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Šodien numurā

No 4. jūlija līdz 1. septembrim veikalos “Izumrud 
II” (Vienības ielā 7), “Drakoša II” (Rīgas 34),

 “Izumrud I” (Dagda, Lāčplēša 3) 
SIEVIEŠU VASARAS APĢĒRBU IZPĀRDOŠANA!

Latvijā
Mēs neprasām, lai jūs bū-
tu”svētie”, mēs gribam, lai 

jūs rīkojaties godīgi!
2. lpp.

Jubilejas sējumu skate 
Kalniešos

4.lpp

Pacientu prasības par 
10 miljonu piešķiršanu 

onkoloģijas nozarei nonāk 
Saeimā

5.  lpp.

Skaistas pagasta svētki
09.07.2016

Skaistas ciemata estrādē 
19.00 Motokluba “Quercus’’ brauciens pa Miera ielu (sākot no Miera 12), 

pēc tam stadionā motociklu apskate, fotografēšanās.
20.00 svētku koncertā Jūs priecēs pašdarbnieku kolektīvi.
Pēc koncerta zaļumballē spēlēs “Angel’’no Rēzeknes.

Sirsnīgi sveicam 

skaistajā jubilejā

 Pēteri BURCEVU!
Radi

Mūsējie Anglijā: dzīve ārzemēs, BREXIT, cerības uz nākotni 
Šis asais un nepatīkamais 
vārds BREXIT (saīsinājums 
no Britain Exit - britu izstāša-
nās) ātri izplatījās visās pa-
saules valodās. Referendums 
par valsts iziešanu no Eiropas 
Savienības, kas noticis 25. jū-
nijā Lielbritānijā, noslēdzās ar 
to iedzīvotāju uzvaru, kuri uz-
skata, ka Apvienotajai Kara-
listei būs labāk ārpus kopējās 
Eiropas mājas robežām. Bal-
su pārsvars ir pavisam neliels 
- 51% pret 49%. Bet “tautas 
balss ir Dieva balss”, tāpēc šo 
ziņu zibenīgā ātrumā izplatīja 
visas informatīvās aģentūras. 

Droši vien mums šis noti-
kums nebūtu tik interesants, ja 
Latvija nebūtu Eiropas Savie-
nības sastāvā, ja Lielbritānijā 
nedzīvotu un nestrādātu daudzi 
tūkstoši mūsu tautiešu. Kas būs 
tālāk? Kā BREXIT ietekmēs mū-
sējo “angļu” dzīvi, ko viņi paši par 
to domā, kādas noskaņas pašlaik 
valda Lielbritānijā? Mēs sazinā-
jāmies ar krāslaviešiem, kuri jau 
sen dzīvo un strādā Anglijā, lai 
uzzinātu visu no pirmavota. 

Iepazīstieties: Jevgēņijs 
Badajevs, aizbrauca uz Angliju 
pirms 6 gadiem, precējies, ir divi 
bērni. Strādā, ir individuālais uz-

ņēmējs, kā arī projektu menedže-
ris un mēbeļu dizaineris solīdā 
firmā Londonā, dzīvo Hemelas 
Hempstedas pilsētā Hārtfordšīrā; 
Svetlana Januškeviča, jau 12 ga-
dus dzīvo un strādā Anglijā, pre-
cējusies, ir divi bērni. Skaistum-
kopšanas salona īpašniece Dīlas 
pilsētā, Kentas grāfistē. 

Sakiet, lūdzu, vai jums bija 
viegli atrast tur labu darbu? Vai 
jums tas izdevās īsā laikā? Vai 
jūs sastapāties ar diskrimināci-
ju, kad jūs pieņēma darbā? 

Jevgēņijs: Kad es atbraucu 
uz šejieni, es vispār neko nezi-
nāju par Lielbritānijas darba tirgu, 
par to, kā ir jāmeklē darbs, kā ko-
municēt ar darba devēju. Tāpēc 
atrast kaut ko izdevīgu praktiski 
nebija iespējams. Tolaik es nokļu-
vu lamatās, kurās nonāk daudzi 
mūsu izglītotie novadnieki. Sāku-
mā es strādāju par krāvēju, pēc 
tam biju noliktavas darbinieks, 
bet galu galā iekārtojos darbā 
kādas kompānijas birojā. Pastrā-
dājis kādu laiku šajā ofisā, vispār 
aizgāju no darba. Kļuvu par indi-
viduālo uzņēmēju, strādāju pats 
sev. Pēc neilga laika mani uzai-
cināja darbā laba firma, kas ražo 
mēbeles. Pašlaik es savienoju 
personīgos projektus ar darbu 
šajā firmā.  

Šeit, pat strādājot visnetīrā-

ko, smagāko un vissliktāk apmak-
sāto darbu, var nomaksāt visus 
parādus, kas sakrājušies Latvijā, 
apmaksāt visus rēķinus, nodro-
šināt savu ģimeni. Zīle rokā, kā 
zināms, ir dārgāka nekā mednis 
kokā. Daudzi no mūsējiem uzsāk 
savu karjeru tieši ar tādu darbu. 
Pēc tam pierod, rodas ilūzija par 
savu labklājību un pārticību. Un 
cilvēkiem pazūd vēlēšanās at-
tīstīties, virzīties uz priekšu, mā-
cīties. Daudzi tā arī paliek par 
melnstrādniekiem. Ļoti žēl... 

Svetlana: Nē, nekas šeit ne-
bija viegli, nācās iziet cauri ugu-
nij, ūdenim un citiem šķēršļiem. 
Es sāku no darba laukos. Mēs 
strādājām jebkuros laika apstāk-
ļos, arī tad, ja bija lietus, krusa, 
sniegs. Nācās piedzīvot gan pa-
zemojumus, gan netaisnību. Pēc 
tam strādāju par dārzeņu iesai-
ņotāju, arī nebija nekā patīkama. 
Vēlāk izdevās iekārtoties darbā 
par viesmīli. Šeit no priekšniecī-
bas puses bija pilnīga sapratne 
un cieņa. Iebraucējus no Latvijas 
menedžments vērtēja augstu - 
mēs protam strādāt! Šajā darbā 
labi attīstīju savas angļu valodas 
prasmes. Nācās pastrādāt arī par 
mājkalpotāju, trauku mazgātāju 
slimnīcā, izmēģināju savus spē-
kus daudzās profesijās. 

Turpinājums 3. lpp.

Otrā uzvara!

Cīņā par Latvijas kausu futbolā Krāslavas komanda izcīnīja otro uzvaru. Pirmo - izbraukumā 
uz Grobiņu ar rezultātu 8:3, otro - savā laukumā. Uzbrūkošais spēles stils ar līdzjutēju palīdzību bija 
veiksmīgs, un sestdienas mačs Krāslava - Ogre beidzās ar rezultātu 4:0.
ATTĒLOS: uzbrukums spēles laikā; jaunie futbolisti - līdzjutēji.

Aleksejs GNČAROVS

Krāslavas novada Dzimtsarakstu 
nodaļā jūnijā ir reģistrēti 8 bērni - 

1 meitene un 7 zēni.

Apsveicam!
•	 Saeimas frakcijas “Saskaņa” 

deputāti ir sagatavojuši likum-
projektu par pazeminātas 
pievienotās vērtības nodok-
ļa (PVN) likmes piemēroša-
nu dzīvojamo māju īpašuma 
apsaimniekošanas pakal-
pojumiem, norāda deputāts 
Andrejs Elksniņš. Lēmums, ka 
no 1. jūlija par māju apsaim-
niekošanas pakalpojumiem 
tiks piemērota 21% PVN lik-
me, tika pieņemts pērn no-
vembrī kopā ar valsts budžetu, 
kā rezultātā pieaug iedzīvo-
tāju rēķini par šiem pakalpo-
jumiem. Jau tad “Saskaņas” 
deputāti bija pret 21% PVN 
likmes piemērošanu un piedā-
vāja noteikt pazeminātu likmi 
5% apmērā, tostarp arī par ap-
kuri. Tomēr koalīcijas deputāti 
piedāvājumu noraidīja

•	 Uzņēmumi negrasās padoties 
un taisnību saistībā ar jaunie-
viesto solidaritātes nodokli 
meklēs tiesā. Uzņēmēji un 
uzņēmumu pārstāvji piepil-
dījuši solīto un iesniegs pra-
sību Satversmes tiesā (ST), 
lai tiktu atcelts solidaritātes 
nodoklis. Šobrīd to plāno darīt 
20 privātpersonas un deviņi 
uzņēmumi, informē Latvijas 
Tirdzniecības un rūpniecības 
kamera (LTRK), kas jau va-
saras sākumā vērsās pie sa-
viem biedriem, aicinot izman-

tot iespēju un vērsties ST ar 
iesniegumu solidaritātes no-
dokļa atcelšanu un iekasētās 
naudas atmaksu. 

