
berts Simnels. Kroni maiznieka dēla galvā uzlika 
Īrijas bīskaps, bet karaļa varas simbolus viņam 
pasniedza Jorku piekritēji. Tagad Lamberts kļuva 
par Anglijas karali un bija gatavs vest savu kara-
spēku uz Londonu. 

4. jūnijā, kad pagāja 11 dienas kopš kronēša-
nas, viltvārdis ar saviem piekritējiem jau ieradās 
Anglijā. Nelaimīgais Lamberts uztvēra visu notie-
košo kā spēli, aizraujošu un interesantu. Viņš ātri 
pierada būt “karaļa” lomā, jo cilvēki ātri pierod 
pie visa patīkamā un neapgrūtinošā, taču viņš 
bieži ilgojās pēc savām dzimtajām mājām, vecā-
kiem un vienkāršām izpriecām.

Pēc Īrijas desanta izkāpšanas Anglijā sazvēres-
tības dalībnieku spēks sāka mazināties. Sazvēr-
nieki uzskatīja, ka Anglijā viņus gaida piekritēju 
pūļi, kuri pievienosies viņu gājienam uz galvaspil-
sētu. Bet angļi jau bija noguruši no nepārtrauk-
tiem konfliktiem un zaudējumus nesošiem ka-
riem. Ceļš uz Londonu bija smags, īri pazaudēja 
daudz savu karavīru. Drīz vien Henrijs Tjudors 
pilnīgi sagrāva slikti apmācītus un ekipētus īrus. 
Tika sagūstīts gan Lamberts, gan viņa skolotājs 
Saimons. 

Karalis gribēja sodīt ar nāvi Saimonu, taču An-
glijas likumi aizliedza piespriest garīdzniekiem 
nāvessodus, tāpēc ambiciozais teologs bija no-
tiesāts ar mūža ieslodzījumu. Bet mazgadīgo 
viltvārdi Henrijs nolēma apžēlot. Zēnu atstāja 
karaļa galmā, un kopš tā laika viņš strādāja pils 
virtuvē. Maiznieka dēls atkal nonāca virtuvē, kur 
viņš tīrīja katlus, iznesa samazgas, padeva šķiņ-
ķus no pieliekamā kambara.  

Kādu dienu Īrijas muižniecības pieņemšanas 
laikā Lambertam tika pavēlēts apkalpot viesus 
pie galda. Īri atpazina savu „karali”, bet atzīties 
negribēja. Tad Henrijs apkampa mazo viesmīli un 
sacīja: „Īrijas muižnieki! Laikam drīz jūs sāksiet 
kronēt pērtiķus...” Un Īrijas muižnieki nosarka... 

Lamberts strādāja karaļa virtuvē līdz pat savai 
nāvei. Pēc kāda laika viņš kļuva par karaļa medī-
bu vadītāju. Viņam izdevās kalpot ne tikai savam 
labdarim Henrijam, bet arī viņa pēctecim.   

Šo stāstu par viltvārdi labi zināja karaļa galmā, 
arī visi Anglijas iedzīvotāji bija lietas kursā. Atstā-
jot viltvārdi bez sodīšanas ar nāvi (kaut gan Hen-
rija galminieki pieprasīja nāvessodu!), karalis pa-
rādīja, ka Anglijā ir beidzies drūmo un asinskāro 
karaļu laikmets, kuri bija gatavi nogalināt pat ne-
vainīgus bērnus, ja tie apdraudēja viņu valdīša-
nu. Mazais viltvārdis gribot negribot uzsāka jau-
nu laikmetu valstī - Atdzimšanu... Kaut gan arī to 
viņš nebija sapratis līdz pat sava mūža beigām... 

Atmiņas par šo notikumu saglabājās Anglijas 
kulinārijā. Torti „Simnels” ar marcipānu bumbi-
ņām virskārtā angļi ēd Lieldienās. Tās ir saldas 
atmiņas par nelaimīgo bērnu, kuru ietekmīgie 
politiķi gribēja izmantot saviem negodīgajiem 
mērķiem. 

Andrejs JAKUBOVSKIS 

Kā sevi pasargāt no vadītāja mobera?
Nevienam nav noslēpums, ka mūsdienu 

ekonomiskajā situācijā, sevišķi lauku reģio-
nā darbu privātajā sektorā dabūt ir ļoti grūti. 
Valsts politikas dēļ lauku vidē lielākais darba 
devējs ir pašvaldības iestādes. 