•	 Ventspils ar 1. jūliju kļuvusi 
par Latvijas Lielo pilsētu aso-
ciācijas (LLPA) prezidējošo 
pilsētu. Prezidējošās pilsētas 
prezidentūras maiņa notiek 
reizi gadā rotācijas kārtībā. 
Līdz šim LLPA prezidējošā 
pilsēta bija Rīga. Latvijas Lie-
lo pilsētu asociācija dibināta 
2001. gada 23. augustā, lai 
veidotu ciešāku sadarbību 
ekonomisko, saimniecisko 
kontaktu un kultūras jomā 
starp Latvijas lielo pilsētu 
pašvaldībām. LLPA biedri ir 
9 lielākās Latvijas pilsētas — 
Daugavpils, Jelgava, Jūrma-
la, Liepāja, Rēzekne, Rīga, 
Ventspils, Valmiera un Jēkab-
pils.

•	 Iedzīvotāji sauļošanās ietek-
mi uz cilvēka veselību vērtē 
dažādi, liecina pētījumu aģen-
tūras SKDS veiktās aptaujas 
dati. 33% iedzīvotāju norādī-
juši, ka sauļošanās nelabvē-
līgi ietekmē cilvēka veselību, 
savukārt 41% respondentu 
pauduši pretēju viedokli - 
sauļošanās labvēlīgi iespaido 
veselību. 15% aptaujāto uz-
skata, ka sauļošanās nekādi 
neietekmē cilvēka veselību. 

9. jūlijā Dagdā notiks II Starptautiskais baltkrievu 
dziesmu un deju festivāls “Fest Dagda - 2016”

12:00-13:00 koncerts pie Dagdas novada domes
13:00-14:00 koncerts pie VSPC “Dagda”

15:30  festivāla dalībnieku gājiens no Dagdas TN
16:00 Svētku  koncerts Dagdas parka estrādē

 20:00  Diskotēka Dagdas  parka  estrādē 
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Mūsu laikrakstu 2016. gadam var abonēt jebkurā pasta  nodaļā, pie sava pastnie-
ka, www.abone.pasts.lv, kā arī “Ezerzemes” redakcijā (Lāčplēša ielā 20, Krāslavā).

Abonē “Ezerzemi” 2016. gadam!
Periods Fiziskai per-

sonai
Juridiskai 
personai

Invalīdiem,  uzrādot 
apliecību

1 mēn. 3,10 3,66 2,75
2 mēn. 6,20 7,32 5,50
3 mēn. 9,30 10,98 8,25
4 mēn. 12,40 14,64 11,00
5 mēn. 15,50 18,30 13,75
6 mēn. 18,10 21,96 16,50

Pasaulē ES Jāņu nakts krāsā
Šī gada vasaras saulgrieži ir 
kļuvuši par īpašu dienu ne 
tikai dabā, bet arī politikā. 
Eksperti, apsteigdami viens 
otru, prognozē, kā britu lē-
mums izstāties no ES ietek-
mēs Latviju un ES kopumā. 
Gan optimistiskajiem, gan pe-
simistiskajiem pieņēmumiem 
kopīgs pagaidām ir tikai viens 
–  katrā ziņā labāk nebūs.

Galvenais jautājums, uz ko 
pūlas atbildēt visu līmeņu analītiķi 
– no dīvānekspertiem līdz Latvijas 
Bankas vadītājiem –, ir šāds: vai šī 
situācija Latvijā nekļūs par kārtējo 
ekonomisko krīzi? Kaut arī, kamēr 
Lielbritānija formāli izstāsies no 
ES, varētu paiet vismaz 2 gadi, 
zaudējumus no britu referenduma 
negaidītajiem rezultātiem Latvijas 
iedzīvotāji sākuši sajust jau tagad. 
Kokapstrādes nozare, kas strādā 
galvenokārt eksportam (tai skaitā 
uz Lielbritāniju), nopelnīs mazāk, 
nekā ir ieplānots: mārciņas kurss 
pret eiro ir krities, sasniedzot 1985. 
gada līmeni, līdz ar to arī peļņa būs 
mazāka. Šobrīd, pēc dažādiem da-
tiem, Latvijas eksports Lielbritānijā 
veido ap 5% no kopējā apjoma.

Apvienotā Karaliste Eiropas 
Savienībā ir donore, t.i., Londonas 
iemaksas visas Eiropas kasē – 11 
miljardi eiro gadā – ir lielākas par 
Briseles tranšiem. Savukārt Latvi-

ja ir saņēmēja – tuvāko gadu laikā 
oficiāli Rīga ir iecerējusi saņemt 
Eiropas atbalstu 100 miljonu eiro 
apmērā. Tagad nav skaidrs, vai pie-
pildīsies plāni šo naudas līdzekļu 
apgūšanā. Tātad nav zināms, kā 
būs ar ceļu un komunikāciju remon-
tiem visā Latvijā, pilsētu un ciemu 
labiekārtošanas projektiem u.c.

Taču, pēc politoloģes Ivetas 
Kažokas domām, process var ie-
ilgt ne tikai uz diviem, bet pat uz 
veseliem desmit gadiem: ES pēc 
vēstures kritērijiem ir jauna apvie-
nība, izstāšanās process īsti nav 
ieregulēts. Kas attiecas uz iemak-
sām – Lielbritānija maksā Briselei 
ne jau tāpat vien, bet par piekļuvi 
kopējam tirgum. To pašu dara arī 
Šveice un Norvēģija, nebūdamas 
ES dalībvalstis. Tāpēc Latvija va-
rēšot pagaidām turpināt projek-
tus, kuriem paredzēts eirofondu 
atbalsts.

Sāpīgākais jautājums šajā 
situācijā – kas notiks ar Latvijas 
iedzīvotājiem, kuri dzīvo un strādā 
Apvienotajā Karalistē? Tādu 
ir aptuveni 120 tūkstoši, dau-
dzi no viņiem saņem valsts 
pabalstus. Savukārt tieši vēl-
me pēc bargākas imigrācijas 
politikas bija faktors, kāpēc 
daudzi briti referendumā bal-
soja par izstāšanos no ES. 
Premjerministrs Deivids Ka-
merons, kas pēc sensacio-

nālā balsojuma paziņoja par savu 
demisiju, paskaidroja, ka jautāju-
mus par darba tirgus atvērtību un 
pārvietošanās brīvību lems viņa 
pēctecis šajā amatā.

Kā paziņoja “Ezerzemei” spe-
ciālists Polijas un Baltijas valstu 
lietās, portāla Rubaltic analītiķis 
Aleksandrs Nosovičs, pēc viņa 
novērojumiem, baltiešu diasporas 
forumos Lielbritānijā valda panika, 
nopietni tiek runāts par nestrādājo-
šo pabalstu saņēmēju potenciālo 
deportāciju un Apvienotās Kara-
listes pilsonības iegūšanas iespē-
jām. Pēc politologa viedokļa, kaut 
arī  Brexit (Lielbritānijas izstāšanās 
no ES) rada nopietnas grūtības, 
Baltijai tā tomēr nav katastrofa. 
Viņaprāt, darbaspēka plūsma tiks 
pārorientēta no Lielbritānijas uz 
Franciju, Vāciju un citiem Rietum- 
eiropas darba tirgiem. Atgriešanos 
Latvijā mūsu tautieši gan neapsver 
kā iespējamo risinājumu.

Darja ŽDANOVA

Mēs neprasām, lai jūs būtu “svētie”, mēs gribam, lai jūs rīkojaties godīgi! 
Korupcijas novēršanas un 
apkarošanas birojs (KNAB) 
nolēmis administratīvi so-
dīt bijušo Saeimas deputātu 
un veselības ministru Gunti 
Belēviču ar 200 eiro naudas 
sodu, liecina informācija 
KNAB mājaslapā.

KNAB, izskatot adminis-
tratīvā pārkāpuma lietas mate-
riālus par Belēviču, konstatēja, 
ka Belēvičs nav ievērojis likuma 
“Par interešu konflikta novērša-
nu valsts amatpersonu darbībā” 
10. panta pirmajā daļā noteik-
tos komercdarbības ierobežoju-
mus - Belēvičs, būdams Saeimas 
deputāts un veselības ministrs, 
vienlaikus no 2001. gada 26. jū-
nija līdz 2016. gada 14. janvārim 
bija līdzīpašnieks SIA “Genera”, 
kas saņēma publisko iepirkumu 
no Latvijas Biomedicīnas pētī-
jumu un studiju centra, Latvijas 
Universitātes un Rīgas Stradiņa 
universitātes.