Tāpat neviens nedos samelot, ka gan-
drīz ikviens pašvaldības darbinieks savas 
darbības laikā ir dzirdējis no vadītāja puses 
piedraudējumu par kāda darbinieka atlaišanu, 
jo nav paticis viņa izteiktais viedoklis vai kriti-
ka, kas ar ētikas kodeksu ir aizliegta. Vienreiz 
telefoniskā sarunā pat man tika izteikti draudi, 
ka atlaidīs no darba, bet, atjēdzoties, ka es 
nemaz nestrādāju konkrētajā pašvaldībā, lika 
saprast, ka gadījumā, ja strādātu, sen būtu at-
laista. Ja cilvēks nav spējīgs sarunā apjēgts, 
kuram viņš draud atlaist no darba, varu iedo-
māties darbinieku ikdienas dzīvi darba vietā.

Diemžēl tā ir realitāte, kuru ļaunprātīgi kul-
tivē vadītāji, bieži vien uzskatot, ka pašvaldī-
bas iestāde ir viņu privātā firma, kurās viņi ir 
noteicēji.

Ko darīt, ja vadītājs ir psiholoģiskais terorists? 
Un kā sevi likuma vārdā pasargāt no tā? 

Psiholoģiska terora veids ir mobings. Tas 
vairāk ir izplatīts valsts iestādēs, kā arī iestā-
dēs, kurām nav konkurentu. Mobinga izpaus-
mes parasti ir vārdiska pazemošana, uzbru-
kumi indivīda personiskajai reputācijai – aiz 
muguras par viņu izplata baumas, privātās 
dzīves apmelošana, sasniegumu ignorēšana, 
svarīgas darba informācijas slēpšana, bezjē-
dzīgu darba uzdevumu uzdošana, diskriminā-
cija, kas vērsta tikai uz vienu darbinieku u.c. 
Latvijas pašvaldībās ir novērojams viens no 
mobinga veidiem, bosings, kad emocionālais 
šantažētājs ir tieši vadītājs. Valsts iestādē tā ir 
ievēlēta persona, kura bieži vien, nezin kādēļ, 
domā, ka pašvaldība pieder viņam personī-
gi, tāpēc visiem tajā strādājošajiem nedrīkst 
paust savu viedokli, bet jāpropagandē iestā-
des vadītāja - “īpašnieka” viedoklis, lai kāds 
tas arī nebūtu.

Pretējā gadījumā cita viedokļa paušana 
tiek uzskatīta kā kritika un tūlīt pret viedokļa 
paudēju tiek raidīta agresija. Mobingotājus un 
bosingotājus psiholoģijā mēdz saukt par mo-
beriem! Kāds tad izskatās mobers?

Vadītāja mobera vājākā vieta ir viņa “krēsls” 
– ieņemamais amats. Doma, ka varētu to 
zaudēt, viņam ir nepanesama. Viņš, iekam-
pies tajā, cenšas noturēties, un par darbu tam 
nav laika domāt. Visas pūles veltītas “noturē-
šanās” savā krēslā vai “ekstru” gūšanā, ko šis 
krēsls piedāvā. 

Moberi ir neprofesionāli, vāji vadītāji, kuri 
savu vadības kompetences trūkumu aizvieto 
ar padoto pazemošanu, baiļu kultivēšanu un 
draudiem. Tie necieš kompetentus cilvēkus 
sev blakus, nepacieš nekāda veida kritiku, 
nespēj pieņemt faktu, ka cits cilvēks ir spējī-
gāks, zinošāks. Tāpēc ar visādām metodēm 
cenšas šos cilvēkus ietekmēt, izsmiet, paze-
mot, jo apzinās, ka intelektuāļi nespēj ilgstoši 
paciest šāda veida izturēšanos un agri vai 
vēlu aizies prom.

Tajā pat laikā, mobers nespēj samierinā-
ties, ka visi spējīgie aiziet, jo pats nav spējīgs 
strādāt, tāpēc viņš cenšas atbrīvoties tikai no 
tiem, kuriem piemīt drosme un “bezkaunība” 
paust savu citādo viedokli. 

Ļoti raksturīga neprofesionāla, bet vardar-
bīga priekšnieka pazīme ir, ka visi darbi tiek 
uzlikti uz padoto pleciem. Tādejādi moberim 
ir atlikulikām laika nodarboties ar savu vadī-
šanas menedžmentu – darbiniekos iedveš 
nestabilitātes apziņu, bailes, neziņu, kas sa-

vukārt provocē intrigas, baumas un konfliktus 
padoto vidū. Padotie nekurnot pilda visus 
darbus, kurus uzlicis priekšnieks, domāda-
mi, ka viņi glābj sevi (no atlaišanas, no vadī-
tāja dusmām), bet patiesībā viņi glābj savu 
vardarbīgo priekšnieku, kurš visus padoto 
sasniegumus “pieraksta” sev un pasniedz 
visa kolektīva darbu kā savas profesionalitā-
tes apliecinājumu.