“Pieņemot lēmumu attie-
cībā uz Belēviča saukšanu pie 
administratīvās atbildības, tika 
ņemts vērā pārkāpuma raksturs, 
Belēviča personība, viņa vainas 
pakāpe un mantiskais stāvoklis. 
Administratīvā pārkāpuma lietā 
Belēviča atbildību mīkstinoši un 
pastiprinoši apstākļi nav konsta-
tēti,” informē KNAB.

Ar masu mediju palīdzību 
šī ziņa sasniegusi plašu sabied-
rības loku. Cilvēku komentāri ir 
visdažādākie, galvenokārt sašu-
tums par to, ka “kamēr būs tik 
smieklīgi, neadekvāti sodi - ne-
kas jau nemainīsies. Par sīkām 
neprecizitātēm VID mazajiem 
uzņēmējiem aprēķina 4-5 reizes 
vairāk!” un “KNAB nodarbo-
jas ar muļķībām, jo tajā pašā 
laikā netiek sodītas perso-
nas par daudz nopietnākiem 
pārkāpumiem.”

Nupat vēl sekojām tam, 
kā toreiz vēl esošais veselī-
bas ministrs Belevičs mānījās, 
meloja un vēlāk publiski atvai-
nojās, kad “uz skatuves” jau 
nākamais ministrs - LR Ties-
lietu ministrs šā gada pavasa-
rī, pārceļoties uz savu jauno 

mājokli, ar Tieslietu ministrijas (TM) 
mikroautobusu “steidzamības kārtī-
bā” pārvedis privātu skapi.

Rasnača preses sekretārs ap-
stiprinājis, ka 30. marta pusdienas 
pārtraukumā nepilnu stundu mi-
nistrs izmantojis sava skapja pār-
vešanai, kas notikusi “steidzamības 
kārtībā” pusdienas pārtraukumā - ar 
TM lietošanā esošo mikroautobusu 
“VW Caravelle” no Āgenskalna uz 
Rīgas centru. Par degvielu ministrs 
iedevis 20 eiro TM šoferim. Atskaiti 
par to, vai minētā naudas summa 
iztērēta tieši degvielai, ministrs gan 
neesot prasījis.

Ministrs par savu rīcību atvai-
nojās, norādot, ka izdarījis rupju 
profesionālās ētikas pārkāpumu, 
taču likumu pārkāpis viņš neesot.

Savukārt Valsts kontrole, ko-
mentējot tieslietu ministra rīcību, 
ministrijas autotransportu izman-
tojot, lai pārvestu privāto skapi, 
uzsver, ka likumā nevienā punktā 
šāda rīcība netiek pieļauta. Tas 
nozīmē, ka publiskas personas 
īpašumā, valdījumā vai lietošanā 
esošs transports izmantojams ti-
kai darba vajadzībām, amata pie-
nākumu pildīšanai.

Saistībā ar šo lietu Korupcijas 
novēršanas un apkarošanas bi-
rojs (KNAB) ir sācis informācijas 
izvērtēšanu. Pēc tās izvērtēša-
nas KNAB lems, vai ir pamats sākt 
izmeklēšanu.

Tieslietu ministra Dzintara 
Rasnača saņemtais sods par 
skapja pārvadāšanu, izmantojot 
Tieslietu ministrijas rīcībā esošu 
transportlīdzekli, ir jezga, par kādu 
šis gadījums ir pārvērties, uzskata 
politologs Filips Rajevskis.

Rajevskis norādīja, ka Rasna-
ča gadījumu nevajadzētu salīdzi-

nāt ar Gunta Belēviča situāciju, 
kurš pēc neētiskas rīcības atkā-
pās no veselības ministra amata. 
“Ir liela diference starp Rasnaču 
un Belēviču. Belēvičs cīnījās un 
runāja par to, lai viņa pārraudzītajā 
nozarē tiktu pārtraukts tas [valsts 
apmaksātu medicīnas pakalpo-
jumu saņemšana, apejot rindu], 
uz ko pats Belēvičs iekrita. Bet 
par Rasnaču ir stipri vienkāršāks 
stāsts. Tur ir runa par realitātes 
zudumu, kas raksturīgs politiķiem, 
kuri ilgi atrodas “augstumos”,” sa-
cīja politologs. “Tikai ir jautājums 
– vai viņš pats un viņa kolēģi no 
tā izdarīs secinājumus?” vaicāja 
politologs, atgādinot, ka savulaik 
dienesta automašīnu izmantoša-
na privātām vajadzībām deputātu 
vidū bija teju hroniska.

Pēc šiem notikumiem kāds 
droši vien pierasti lamās valdību 
un teiks, ka mēs tur neko neva-
ram mainīt. Mans viedoklis – va-
ram gan mainīt. Varbūt ne tik ātri, 
kā gribētos, bet cerības ir. 

Ir labi, ka šie pārkāpumi kļu-
vuši zināmi plašai sabiedrībai, jo 
“gadījumu ar skapja pārvadāšanu, 
kas savā ziņā ir komisks, cilvēki 
pirms vēlēšanām atcerēsies.” 

Viena no sarunu festivālā LAM-
PA gūtajām atziņām ir tā, ka mēs 
jau neprasām, lai politiķi, pašvaldī-
bu darbinieki, ierēdņi vai pedagogi 
būtu “svētie”, bet viņiem ir jābūt go-
dīgiem savās darbībās un viņu da-
rījumiem ir jābūt “caurspīdīgiem”. 
Tad nebūs jāmelo, nebūs jāmeklē 
vainīgie, kuri publisko pārkāpumus 
un nebūs jāatvainojas, kad tiek pie-
ķerti melos.

Gatavojot rakstu, izmantoti 
interneta resursi.

Iveta LEIKUMA

PARUNĀSIM?
Kā jau iepriekš vēstījām, šogad Cēsīs no 1. līdz 2. jūlijam norisi-

nājās otrais sarunu festivāls LAMPA.
Šī pasākuma mērķis ir veicināt demokrātisku kultūru Latvijā, rosi-

nāt cilvēku interesi par Latvijā un pasaulē notiekošo, kā arī radīt plat-
formu cieņpilnai viedokļu un ideju apmaiņai.

Šogad festivālā tika ieplānots trīs reizes vairāk pasākumu nekā 
pagājušajā gadā. Sarunu festivāla programmā tika ieplānoti 150 pa-
sākumi visdažādākajos formātos uz sešām skatuvēm un 12 teltīs, ko 
piedāvāja vairāk nekā 80 organizācijas, apvienības un uzņēmumi. 

Kā apliecina pasākuma organizatori, šogad festivālu apmeklēju-
ši aptuveni 9000 cilvēku. Salīdzinājumam, pagājušajā gadā uz abām 
festivāla dienām kopā bija ieradušies aptuveni 3500 apmeklētāji.

Latgales teltī festivālā strādāja un  mūsu novadu pārstāvēja arī 
Dana un Aleksandrs Lahtionovi no Indras. 

Man izdevās piedalīties pirmās dienas festivāla pasākumos. Ar 
iespaidiem dalīšos turpmākajos laikraksta numuros. 

Iveta LEIKUMA

Kuveita izjauc plānotos teroraktus
Kuveitas drošības dienesti izjaukuši trīs džihādistu grupējuma 

“Islāma valsts” šūniņas, kas plānojušas sarīkot teroraktus valstī. 
Aizturēti pieci Kuveitas pilsoņi, ieskaitot policistu un sievieti, visi 
atzinušies plānos sarīkot uzbrukumu šiītu mošejai un Iekšlietu mi-
nistrijai. Visu trīs šūniņu locekļi arī atzinušies, ka ir “Islāma valsts” 
biedri.

Ērces Igaunijā izplata jaunas slimības
Jau ierasti zināmajām ērču pārnēsātajām slimībām - ērču en-

cefalītam un laima slimībai, pievienojušās vēl dažas bīstamas sli-
mības, kas konstatētas ērcēm Igaunijā. Aptuveni 2% ērču pārnēsā 
arī anaplazmozi, kas izraisa galvassāpes, muskuļu sāpes un vāju-
mu. Vakcīnas pret šo slimību neesot, taču to iespējams ārstēt ar 
antibiotiku palīdzību. Tāpat tiek ziņots, ka ar ērcēm izplatās baktē-
rija, kas spēj būt pat īpaši bīstama cilvēkiem ar vāju izmūnsistēmu. 
Slimības simptomi ir līdzīgi gripai un, inficēšanās gadījumā, strauji 
samazinās ķermeņa svars. Vēl viena ērču izplatīta slimība ir erlihio-
ze - akūta infekciju slimība, kas izraisa drudzi, vājumu un izsitumus. 