Mobers ir psihopātiska personība ar izteik-
tām egoisma, narcisma pazīmēm un ar ab-
solūtas sirdsapziņas un emocionālā intelekta 
trūkumu. Varaskāre, apdraudējuma sajūta, 
neadekvāts pašvērtējums moberam liek pa-
zemot cilvēku, lai stiprinātu savu stāvokli un 
pašvērtējumu. Moberi ir vajātāji pēc būtības – 
tāpēc bieži apzināti provocē savus upurus uz 
ētisko normu pārkāpšanu, ko tas izdara savu 
interešu aizstāvības laikā. 

Vadītājs – mobers augstāk par profesiona-
litāti vērtē lojalitāti pret pašu un šķiro padotos 
pēc izrādītās padevības. Tādejādi kolektīvā 
plaukst un zeļ pielīšana vadītītājam. Vadītājs 
– mobers izceļ, aplaimo ar savu īpašo labvēlī-
bu padotos, kas līdzīgi viņam pašam, jo citus 
nesaprot un uzskata par bīstamiem. 

Darbinieku neatkarību viņš uztver kā nai-
dīgumu pret sevi. Parasti tāda personība 
izvēlas kādu, uz kuru var atbalstīties, un tas 
noteikti ir vispadevīgākais no padotajiem. Ja 
padotais ir gatavs atteikties arī no sava go-
daprāta, sirdsapziņas un identificēt sevi ar 
varmāku, viņš var izveidot karjeru, lai cik no-
žēlojama tā arī nebūtu.

Pēc būtības vardarbīgas personas ir ļoti 
vientuļas, viņām nav patiesas saiknes ne 
ar vienu. Informācijas apmaiņa pa vertikāli 
ir pilnībā izkropļota, jo tiek saņemta tikai no 
pielīdēju un demonstratīvi pazemīgo mutēm, 
kuri ir gatavi nomelnot un apmelot jebkuru, 
ko uzskatīs par sevi gudrāku un profesionā-
lāku, lai atlaižamo sarakstā neparādītos paša 
vārds. Vardarbīgais vadītājs būtībā tā īsti ne-
vienu neiepazīst, nezin viņa darba spējas un 
kompetenci.

Ko darīt, ja pret Jums darba izpildes laikā 
tiek raidīts mobings, bosings?

Darbinieku pret psiholoģisko teroru aizsar-
gā gan Satversme, gan Darba likums. Darba 
devējs, saskaņā ar Darba likuma 28. panta 
otro daļu, uzņemas ar darba līguma noslēg-
šanu nodrošināt darbiniekam taisnīgus, dro-
šus un veselībai nekaitīgus darba apstākļus. 
Psiholoģiskais terors darbavietā ir veselībai un 
drošībai kaitīgs darba apstāklis. Mobinga pie-
ļaušana ir darba līguma pārkāpums, kas rada 
juridiskas un mantiskas sekas. Tādēļ darba 
devējam un darba ņēmējam jāizmanto Darba 
likuma piešķirtās tiesības un jāietekmē darbi-
nieks, kas veic psiholoģiskā terora darbības.

Diemžēl ne mazums ir cilvēku, kas tik 
daudz enerģijas, spēka un laika izšķiež ab-
solūti destruktīvām darbībām. Tomēr labā 
pasaulē noteikti ir vairāk kā ļaunā, tikai uzvaru 
ļaunums svin pateicoties apkārtējo vienaldzī-
bai pret notiekošo, egoismam un savtībai. 

Vai tavā pašvaldībā ir vadītājs vai mobers?
Tas, ka pašlaik tiek plūkāts cita krekls, 

nenozīmē, ka tavs krekls nebūs nākamais. 
Apetīte rodas ēdot, un apstāklī, ka to pieļauj. 
Tāpēc, neatkarīgi no cilvēku gribas, visi esam 
atbildīgi par notiekošo sev apkārt. 

Lai tavā darba vietā mobers parādās tikai 
Helovīna svētku svinībās. Ikdienā tiem nav 
vietas vadošajos amatos. Zini un izmanto 
savas tiesības!    

Elizabete VIĻUMA - GRAŽULE
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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!
12.05 Latvijas šlāgeraptauja 
2016
13.15 Aculiecinieks
13.30 Zebra. Drošība un ātrums
13.50 Gārfīlda šovs
14.20 Kas te? Es te!
15.05 Mājas, kur atgriezties
18.00, 23.25 Ziņas
19.30 Zinātne - manas nākot-
nes pareģis  20.30 Panorāma
21.15 Musketieri
22.20 Cienījamā sieviete
23.40 Par lietām, kas nekad 
nepāriet. Imants Kalniņš
00.40 Pēdējā lūgšana? Kristieši 
Tuvajos austrumos
01.40 Tieša runa
05.30 Saknes debesīs