Dokumentu pārbaudes uz Polijas robežas
No 4. jūlija līdz 2. augustam Polijā uz laiku tiks atjaunota do-

kumentu pārbaude uz valsts robežām ar citām Eiropas Savienības 
dalībvalstīm. Polijas Iekšlietu ministrijas izstrādātais plāns paredz, 
ka robežkontrole tiks atjaunota neilgi pirms Varšavā gaidāmā NATO 
samita sākuma un tā tiks izbeigta neilgi pēc Pasaules jauniešu die-
nu noslēguma. Šo pasākumu mērķis ir neļaut Polijā ierasties per-
sonām, “kuras varētu traucēt sabiedrisko kārtību vai citādā veidā 
apdraudēt drošību”, norādīja Polijas Iekšlietu ministrija. Atjaunotajā 
robežkontrolē cilvēki tiks pārbaudīti izlases kārtībā, balstoties uz 
riska analīzi un citu valstu drošības dienestu sniegto informāciju. 
NATO samits Varšavā notiks 8. un 9. jūlijā. Plānots, ka tajā pie-
dalīsies aptuveni 2500 delegāti, tostarp valstu un valdību vadītāji, 
kā arī ES un ANO līderi. Romas katoļu baznīcas Pasaules jaunie-
šu dienas notiks Krakovā no 25. jūlija līdz 31. jūlijam. Tās varētu 
apmeklēt vairāki miljoni cilvēku. Pasākumu apmeklēs arī pāvests 
Francisks.

Turcijas pilsonība Sīrijas bēgļiem
Turcijas prezidents Redžeps Tajips Erdoans, uzrunājot Sīrijas 

bēgļus, teicis, ka Turcijā dzīvojošajiem sīriešu bēgļiem ar laiku va-
rētu tikt piešķirta šīs valsts pilsonība. Erdoans arī piebildis, ka Tur-
cijas Iekšlietu ministrija spērusi soļus šai virzienā, bet neko sīkāk 
nav paskaidrojis. Turcijā šobrīd mīt vairāk nekā 2,7 miljoni sīriešu, 
kas bēguši no pilsoņkara, bet Ankara atteikusies piešķirt šiem cil-
vēkiem bēgļa statusu un dēvē viņus par “viesiem”. Uzturēšanās un 
darba atļaujas piešķirtas tikai atsevišķai daļai bēgļu.

Plūdi Pakistānā
Musonu lietusgāžu izraisīti plūdi Pakistānas ziemeļos prasījuši 

vismaz 43 cilvēku dzīvības. Visvairāk upuru bijis nomaļajā Ursūnas 
ciemā pie pašas Afganistānas robežas, kur plūdu ūdeņi noslaucī-
juši no zemesvirsas mošeju, desmitiem dzīvojamo māju un armijas 
posteni. Tur gājis bojā 41 cilvēks, tai skaitā astoņi karavīri. Varas 
iestādes ar helikopteriem piegādā plūdu skarto rajonu iedzīvotā-
jiem pārtiku, medikamentus un pirmās nepieciešamības lietas.
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Par ko rakstīja mūsu avīze pirms 50 gadiem 

Kultūras dzīve... 
1966. gads ir iegājis vēsturē kā aviokatastrofu gads. Tas ir vien-

kārši neiedomājami, taču tajā gadā ir notikušas divdesmit aviolaineru 
avārijas visā pasaulē, un puse no tām - Padomju Savienībā. Savāds 
gads... Tika organizēta tiesas prāva, un tika notiesāti disidenti un rakst-
nieki Siņavskis un Daniels, zinātnieki un radošās inteliģences pārstāvji 
uzrakstīja kopīgu vēstuli PSKP CK, protestējot pret Staļina un viņa 
iekšpolitikas daļēju reabilitāciju, ir notikuši vairāk nekā 50 kosmisko 
aparātu starti no kosmodromiem Baikonurā un Pļeseckā, septiņi no 
tiem izrādījās neveiksmīgi, Latvijas PSR čempionātā futbolā piedalījās 
14 komandas, 6 komandas no Rīgas, 2 no Liepājas un pa vienai no 
Daugavpils, Kuldīgas, Ventspils, Jelgavas, Brocēniem un Aizputes... 
Bet Krāslavā šis gads sākās ar kultūras dzīves aktivizāciju. 

Radošā tikšanās 
Ziemas brīvlaikā rajona sko-

lotāju arodbiedrības aktīvākie da-
lībnieki sapulcējās Krāslavas 2. 
vidusskolā, kur notika radošā tik-
šanās. Ciemos pie krāslaviešiem 
atbrauca literatūras un mākslas 
jomas darbinieki no Rīgas. Valsts 
operas un baleta teātra solists 
G.Antipovs pievērsa uzmanību 
tam, cik lielu lomu spēlē estētiskā 
audzināšana darba ļaužu dzīvē. 
Par savu radošo darbību un Jau-
natnes teātra jauniestudējumiem 
pastāstīja aktieris A.Deikšs. Dzej-
nieks J.Sirmbārdis deklamēja sa-
vus dzejoļus un dalījās radošajās 
iecerēs... 

T.G. 
Patiešām tas bija īpatnējs 

laiks. Operas solists pārvarēja 
trīssimt kilometru attālumu, lai 
pastāstītu darbaļaudīm par es-
tētiskās audzināšanas nozīmi. 
Bet aktieris no galvaspilsētas 
tikai “iekairināja” publiku ar sa-
viem stāstiem par Jaunatnes te-
ātra jauniestudējumiem. Paldies 

dzejniekam, viņš vismaz vien-
kārši nodeklamēja savus dzejo-
ļus... Starp citu, Gurijs Antipovs 
ir slavena operas bass, viņa 
repertuārā bija tādas lomas kā 
Boriss Godunovs, Mefistofelis, 
Ivans Susaņins, Aļeko, Džero-
nimo un Donžuāns. Ja viņš no-
dziedātu kaut dažas ārijas, estē-
tiskās audzināšanas loma būtu 
daudz saprotamāka. Par aktieri 
A.Deikšu jau neviens neatce-
ras, bet dzejnieks Sirmbārdis ir 
nozīmīga personība. Būdams iz-
devniecības “Liesma” redaktors, 
viņš bieži rīkojās ļoti drosmīgi, 
nekad nebaidījās uzņemties at-
bildību un publicēja vairākos krā-
jumos patiešām labu dzeju, ne-
skatoties uz tās saturu, kas bija 
it kā ne visai atbilstošs padomju 
laika tematikai. Jānis Sirmbārdis  
aizgājis mūžībā tieši pirms gada. 
Interesanti, vai viņš kādreiz atce-
rējās to radošo tikšanos Krāsla-
vā? Kādus dzejoļus viņš lasīja? 

Par sadzīves estētiku un kultūru 
Afiša vēstīja par to, ka Ķepo-

vas ciema klubā notiks lekcija par 
tēmu “Sadzīves estētika un kultū-
ra”. Daudzi interesenti sapulcējās 
vēl pirms pasākuma sākuma. 

Apoļu pamatskolas skolo-
tāja V.L. interesanti un saturīgi 
pastāstīja par sadzīves kultūru 
un par lielām pārmaiņām, kas 
padomju varas laikā norisinājās 
lauku iedzīvotāju mājās, par pa-
domju tradīciju lomu.

Darbaļaudis izteica novēlēju-
mu, lai lekcijas par tādiem tema-
tiem tiktu organizētas biežāk. 

B.V. 

Es brīnišķīgi saprotu šos 
“darbaļaudis”, kas gribēja, lai ar 
viņiem biežāk runātu par to, cik 
labi viņi dzīvo un cik daudz labu 
pārmaiņu ir viņu dzīvē. Nav pa-
tiess austrumu sakāmvārds: “Lai 
cik daudz tu neteiktu “halva-hal-
va” - saldāk nepaliks!” Paliks! 
Un “darbaļaudis” acīmredzot labi 
zināja par to. Bet varbūt viņiem 
vienkārši gribējās lieku reizi pa-
klausīties, cik talantīgi melo pa-
matskolas skolotāja? 

Andrejs JAKUBOVSKIS 

Retro harmonija

Alekseja GONČAROVA foto

Turpinājums. Sākums 1. lpp.
Pēc tam iestājos koledžā, pilnībā apguvu angļu 

valodu, izgāju masāžas un kosmētisko procedūru 
kursus. Šajā laikā apprecējos, man piedzima divi 
bērni. Bet nesen piepildījās mans sapnis – es atvēru 
savu skaistuma salonu. Bet tas vēl nav viss, paš-
laik man ir lieli nākotnes plāni. Ļoti ceru, ka BREXIT 
manas ieceres nekādi neietekmēs. Ceru, ka mūsu 
dzīvē nekas nemainīsies uz sliktāko pusi... Ceru. 