LTV7
6.00 Latvijas Republikas valsts 
himna  6.03, 5.30 1000 jūdzes 
Urālu kalnos
6.30 Pie stūres
7.00 Ceturtā studija
7.30, 5.00 Es - savai zemītei

8.00 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 Izzināt Japānu 2.
13.15 Iedziļinoties klimata 
pārmaiņās.
13.45 Nedēļas apskats
14.15 Aktualitātes
14.45 Skats rītdienā
15.15 Aculiecinieks
15.35, 1.30 Projekts Nākotne
17.00 Dzīve šodien
18.00 Ziņas
18.35 Bez aizvainojuma
19.10 Raja zina vislabāk
20.05 Austrālija. ceļojums laikā. 
Lielā sala  21.05 Nacionālie 
dārgumi.100 g kultūras
21.50 Personība. 100 g kultūras
22.50 Lielā pārcelšanās
23.25 Izzināt Japānu 2.
0.00 Sporta studija
0.45 Zebra
1.00 20 dabas šedevri

LNT
5.00 Karamba!
5.20, 4.55 Bernards
5.40 Kristīgā programma “Ticī-
go uzvaras balss”
6.00, 14.20 Martas Stjuartes 
pavārskola
6.30, 3.10 LNT rīta ziņu raidī-
jums ”900 sekundes”
8.40, 0.00 Dzīvīte
9.10, 1.15 Juvelieru klans

10.10 Bernards  10.20, 13.45 
Televeikala skatlogs
10.35 Mežonīgā sirds
11.45 Mf. Inga Lindstrēma. 
Ledus sirds
14.00, 17.50, 20.00 LNT ziņas
14.55, 2.05 Mediķi
15.50 Nemelo man!
16.50 Māksla piedot
18.00 Mežonīgā kaķe
18.55, 0.20 Saška
20.35, 2.50 Degpunktā
21.10 Melnais kods
22.10 Latvijas faili. ImKa
23.05 Čikāgas sardzē

TV3
5.00 Tētuka meitiņas
5.50, 12.05 Rozenheimas 
detektīvi
6.40, 13.05 Multfilmas
8.05, 18.00 SašaTaņa
9.05, 17.00 Kāsla metode
10.05 Amerikas smieklīgākie 
videokuriozi
11.05 Ņujorkas karalis
14.05, 2.25 UgunsGrēks
15.20, 1.30 Jāvārds kāzu kleitai
16.25, 20.20, 3.25 Viņas melo 
labāk  19.00, 3.55 TV3 Ziņas
19.35, 4.25 Bez Tabu
21.00 Nozieguma skelets
22.00 Mf. Mehāniķis
23.55 Kinomānija
0.30 Sporta apskats Overtime 
TV

TV3+
5.00, 17.50, 3.40 Māja-2
5.45 Infomānija

6.10, 12.05 Тētuka meitiņas
6.55 Ēd un tievē
7.20 Astoņdesmitie
8.25, 14.25 Comedy Club
9.30, 15.30 Comedy Batls
10.45 TV shop
11.00, 16.40 Univers
13.10, 20.05 Mūsu Krievija
21.00 Interni
22.10 Mf. Ņujorkas taksis 
0.10 Mf. Karstā mīla 

NTV Mir
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 Nodaļa Nr. 44
14.50, 2.00 Satikšanās vieta
16.20 Izzinātājs
18.00 Runājam un rādām
19.45 Mf. Ņevskis
21.35 Profesionālis
23.30 Dienas kopsavilkums
0.00 Kurlais
3.10 Pseidonīms “Albānis”
5.00 Vasarnīcu lietas

PBK
6.30, 9.00, 11.00, 14.30, 17.05, 
0.35 Ziņas  6.35 Multfilmas
7.00, 9.25 Labrīt!
9.55 Dzīvo vesels!
11.30, 18.55 Lai runā!
12.50 Tablete
13.25 Laiks rādīs
14.50, 3.30 Moderns spriedums
15.55 Vīriešu/ sieviešu

17.50, 18.05 Precamies!
18.00, 20.40, 23.00 Latvijas laiks
20.00 Laiks  21.15, 23.05 Dze-
noties pēc pagātnes
23.10 Vakara Urgants
23.55, 5.55 EuroNews
0.50 Naktij tuvojoties
1.35 Mf. Pagrieziens
3.10, 5.10 Smieklīgi videoklipi

RenTV Baltic
5.40, 1.00 Skatīties visiem!
6.05 Pazīsti mūsējos
6.25 Karavīri  7.10 Bērnu klubs
7.29 Laika ziņas
7.30, 19.45 Saviesīgas vakariņas
8.35 Pareizs līdzeklis
9.55, 17.30 Ģimenes drāmas
11.00 Dīvaina lieta
12.05, 18.40 Šamaniete
13.05 Djatlova apvērsums
20.50 Ekstrasensu cīņas
23.05 Dokumentāls projekts