Vai savā darbā jūs sastapāties ar nelabvēlī-
gu attieksmi pret sevi no kolēģu vai firmas vadī-
bas puses? 

Jevgēņijs: Protams! Bet visbiežāk tā bija atbil-
des reakcija sakarā ar manu vēlmi kaut ko uzlabot, 
mainīt un pārveidot darbavietā, kā arī aizrādīt vadī-
bai par neefektīvu darbu. Pats biju vainīgs. Bet ne-
varēju savaldīties. Latvijā es strādāju par projektu 
menedžeri Swedbank(ā) un vienkārši vēlējos dalī-
ties savā pieredzē. Starp citu, bija vēl viens gadī-
jums. Ļoti nepatīkams. Tolaik es aizgāju no nolik-
tavas un uzsāku darbu birojā. Un vēl ne līdz galam 
pārzināju visas angļu valodas īpatnības. Iezvanījās 
telefons. Es runāju atbilstoši noteiktai shēmai, pie-
dāvāju savu palīdzību, bet atbildi nesadzirdēju. No-
lēmu pārjautāt: 

- Atvainojiet, vai jūs varētu atkārtot? 
- (skaidri un sakaitināti) TU ESI POLIS?  
- Nē, es neesmu polis. 
- Tu esi polis.  
- Es neesmu polis. Ar ko es varu palīdzēt?  
- Tu esi polis, atbrauci uz mūsu valsti. Tagad 

lien mūsu darbavietās. Kāpēc tu atbrauci?  
- Es neesmu polis. Ar ko es varu palīdzēt?  
- Kāpēc tu atbrauci? Kāpēc nebrauc atpakaļ uz 

savu valsti?  
- Vai jūs nevarētu nosaukt savu vārdu un uz-

vārdu? Ar ko es varu Jums palīdzēt?  
- Brauc atpakaļ uz savu valsti un tur ej strādāt! 
- Vai jūs esat šovinists?  
Atbildes vietā – īsi telefona signāli... 
Svetlana: Jā, tādi gadījumi ir bijuši. Taču ļoti 

sīki, sadzīves līmenī. Man vienmēr izdevās ātri atri-
sināt problēmu, pārvērst visu jokā. 

Vai jūs saņemat tikpat lielu atalgojumu, 
kādu saņem Lielbritānijas pilsoņi? 

Jevgēņijs: Nezinu. Es saņemu noteiktu procen-

tu no projekta realizācijas. Tikai no manis ir atkarīgs, 
cik lielu peļņu es nesīšu firmai, jo lielāki ienākumi, jo 
lielāks mans atalgojums. 

Svetlana: Esmu pašnodarbināta persona, sava 
biznesa un sava maka saimniece. Bet noteikumi uz-
ņēmējdarbības uzsākšanai visiem ir vienādi un arī 
nodokļu izmērs man ir tāds pats kā visiem angļiem. 

Kāds noskaņojums ir angļiem pēc referen-
duma? Vai ir jūtama spriedze? Vai tas ietekmē 
jūsu dzīvi? 

Jevgēņijs: Nekādu īpašu spriedzi es neizjūtu. 
Bet es arī negaidu nekādu negatīvu reakciju. Ma-
nuprāt, daudz svarīgāks ir tas, kāds ir konkrēts cil-
vēks, cik labs speciālists viņš ir, nevis tas, no kuras 
valsts viņš ir atbraucis. Dažādas sarunas par šo 
tēmu dzirdēju arī agrāk, it īpaši tad, kad es strādāju 
noliktavā. Tur pastāvīgi skanēja joki par tēmu “jūs 
esat austrumu eiropieši... sabraukuši te...” utt. Es 
arī jokoju: “Bet ko tad jūs gribējāt? Jūs taču tāpēc 
arī pieņēmāt mūs Eiropas Savienībā, lai mēs pie 
jums atbrauktu.” Šāda noskaņa bija vienmēr. Īpaši 
visvienkāršāko cilvēku vidē, jo viņi paši iztiek, tikai 
pateicoties savai vidējā līmeņa darba algai. Ir vērts 
uzsvērt, ka tieši šīs iedzīvotāju kategorijas vidū ir 
daudz tādu cilvēku, kuri bieži vien vispār nestrādā, 
darbu nemeklē, saņem pabalstus, bet pastāvīgi 
lamā emigrantus. Nosodīt viņus droši vien nedrīkst. 
Tāpat kā visi cilvēki, kam patīk vainot citus par sa-
vām neveiksmēm, viņi ir pārliecināti, ka viņu dzīve 
nav veiksmīga iebraucēju dēļ. 

Pēc referenduma es runāju par šo tēmu ar di-
viem angļiem: turīga un pašpietiekama lēdija pār-
dzīvoja sakarā ar to, ka referendums noslēdzās ar 
BREXIT; bet konservatīvs, klasisks anglis, vidus-
slāņa pārstāvis, no sākuma pajautāja, no kurienes 
es atbraucu, bet pēc tam pajokoja: “Ātrāk velc uz 
šejieni visus savus draugus, kamēr vēl ir tāda iespē-
ja, velc viņus visus!” Līdz ar to var secināt, ka viņš 
balsoja par izstāšanos no ES...  

Svetlana: Refe-
renduma dienā un nā-
kamajā dienā spriedze 
bija jūtama ļoti izteikti, 
pat labi pazīstami an-
gļi uzvedās pārāk sa-
spīlēti, bija saspringti. 
Veikalos, uz ielām, sa-
lonā runāja tikai par šo 
tēmu. Daži jokoja, citi 
bija šokā (īpaši tie, kuri 
balsoja pret izstāšanos 
no ES). Taču nekādu 
agresiju es neizjutu. 

Kā jūs balsotu šajā 
referendumā? Kāpēc? 

Jevgēņijs: Es bal-
sotu pret izstāšanos no ES, tāpēc ka man tas ir 
izdevīgi un ērti. Un tas ir ērti visiem tiem, kas attīs-
tīja šeit savu biznesu kopējās Eiropas ekonomikas 
apstākļos, atbalstīja un stiprināja valsti visu šo gadu 
garumā. Ja es būtu Lielbritānijas pamatiedzīvotājs, 
iespējams, es balsotu par izstāšanos. Viņi atceras, 
cik labi viņi dzīvoja, pirms Lielbritānija iestājās ES. 
Pieejamas mājokļu cenas, dzīve bija lētāka, stabilā-
ka. Pirms divdesmit gadiem iedzīvotāju skaits bija 
ap 40 miljoniem, bet pašlaik tas palielinājās līdz 65 
miljoniem, galvenokārt to ietekmēja migranti. 

Svetlana: Protams, es balsotu par to, lai paliktu 
ES! Tāpēc ka tas ir labāk visai Lielbritānijai, ne tikai 
tiem, kuri atbrauca uz šejieni. Eiropa daudz ko deva 
angļiem, daudz naudas tika ieguldīts, piemēram, 
izglītībā. Arī ekonomika attīstījās ātrāk, pateicoties 
tam, ka vairs nav robežu ar citām Eiropas valstīm 
un ir kopējais ES tirgus. 

Kā jums šķiet, kas tagad būs ar Lielbritāni-
ju? Un ar mūsējiem “angļiem”? 

Jevgēņijs: Ar Lielbritāniju viss būs labi. Mūsē-
jiem angļiem”, protams, būs jāsamierinās ar pārmai-
ņām, bet es esmu pārliecināts, ka jebkurā gadījumā 
būs iespējams izvēlēties vispiemērotāko variantu 
tālākai attīstībai, pielāgoties un turpināt īstenot ie-
cerēto jaunos apstākļos. 

Svetlana: Pašlaik ir ļoti sarežģīti kaut ko prog-
nozēt, bet izmaiņas būs, tās jau ir sākušās. Strauji 
kritās mārciņas kurss, daudzas lielas korporācijas 
cieta lielus zaudējumus. Paši angļi ir apjukuši, jo 
neviens nevar paredzēt, kas būs tālāk, daži pat krīt 
panikā. Visi baidās no nākotnes. Avīzēs un televīzi-
jā runā vienu, sabiedrībā – kaut ko pilnīgi pretēju. 
Pagaidām ir grūti izprast notiekošā būtību. 

Ko jūs visu šo gadu garumā esat iemācīju-
šies no angļiem? 

Jevgēņijs: Apzināties normas līmeni. Prasmi sa-
mērot savas spējas ar saviem mērķiem un vajadzībām. 
Angļi savā ziņā dzīvo vienkāršāk nekā mēs un kaut 
kādā mērā - labāk. Galvenais, es iemācījos apzināties 
to, ka var pastāvēt jebkurš normas līmenis. Tikai jāprot 
izvēlēties to, kas ir vispiemērotākais tieši jums. 