ONT
6.00, 8.30, 9.00, 11.00, 13.00, 
16.00, 18.00, 20.30, 0.55 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 Jātiek skaidrībā
21.30 Mf. Laika patruļa
23.15 Varonīgās pilsētas
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13.00 Ekstrasensu cīņa
15.20, 0.00 Dokumentāls 
projekts
16.25 Dzīvais temats
20.50 Čapmanes noslēpumi

ONT
6.00, 8.30, 9.00, 11.00, 13.00, 
16.00, 18.00, 20.30, 0.40 Ziņas
6.05 Rīts
9.05 Dzīvo vesels!

dums  15.55 Vīriešu/ sieviešu
17.50, 18.05 Precamies!
18.00, 20.40, 22.55 Latvijas 
laiks  20.00 Laiks
21.15 Aiz kadra
21.40, 23.00 Dzenoties pēc 
pagātnes
23.35 Vakara Urgants
0.20, 5.55 EuroNews
1.15 Mf. Tēma
3.00 Mf. Tu un es
5.20 Smieklīgi videoklipi

RenTV Baltic
5.35, 1.45 Skatīties visiem!

6.00 Vadīt krievu stilā
6.20 Karavīri
7.10 Bērnu klubs
7.30 Laika ziņas
7.35, 19.45 Saviesīgas vaka-
riņas
8.35 Pareizs līdzeklis
9.55, 17.30 Ģimenes drāmas
11.00 Dīvaina lieta
12.05 Izmeklēšanas noslē-
pumi
13.10 Humora raidījums
15.20 Dokumentāls projekts
16.25 Dzīvais temats
18.35 Šamaniete

20.50 Djatlova apvērsums
1.00 Senču noslēpumi

ONT
6.00, 8.30, 9.00, 11.00, 13.00, 
16.00, 18.00, 20.30, 0.00 
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 Saķeršanās
22.55 Varonīgās pilsētas

Baltkrievija 1
6.00, 7.20, 8.15 Labrīt, Balt-
krievija!
7.00, 8.00, 9.00, 12.00, 15.00, 
19.00, 0.25 Ziņas
7.05, 8.05 Ekonomikas ziņas
7.10, 8.10, 19.40, 23.50 Zona 
Х

9.10, 22.05 Pēdas  10.00, 
13.00, 16.00 90 sekundes
11.05, 20.00 Grieķiete
12.10, 16.30 Ģimenes me-
lodrāmas
13.20 Diena lielpilsētā
14.20 Bērnu ārsts
15.15, 18.40 Reģionālās ziņas
15.25, 0.55 Tēvs Matvejs
17.35 Baltkrievijas laiks
19.20, 0.10 Interešu sfēra
21.00 Panorāma
21.45 Aktuāla intervija
0.45 Sporta diena

Baltkrievija 2
7.00 TV rīts
9.00, 21.05 TV barometrs
9.05, 21.10 Ekstrasensu cīņas
11.10, 17.50 Voroņini
12.20, 18.55 Nepiedzimsti 
skaista
14.25 Ērglis un cipars
15.30, 0.40 PIN kods
16.10 Aizliegtā skola
17.15 Ielu maģija
22.00 Sportloto 5 no 36, 
KENO
23.30 Būt par cilvēku

LTV1
6.00 Latvijas Republikas valsts 
himna
6.02 Citādi latviskais (Cytaidi 
latviskais)
6.30 Rīta Panorāma
8.35, 17.00 Sirds likums
9.35, 16.05 Mīlas jūra
10.35, 13.00, 14.50 Top-Shop 
piedāvā
10.50 Ceturtā studija
11.15 Alpu dakteris
12.10 V.I.P.
13.15 Saknes debesīs
13.50 Gārfīlda šovs
14.20 Brīnumskapja skola
15.05 Mājas, kur atgriezties
18.00, 23.05 Ziņas
18.55 Kultūršoks. 100 g kultūras
19.10 Mf. Saulessvece
20.30 Panorāma
21.15 Vera
23.25 Skutelis ir studijā
23.40 Latvijas šlāgeraptauja 
2016
0.40 Cienījamā sieviete
1.40 Alpu dakteris
2.30 Zinātne - manas nākotnes 
pareģis
3.20 Midsomeras slepkavības
5.05 Vai Rīga jau gatava? Zināt-
nes un mākslas vārdā
5.20 Kultūršoks. 100 g kultūras
5.30 Province

LTV7
6.00 Latvijas Republikas valsts 
himna
6.03, 5.30 1000 jūdzes Urālu 
kalnos
6.30 Labākais no Euromaxx
7.00 Ceturtā studija
7.30 LV jaunatklāšanas raidījums 
TE!
8.30 Saules izaicinātie. Latvietis 
Amerikā
9.30, 3.25 Anekdošu šovs 2
10.00 Mājas, kur atgriezties
10.55 Muhtars atgriežas
11.50 1.1