Svetlana: Es iemācījos smaidīt, būt pieklājī-
gai un laipnai vienmēr un visur (kaut gan arī agrāk 
man ar to nebija problēmu), es iemācījos pareizo 
un literāro angļu valodu. Ilgi nevarēju pierast, tomēr 
iemācījos visiem pēc kārtas teikt vienu un to pašu 
“trumpja” frāzi: “Hallou! Are You alright?” (Sveiki! Vai 
tev viss ir kārtībā?) 

Vai jūs varētu teikt, ka Anglijā jūs atradāt 
savu laimi? 

Jevgēņijs: Principā es esmu laimīgs. Uz Angliju 
es aizbraucu, lai iegūtu pieredzi, iemācītos radīt lab-
klājību sev, visai ģimenei, sabiedrībai. Es uzskatu, 
ka mans lēmums braukt uz Angliju bija pareizs. Visa 
mana pieredze pēdējo 6 gadu garumā ir ļoti vērtīga. 
Anglijā man izdevās īstenot savus sapņus par konkrē-
tiem mērķiem, katru dienu esmu gandarīts par to, ka 
man ir iespēja virzīties uz priekšu un attīstīties. 

Svetlana: Jā, pašlaik es droši varu teikt, ka šeit 
es esmu laimīga. Es uzsāku savu dzīvi Anglijā no 
pilnīgas nulles, man nācās iziet cauri daudzām grū-
tībām, bet esmu daudz ko sasniegusi. Ar pārliecību 
varu teikt, ka Anglijā es dzīvoju pilnvērtīgu dzīvi, ne-
vis eksistēju. 

Paldies bijušajiem krāslaviešiem par to, ka viņi 
piekrita dalīties savās pārdomās. Anglijā Jevgēņijs 
un Svetlana iekārtojās ļoti labi. Protams, viņu pa-
nākumu stāsts no sākuma nebija tik veiksmīgs un 
priecīgs. Daudz ko nācās piedzīvot, pārvarēt vairā-
kus šķēršļus. Bet viņi uzvarēja. Neiestrēga “nulles” 
līmenī, atrada spēkus virzīties uz priekšu. Tagad 
mūsu novadnieki ir norūdījušies, un no BREXIT vi-
ņiem nav bail.  

Kāda būs Eiropa bez Apvienotās Karalistes 
un cik ilgi šī karaliste vēl būs “apvienotā”? Kādas 
pārmaiņas tagad gaida mūs, Latvijas iedzīvotājus? 
Prognozes ir nepateicīga lieta. Dzīvosim - redzēsim... 

Lai mums visiem pietiek spēka nākamajām 
pārmaiņām, reformām, inovācijām! 

Andrejs JAKUBOVSKIS 
Foto no Jevgēņija un Svetlanas personīgā arhīva

Mūsējie Anglijā: dzīve ārzemēs, BREXIT, cerības uz nākotni 
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Jubilejas sējumu skate Kalniešos 

Desmitajā, jubilejas reizē, Kalniešu 
pagastā tika organizēti īsti zemnieku 
svētki - sējumu skate, ko organizē-
ja lauku attīstības konsultante Līvija 
Petročenko. 

“Šo tradīciju, kad mēs varam sapulcē-
ties kopā, parādīt savus sējumus, dalīties 
pieredzē un pastāstīt par saviem panāku-
miem, turpinām jau 10 gadus, un mani īpa-

ši priecē tas, ka 
šo gadu garumā 
mums pievieno-
jās jau otrā pa-
audze – tas no-
zīmē, ka mūsu 
lauki attīstās!” 

Kad skates 
dalībnieki bija 
sapu lcē juš ies 
pie pagasta 
pārvaldes ēkas, 
visi devās ceļā. 
Starp citu, šajā 
braucienā or-
ganizatori bija 
uzaicinājuši pie-
dalīties arī tie, 
kuri  savulaik  
strādājuši vietē-
jā kolhozā. 

Laika aps-
tākļi brau-
cienam pa 
tīrumiem bija 
v i e n k ā r š i 
lieliski - ne 
pārāk karsti, 
ne auksti, bez 
lietus. Skate 
sākās ar Kal-
niešu pagasta 
lielākā zemes 
ī p a š n i e k a 
A leksandra 
Ivanova lielās 
un mūsdie-
nīgās fermas 

apmeklējuma, pēc tam zemnieku dele-
gācija apskatīja tīrumus un izbaudīja 
visbrīnišķīgāko lauku ainu - kā vārpo 
rudzi un kvieši, mieži un tritikāle, kā 
aug rapši, griķi un zirņi... Katru gadu 
zemnieki apsaimnieko savas zemes 
platības - izcērt krūmus, veic meliorāci-
ju. Šādu atjaunotu lauku ir daudz - gan 
Aleksandra Ivanova vecākā z/s “Raudo-

višķi” un Aleksandra Ivanova jaunākā “Ziv-
tiņas”, gan Pjotra Skovorodko saimniecība 
“Stalti”, kur kopīgi strādā viņa brālis Genā-
dijs un abu dēli Jurijs un Andrejs. Turpina 
savus eksperimentus arī bioloģiskās saim-
niecības “Lesničovka” īpašnieks Česlavs 
Varnass – šogad 3,5 ha zemes platībās 
viņš iesēja zirņus. Ar skaļu maurošanu 
viesus sagaidīja jaunā zemnieka Romu-
alda Varnasa gaļas liellopu ganāmpulki, 
saimniecībā “Upītes” ar katru gadu pieaug 
govju skaits.  

Jāņa Varnasa bioloģiskajā piensaim-
niecībā šogad īpaši labi aug rudzi. 

Stabili attīstās arī Genādija Kapalins-
ka, Pjotra un Igora Nipānu piemājas saim-
niecības, šie lauksaimnieki apstrādā vai-
rākus desmitus hektāru zemes un audzē 
graudus pārdošanai. 

Pārsteidza un iepriecināja tas, ka pa-
gastā parādījās jauns darbības virziens – 
Viktora Biruma tūristu bāze. Tā ir mājīga 

mājiņa, un tur ir sauna, šūpoles, šezlongi, 
teltis, ir vietas, kur var pagatavot šašliku 
un zivju zupu... Visdrosmīgākie braucie-
na dalībnieki izmantoja iespēju saņemt 
adrenalīna devu, lielā ātrumā vizinoties ar 
motorlaivu ap salu Stirnu ezerā. 

Apskatījuši lauku teritorijas un sēju-
mus, visi delegācijas dalībnieki sapulcē-
jās uz pikniku ar šašlikiem, kur arī ap-
sprieda visus savu kolēģu sasniegumus, 
kas tika redzēti šajā dienā. Pagasta pār-
valdes vadītāja Gundega Grišāne pasnie-
dza katram dalībniekam piemiņas suvenī-
ru. Noslēgumā gribētos novēlēt Kalniešu 
zemniekiem labus laika apstākļus un ba-
gātu ražu! 

Natālija ZDANOVSKA
Autores foto

Pieaugs rēķini par dzīvojamo namu ap-
saimniekošanu

No š. g. 1. jūlija šie pakalpojumi tiek aplikti ar pilnu 
pievienotās vērtības nodokļa likmi. Līdz šim nodoklis dzī-
vojamo māju pārvaldīšanas pakalpojumiem netika piemē-
rots, bet tagad tie tiks aplikti ar likmi 21% apmērā. Šādas 
izmaiņas Finanšu ministrija pamatoja ar Eiropas Savie-
nības prasībām, par kuru neievērošanu jau bija saņemts 
aizrādījums.

Apsaimniekotāju aprēķini liecina, ka, atkarībā no pār-
valdīšanas maksas, pieaugums aptuveni 50 kvadrātmet-
rus lielam dzīvoklim var būt vairāku eiro apmērā, bet gadā 
sasniegs vairākus desmitus eiro. Savukārt valsts budžetā 
šogad varētu ieplūst papildu deviņi miljoni eiro, bet nā-
kamgad – 22 miljoni. Apsaimniekotāji norādījuši, ka slogs 
pieaugs ne tikai iedzīvotājiem, bet arī viņiem pašiem, jo 
nodoklis valstij būs jāmaksā arī par parādniekiem.

Sunim čipam obligāti jābūt no nākamā gada
Ministru kabinets atcēlis prasību līdz šī gada 1. jūlijam 

nodrošināt suņu čipošanu un reģistrēšanu, tā vietā nosa-
kot, ka tas jāizdara līdz 2017. gada 1. janvārim. Izmaiņas 
plāno normatīvajos aktos, kas ļaus dzīvniekus apzīmēt ne 
tikai privāti praktizējošiem veterinārārstiem, bet arī Pārti-
kas un veterinārā dienesta speciālistiem un apmācītām 
personām, tādējādi pakalpojumu padarot pieejamāku un 
lētāku.