12.40 Nacionālie dārgumi.100 g 
kultūras
13.25 Personība. 100 g kultūras
14.25 Satiktie. Laikmeta varoņi 
toreiz un tagad*
15.00 LTV 60
15.35, 5.00 Pie stūres
16.05 Pludmale
17.00 Dzīve šodien
18.00 Ziņas
18.35 Personīgā lieta
19.10 Aculiecinieks
19.30 LBL finālspēle
21.40 Tās tik ir operas! Operas 
rašanās.
22.35 Mf. Mona
0.20 Eiropa koncertos
1.10 Austrālija. ceļojums laikā. 
Lielā sala
2.10 Saules izaicinātie. Latvietis 
Amerikā*
3.05 LTV 60
3.50 SeMS piedāvā Mūzikas 
grupu konkurss “Troksnis 4”

LNT
5.00 Briklberija
5.20 Boba burgeri
5.40, 4.35 Karamba!
6.05 Marta cep
6.30, 2.55 LNT rīta ziņu raidījums 
”900 sekundes”
8.40, 0.40 Dzīvīte
9.10, 1.45 Juvelieru klans
10.10 Bernards
10.20, 13.45 Televeikala skatlogs
10.35 Mežonīgā sirds
11.45 Mf. Rozamunde Pilčere. 
Viltus mūķene
14.00, 17.50, 20.00 LNT ziņas
14.20 Marta cep
14.55 Mediķi
15.50 Nemelo man!
16.50 Māksla piedot
18.00 Mežonīgā kaķe
18.55, 1.00 Saška
20.35, 2.30 Degpunktā
21.10 Iemīļotās mūzikas raidī-
jums „Dzintara dziesmas”
22.10 Sirdsmīļā Monika

Krimināls, notikumi
Laika periodā no 13.05.2016 līdz 20.05.2016. Krāsla-
vas iecirknī tika reģistrēti 47 notikumi. Būtiskākais:
•	 20.maijā Krāslavas iecirknī tika uzsākts kriminālprocess 

par to, ka Krāslavas novada Ūdrīšu pag. Dunkalnos, 
izsitot logu, iekļūstot telpā, tika izdarīta dažādu mantu 
zādzība. Sakarā ar augšminēto policija meklē: motocik-
lu “Java 350” zilā krāsā, krosa motociklu melnā krāsā, 
motocikla rāmi zaļā krāsā, elektrodzinēju ar augstspie-
diena sūkni, automašīnas pacēlāju “kājas” zilā krāsā, 
lielo, melnās krāsas ogļskābās gāzes balonu, padomju 
ražojuma ūdens sūkni, automašīnas “Audi A4” izjauktā 
dzinēja detaļas un automašīnas “VW Golf” dzinēju, le-
dusskapi – saldētavu “Beko”.

•	 Laika posmā no 15.maija līdz 20.maijam Piedrujas 
pagastā, no mājas “Visvaldi” saimniecības nojumes, 
brīvi piekļūstot, nenoskaidrotas personas izdarīja 70 
litru dīzeļdegvielas zādzību. Notiek vainīgo noskaid-
rošana.

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 Mf. Trīs plus divi
18.20 Gaidi mani
18.55 Brīnumu lauks
20.00 Laiks
21.05 Gada šlāgeris
22.55 Kas? Kur? Kad?
0.00 Leģendas Live

Baltkrievija 1
6.00, 7.20, 8.15 Labrīt, Balt-
krievija!
7.00, 8.00, 9.00, 12.00, 15.00, 
19.00, 23.30 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 sekun-
des
11.05, 20.00 Grieķiete
12.10, 16.35 Ģimenes melodrā-
mas
13.20 Diena lielpilsētā

14.20 Bērnu ārsts
15.15, 18.40 Reģionālās ziņas
17.35 Nezināmā Baltkrievija
18.10 Gigantu liktenis
21.00 Panorāma
21.45 Mūsējie
21.55 Mf. V+S
23.45 Sporta diena

Baltkrievija 2
7.00 TV rīts
9.00, 21.05 TV barometrs
9.05 Ekstrasensu cīņa
11.20 Voroņini
12.30 Nepiedzimsti skaista 
14.30 Ērglis un cipars
15.30, 0.20 PIN kods
16.15 Aizliegtā skola
17.20 Mītu grāvēji 
18.25 Es gribu to redzēt!
19.00 Mf. Super 8
21.10 Ekstrasensu cīņa
22.00 Sportloto 5 no 36, KENO
23.30 Reportieris
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IEPĒRKAM vīngliemežus. 
Tālr. 29158702
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Tulkotāja

IEPĒRK METĀLLŪŽŅUS
Augstas  cenas. Strādājam 
 jebkurā laikā. T. 29198531.

SIA “Cēsu gaļas 
kombināts”

par labām cenām iepērk 
jaunlopus un liellopus. 

Samaksa pēc vienošanās.  
T. 26185703, 25435533.

SIA “RENEM” 
iepērk jaunlopus, liello-

pus, aitas. 
ELEKTRONISKIE SVARI.

Paagstinātas cenas.
Skaidra naudā vai ar pār-

skaitījumu. 
T. 65329997, 29485520,  
29996309, 26393921.

 Z/S “Madera”
Iepērk jaunlopus, liello-

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

Tālr. 26563019

SIA  “FORVEST”
Pērkam augošu mežu, mežu 

ar zemi, ieķīlātu mežu un bez 
dokumentiem. Meža izstrā-
dāšanas pakalpojumi.  Meža 
izvedēja, forvardera pakalpo-
jumi. Pārdodam malku (3 m).  T. 
26677812, 20377801.

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.

PĒRK
zemi, mežu, zemi ar mežu. Aug-
stas cenas. Samaksa uzreiz. 
Tālr. 29129658;
visaugstākā cena par meža īpa-
šumiem vai cirsmām, l/s zemi. Tū-
lītēja samaksa. Tālr. 29105447, 
20318082, 27413393; 
augošu mežu. Augstas cenas. 
Tālr. 29414231;
mežus ar zemi, cirsmas. Samak-
sa uzreiz. Tālr. 26346688;
senlaicīgus priekšmetus - lauk-
saimniecības inventāru, mājas 
piederumus, kara tematikas 
priekšmetus. Tālr. 22068511.

Reklāmas un sludinājumi

 Piektdien, 27. mai-
jā, Z/S pārdos jaunas 
dažādu krāsu dējīgu 

šķirņu vistiņas, gaiļus un dējēj-
vistas. Pēc pasūtījuma - šķiroti 
un mājas cāļi, broileri, zoslēni, 
tītarēni, paipalas, Pekinas un 
Bašķīrijas pīlēni, cekulpīles. Ir 
pieauguši tītari un tītaru mātītes, 
pīles, paipalas. Tālr. 29142247, 
29158908.

Priežmale - 8.00, Jaunokra - 8.10, 
Mariampole - 8.20, Andrupene 
- 8.30, Andzeļi - 8.45, Ezernieki - 
9.00, Dagda - 9.20, Konstantinova 
- 9.45, Auleja - 10.05, Kombuļi 
- 11.20, Grāveri - 10.35, Šķeltova 
- 10.50, Izvalta - 11.05, Borovka 
- 11.20, Krāslava (Ostas ielā) - 
11.35, Skaista - 12.15, St. Skaista 
- 12.30, Kalnieši - 12.40, Piedruja 
- 12.50, Lupandi - 13.00, Indra - 
13.10, Skuki - 13.25, Robežnieki - 
13.35, Asūne - 13.45, Kromanišķi 
- 13.55, Svariņi - 14.05, Porečje - 
14.15, Šķaune - 14.30, Muižnieki 
-  14.40, Egļeva - 14.50, Ezernieki 
- 15.00.

DAŽĀDI
Lūdzam ziedot bērnu gultiņu (var 
būt divstāvu) vai pārdot par sim-
bolisku samaksu. Jau iepriekš 
pateicos! Tālr. 27014137.
Sieviete (kārtīga, pēc 40) meklē 
darbu. Tālr. 24786574.
Paņemsim par simbolisku sa-
maksu kazu. Tālr. 24786574.
Rokam, tīram dīķus, grāvjus. 
Buldozera pakalpojumi. Celt-
ņu un pamatu demontāža. Tālr. 
28601483.
Pērkam, norakstām - likvidējam 
automašīnas. Pārdodam rezerves 
daļas. T. 29421325, 29361958.

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

• Granīta, krāsu un formu 
daudzveidība.

• Uzstādīšana un transporta 
pakalpojumi.

Krāslava, Jaunā iela 13, 
tālr. 25633212, 65681339.
Dagda, Rīgas iela 2a, 

tālr. 28686822.

KAPU PIEMINEKĻU 
IZGATAVOŠANA

SIA “LAUKU MIESNIEKS” 
iepērk mājlopus. Augstas 
cenas. Samaksa tūlītēja. 

Svari.   T. 20207132.

iepērk liellopus, jaunlo-
pus, aitas, zirgus. 
Svari. Samaksa tū-
lītēja.     T. 28761515.