VID varēs liegt šaubīgam komersantam 
reģistrēt izmaiņas

Ar 2016. gada 1. jūliju Valsts ieņēmumu dienestam 

(VID) ir tiesības piemērot nodrošinājuma līdzekli 
– liegumu komersanta amatpersonu maiņai, reorgani-
zācijai, likvidācijai pirms administratīvā procesa (nodokļu 
revīzijas (audita)) uzsākšanas vai to uzsākot, ja pastāv 
riski, ka komersants varētu savu darbību pārtraukt vai mē-
ģināt izvairīties no atbildības. To nosaka jaunās normas 
nodokļu jumta likumā.

ES strādājošiem Latvijas rezidentiem ne-
būs jādeklarē darba alga

Valsts ieņēmumu dienests (turpmāk – VID) informē, 
ka, sākot no 2016.gada 30.jūnija, tiem Latvijas rezidentiem, 
kuriem algota darba ienākumi ir kādā no Eiropas Savienī-
bas (turpmāk – ES) valstīm, tie vairs nav jādeklarē Gada 
ienākumu deklarācijā. Savukārt tiem Latvijas rezidentiem, 
kuri ienākumus gūst valstīs, kas nav ES dalībvalstis, arī 
turpmāk būs jāiesniedz VID Gada ienākumu deklarācija un 
jādeklarē visi ārvalstī gūtie ienākumi.

Tas nozīmē, ka tiem Latvijas rezidentiem, kuri strādā 
un gūst algota darba ienākumus kādā no ES dalībvalstīm, 
sākot no 2016. gada 30.j ūnija vairs nebūs VID jāsniedz 
Gada ienākumu deklarācija, lai tos deklarētu.

Taču tas attiecas tikai uz algota darba ienākumiem. 
Savukārt, ja ES valstī strādājošs Latvijas rezidents gūst 
cita veida ienākumus, piemēram, ienākumus no saimnie-
ciskās darbības, dividendēm, personīgā īpašuma pārdo-
šanas u.c., tie arī turpmāk ir jādeklarē, iesniedzot VID 
Gada ienākumu deklarāciju laikā no 1.marta līdz 1.jūni-
jam.

Likumdošanas aktualitātes
Pilnveidos transportlīdzekļu vadītāju apmā-

cības procesu
Ceļu satiksmes drošības direkcija (CSDD) informē, ka, 

lai uzlabotu kopējo ceļu satiksmes drošību un paaugstinātu 
jauno autovadītāju sagatavotības līmeni, pilnveidos trans-
portlīdzekļu vadītāju apmācības procesu, papildinās eso-
šās normas. To paredz Ministru kabineta sēdē, 28.jūnijā 
pieņemtie grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 13.aprīļa 
noteikumos Nr. 358 “Noteikumi par transportlīdzekļu va-
dītāju apmācību un transportlīdzekļu vadītāju apmācības 
programmām”.

 Grozījumi noteikumos paredz papildināt transportlī-
dzekļu vadītāju teorētiskās apmācības programmas ar jau-
niem elementiem (piem., bīstamu situāciju prognozēšana 
un risku novērtēšana, mazaizsargāto satiksmes dalībnieku 
drošība), kā arī palielināt minimālo vadīšanas nodarbību 
skaitu (piem., B kategorijai no 14 uz 20).

 Plānots papildināt vadīšanas apmācību ar stingrāku 
regulējumu attiecībā uz vadīšanas apmācību slidena ceļa 
apstākļos un diennakts tumšajā laikā, kā arī ieviest prasību 
autoskolām par mācību braukšanas laukuma esamību.

Lai palielinātu autoskolas atbildību par apmācāmo sa-
gatavošanas kvalitāti atbilstoši noteiktajām programmām, 
ir ieviesta prasība par to, ka apmācība autoskolā tiek pa-
beigta, nokārtojot autoskolas teorētisko un braukšanas 
eksāmenu, atrunājot eksāmenu kārtošanas nosacījumus 
starp autoskolu un apmācāmo personu noslēgtajā līgumā.
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Ekonomiskā politika
10. maijā tiku uzlūgts uz Fi-
nanšu ministriju, lai klātienē 
izvērtētu Latvijas nodokļu 
sistēmu ar Finanšu minis-
tres Danas Reiznieces-Ozo-
las padomnieku Juriju Spiri-
donovu. Tikšanās laikā tika 
apspriesta Latvijas nodokļu 
sistēma kontekstā ar citām 
Eiropas Savienības valstīm, 
lai izvērtētu Latvijas nodokļu 
sistēmas tādus būtiskākos 
aspektus kā iespēja uzlabot 
efektivitāti, konkurētspēju, 
ieņēmumu palie- lināšanas 
iespējas, taisnīguma elemen-
tus nodokļu sistēmā.

 Latvijas nodokļu sistēma šo-
brīd nesamazina nevienlīdzību. 
Īpaši tas attiecas uz darba algām 
un PVN likmi pārtikas precēm, 
kas ir viena no augstākajām pa-
saulē.

Nevienlīdzība Latvijā pēc no-
dokļu nomaksas ir samērā augs-
ta, salīdzinot ar citām Eiropas 
Savienības valstīm, piemēram, 
ar Lielbritāniju, Latvijā darba al-
gas nodokļi ir četras reizes lielā-
ki. Vai arī fakts, ka Latvijā pen-
sijas tiek apliktas ar nodokļiem. 
Fiskālā politika Latvijā nemazina 

nevienlīdzību tik veiksmīgi kā 
citās valstīs. Vēl viens nevien-
līdzības aspekts Latvijā ir tas, 
ka nodokļu slogs ir īpaši augsts 
nodarbinātajiem ar maziem ienā-
kumiem. It īpaši vienam cilvēkam 
bez bērniem. Latvijas nodokļu 
sistēma īpaši labvēlīga bagāta-
jiem. Ilga diskusija izvērtās par 
Pasaules Bankas datiem, pēc kā 
Latvijas valsts pārvalde ir viena 
no nekompetentākajām Eiropas 
Savienībā - 25. vietā. Līdzvērtīgi 
arī pēc statistikas biroja Eurostat 
datiem ekonomiskajā attīstības 
indeksā Eiropā Latvija atrodas 
25. vietā. 

2. jūnijā Daugavpilī Latvi-
jas Tirdzniecības un Rūpniecī-
bas Kameras (LTRK) Latgales 
nodaļas biedriem bija tikšanās 
ar ekonomikas ministru A. Ašera-
dena kungu. Tika apspriestas 
Latgales speciālās ekonomiskās 
zonas ie-viešanas aktualitātes 
un tās ekonomiskais efekts uz 
Latgales attīstības iespējām. 
Uzņēmēji viennozīmīgi noradī-
ja, ka tas dos minimālu efektu 
un tā būtu kārtējā fi nanšu līdze-
kļu izšķērdēšana. Pēc Igauni-
jas piemēra daudz efektīvāk 
būtu piemērojama reinvestētās 

peļņas nodokļa atlaide. Tāpat 
tika apspriests minimālās dar-
ba algas palielināšanas efekts 
uz uzņēmējdarbību Latgalē, kas 
būtībā mazina uzņēmējdarbības 
iespējas reģionā. Labāks risinā-
jums būtu iedzīvotāju ienākuma 
nodokļa (IIN) neapliekamā mini-
muma celšana, kura ieviešanas 
rezultātā strādājošajiem būtu 
daudz lielāks atalgojums “uz ro-
kas”.

Uzņēmēji norādīja, ka ab-
solūtajam darba ņēmēju vairāku-
mam (67 %), kuri saņem mazas 
vai vidējas algas, lielu daļu savu 
ienākumu nākas samaksāt darba 
algas nodokļos. Samaksājot mā-
jokļa izdevumus un iegādājoties 
pārtiku, 90 % no šiem strādā-
jošajiem neatliek līdzekļu citu 
preču iegādei. Tādējādi šie valsts 
iedzīvotāji faktiski tiek izslēgti no 
aktīvās valsts ekonomiskās dzī-
ves. No atbildīgās amatpersonas 
nebija atbildes arī uz jautājumu - 
kāpēc sabiedrība tiek maldināta 
par Latvijas zemajiem nodokļiem, 
ja īstenībā Latvijas nodokļu un 
nodevu līmenis ir lielākais Eiropā.