ООО „LATVIJAS GAĻA” 

PĀRDOD

māju ar saimniecības ēkām polik-
līnikas apkaimē; mazlietotu ozol-
koka sekciju, gultu, dīvāngultu, 
galdu, krēslus. Tālr. 26608124;
3-istabu dzīvokli ģimnāzijas ap-
kaimē, krāsns apkure. Iespēja-
ma maiņa pret dzīvokli Rēzek-
nē. Cena pēc vienošanās. Tālr. 
26359533;
1.5 - istabu dzīvokli poliklīnikas 
apkaimē. Tālr. 26608124;
“AUDI A6”- 2.5 TDi, 1994., TA līdz 
02.2017., 1100 €; “PEUGEUT 
306”- 1.4 benzīns, 1993., Ta līdz 
07.2016., 420 €. T. 26865335;
“AUDI 80” - TA līdz 05.2017. 
Tālr. 26563353;
13, 14, 15, 16 collu riepas. 
Metāla un alumīnija diskus. 
Velosipēdus. Tālr. 29479733;
segmenta pļaujmašīnu; lietotu 
šīferi. Tālr. 25962974;
LĒTI! Traktora T74 rezerves 
daļas (motors, tilti, ritošā daļa); 
motociklus “IŽ”, “Jupiter 4 K”. 
Tālr. 22472069;
jaunu, trimeri “Erman” (jaudīgs, 
ērts, 90 €); “Erman” zāģi (65 € ar 
aprīkojumu). Tālr. 28704679;
mīksto atpūtas krēslu (2 gab.), 
zirga arklu un vagotāju, rokas 
vagotāju, akas grodus (diam. - 
1 m), metāla kāpnes, 2 metāla 
caurules (diam. 120, 200 mm), 
zirga ratu riteņus (2 gab.), 
motocikla riteņus (2 gab.), 
plastmasas mucu (200 l), metāla 
cinkota muca (200 l), metāla 
stūrus (100x100 mm, 2 gab.). 
PĒRK Moskviča riepu diskus (2 
gab.). Tālr. 26313296; 
zirgs (11 gadi), Latvijas šķirne. 
Tālr. 24951122;
govi (4. laktācija). T. 26337331;
telīti (13 mēn.) no pienīgas LB 
govs. Tālr. 22478751;
malku. Tālr. 29189194;
malku (skaldītu vai klučos). Tālr. 
29128690;
malku (skaldītu vai klučos). Tālr. 
28381659;
skaldītu malku. Tālr. 26677812;
malku klučos Ezerniekos. Tālr. 
20077402. 

IEPĒRK
SIA “SENLEJAS” – liellopus, te-
ļus, jērus. Samaksa tūlītēja. T. 
65322454, 26190124, 26319888.

Pēdējā “lauku” paaudze

Pēdējo gadu laikā mūsu un citu novadu mazo 
ciematiņu apdzīvotības līmenis kļuvis ārkārtīgi 
zems. Maz pazīstama ir viensēta “Tēraudi” un tai 
kaimiņos dzīvojošie. Šīs vietas iedzīvotāju skaits 
sarucis no 30 līdz 6 cilvēkiem. Daudzas ģimenes 
vairs nedzīvo laukos, bet turp brauc tikai tādēļ, lai 
sakoptu apkārtni, bet arī tas notiek samērā reti. 

Jaunākajai paaudzei par šo “lauku dzīvi” nav 
ne mazākās intereses, līdz ar to lauki kļūst par 
nogurušu pensionāru dzīvesvietu. Agrāk taču gan 

jauni, gan veci strādāja saimniecībās katru dienu. 
tagad te nav neviena dzīvnieka, vieta sāk aizaugt. 
Ir grūti saprast, kāpēc tik daudzi cilvēki izvēlās pil-
sētas dzīvi, nevis klusos laukus. Manuprāt, tieši te 
dzīvo mūsu vides īstais gars. 

Skumji domāt, ka nākotnē “lauku” paaudze zu-
dīs nebūtībā, un nebūs neviena, kas šeit uzturēs 
dzīvību. Iespējams, der padomāt par to, kā atdzī-
vināt šo vietu. 

Juta ČERNIKA

Brīvdienu maršruti

Atpūta pie Daugavas ar spiningu un fotoaparātu.
Alekseja GONČAROVA foto

Finanšu kompānija izsniedz aizdevumus pret nekustamo īpa-
šumu (dzīvokli, māju, zemi) un bezķīlas aizdevumus.

T. 20292842, 27837644.
Aizņemieties atbildīgi, izvērtējot savas iespējas atmaksāt aizdevumu!

 Kokzāģētavā vajadzīgi 
strādnieki. 
T. 26408480.

Mēbeļu veikalā 
“Amēlija”

Sezonas mēbeļu IZPĀRDOŠANA.
Rīgas iela 28, Krāslava
(Ēdamnama “Daugava” 2. 

stāvā), Daugavpils ielā 6, Dag-
da (Veikals “Elvi”).

Tālr. 28329270, 29153492.
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