Pēc šīs tikšanās man vairāk 
nostiprinājās pārliecība par Pa-
saules bankas datiem, ka Lat-

vijā ir viena no nekompetentā-
kajām valsts pārvaldēm Eiropā. 
Latvijā jau bija pieredzēts, ka 
mūsu ministri it ļoti universāli 
cilvēki. Atceramies, ka vetārsts 
var būt arī aizsardzības minis-
trs. Augstās amatpersonas ne-
varēja atbildēt, cik tad valstī ir 
palikuši strādājošie, cik ir tiešo 
nodokļu maksātāju, kāds kopē-
jais nodokļu slogs piemērojams 
darba ņēmējiem? Uz priekšli-
kumu - kā mainīt valsts esošo 
ekonomisko sistēmu par labu 
valsts iedzīvotājiem, atbilde bija 
sekojoša - valdībai šāda plāna 
vienkārši neesot. Vienīgais valdī-
bas plāns ir izdomāt pasākumus 
ēnu ekonomikas ierobežošanai, 
bet tajos atkal nav izvērtēti ēnu 
ekonomikas pamatcēloņi. 

Valsts iedzīvotāji, katru 
reizi ejot uz vēlēšanām, domā, 
ka, ievēlot jaunu Saeimu, 
varētu izmainīt valsts politiku un 
valsts attīstību. Daļa cilvēku uz 
vēlēšanām vienkārši neiet, jo 
neredz atšķirību starp politiska-
jām partijām, uzskata, ka viņu 
balsojums tāpat neko neizšķirs, 
un nav vērts pūlēties - vari bal-
sot, kā gribi, bet politika no tā 
nemainīsies. Un šiem cilvēkiem 

pamatā ir taisnība, jo neatkarī-
gi no tā, ko ievēl Saeimā, vai 
tas būtu “Saskaņas Centrs” vai 
“Nacionālā Apvienība”, viņi neri-
sinās iedzīvotāju problēmas, jo 
politiķi uzskata, ka politika ir viņu 
personīgais bizness. Valdošās 
politiķu aprindas dzīvo pilnīgi 
citu dzīvi un absolūti nestādās 
priekšā, ar kādām grūtībām sasto-
pas tie, kuriem šie politiķi kalpo, tie, 
kuri baro šos politiķus.

Valdības primārais plāns ir 
nodrošināt ierēdņu klana labklājī-
bu, kuri atalgojumos saņem tūk-
stošus eiro un dažādu grupējumu 
ekonomisko interešu atbalstīša-
na. Tie varētu būt kā elektroenerģijas 
OIK (Obligātā Iepirkuma Komponen-
te), par kuru mēs visi kopā maksājam 
dažiem elektrības ražotājiem ap-
tuveni 265 miljous eiro gadā. Vai 
zāļu tirdzniecības lobiji, ar ko var 
izskaidrot, kāpēc Latvijā nav piee-
jami lētie medikamenti. Noteikto 
ekonomisko grupējumu interešu 
lobēšana uz iedzīvotāju rēķina ir 
valdības galvenā rūpe. Šo visu 
absurdu  valsts iedzīvotāji pieņem 
kā normu, jo iedzīvotāji no valdī-
bas vairs neko nepieprasa.

Raimonds NIPERS

Piedalies anketēšanā un palīdzi uzlabot 
onkoloģijas nozari

Lai izzinātu tendences saistībā ar pakalpojumu pieejamību 
onkoloģiskiem pacientiem Latvijā un identificētu problēmsituā-
cijas, ar kurām nākas sastapties diagnostikas un ārstēšanas 
procesos, onkoloģisko pacientu atbalsta biedrība “Dzīvības 
koks” uzsāk pacientu anketēšanu.

Anketēšanas mērķis ir noskaidrot, vai pacientu stāsti par ne-
pieejamo veselības aprūpes sistēmu vēža pacientiem ir atsevišķi 
savstarpējās komunikācijas problēmu starp pacientu un ārstu 
atspoguļojoši gadījumi vai tomēr tā ir tendence Latvijas medicīnas 
sistēmā.

Onkoloģisko pacientu anketēšana ilgs visu vasaru - rezultātus 
plānots apkopot un prezentēt septembra sākumā. Anketā respon-
dentiem jāatbild uz 10 jautāju- miem, kas neaizņem daudz laika, 
taču būs liels atbalsts problēmu apzināšanā un to apkarošanā. 

Jūsu viedoklis un pieredze ir ārkārtīgi nozīmīga, lai biedrība varētu 
turpināt aizstāvēt onkoloģisko pacientu intereses valstiskā līmenī!

Anketa pieejama biedrības “Dzīvības koks” mājaslapā www.dzivi-
baskoks.lv

 Pacientu prasība par 10 miljonu piešķiršanu onkoloģijas nozarei nonāk Saeimā 

Par veselības problēmām ru-
nāt nekad nav par vēlu, pat tad, 
kad diagnozes ailē ir ieraksts 
- vēzis. Ļaundabīgie audzēji 
ir otrais Latvijā izplatītākais 
iedzīvotāju mirstības cēlo-
nis pēc asinsrites sistēmas 
slimībām. 2015. gadā vēzis 
tika atklāts vairāk nekā 11 
000 cilvēku. Savukārt no vēža 
Latvijā ik gadu mirst ap 6000 
cilvēku. Latvijā iedzīvotāju 
skaits krasi samazinās, bet to 
pašu nevar teikt par iedzīvotā-
ju skaitu, kuriem pirmreizēji 
atklāj ļaundabīgo audzēju. 
Statistika rāda, ka šī dinamika 
pieaug, tas nozīmē, ka reālā 
situācija onkoloģijā būtiski 
pasliktinās.

Statistikas dati liecina, ka 
gandrīz katrs trešais pacients, 
kam diagnosticē vēzi, mirst pirma-
jā gadā pēc slimības atklāšanas. 
Tas lielākoties notiek tāpēc, ka 
slimība konstatēta pārāk vēlu - 3. 
vai 4. vēža stadijā. Ārsti atzīst, 
ka  tik daudz cilvēku no vēža 
pirmajā gadā mirst tādēļ, ka pēc 
palīdzības vēršas novēloti. Taču 
nevajadzētu noliegt, ka daudziem 
pacientiem šī “novēlošana” nav 
tikai pašu gribas radīta, bet gan 
veselības aprūpes sistēmas trū-
kuma izraisīta. Daudziem nav 
noslēpums, ka slimniekiem nākas 
pavadīt vairākus mēnešus, gaidot 
rindās uz konkrēto izmeklējumu. 
Kvotas beidzas jau gada vidū, 
bet veikt izmeklējumus par mak-
su nav katram pacientam pa ka-
batai. Ļaundabīgam audzējam 
labākā “maize” ir tieši laiks, ko 
bieži vien tam dāvā robi valsts 
veselības aprūpes sistēmā. 
Neskatoties uz to, ka Latvijā ir 
augstas klases speciālisti un 

laba aparatūra, sistēma 
kopumā nedarbojas tā, kā 
nākas. Tāpat Latvija ir kūtra 
uz inovatīvu medikamentu 
lietošanu vēža ārstniecībā, 
jo daudziem pacientiem tie 
nav pa kabatai. 

Lai arī Veselī-
bas ministrija 2015. 
gadu pasludināja par 
Onkoloģiskās modrības 
gadu un šim nolūkam 

tika izstrādāts pat darba plāns, 
taustāmi uzlabojumi nozarē ne-
tika panākti. Izstrādāto plānu 
jau 2016. gada sākumā asi kri-
tizēja, jo daudziem plāna punk-
tiem gada laikā tā arī neizdevās 
pieskarties, kur nu vēl risināt vai 
kaut ko uzlabot. Tādēļ Saeimas 
apakškomisijā tiks lūgts vēl divus 
gadus onkoloģijas nozarei noteikt 
prioritāru statusu.

Lai situāciju kaut cik 
uzlabotu, pie problēmas risi- 
nāšanas klāt ķērās Onkoloģisko 
pacientu organizāciju alianse.

Jau pērnā gada rudenī 
Onkoloģisko pacientu organizāci-
ju alianse noprata, ka gada laikā 
uzlabojumi nebūs vērojami, tāpēc 
aktīvi uzsāka parakstu vākšanu. 
Šī gada maija beigās Onkoloģis-
ko pacientu organizāciju alianse 
ar portāla manabalss.lv starp-
niecību savāca vairāk nekā 10 
000 Latvijas pilsoņu parakstu 
iniciatīvai “Lai vēzis būtu ārstē-
jama slimība” un 27. maijā inici-
atīva tika iesniegta izskatīšanai 
Saeimā. Onkoloģijas pacienti 
savā iniciatīvā aicina deputātus 
lemt par papildus 10 miljonu EUR 
piešķiršanu onkoloģijas jomai. 

Šī gada 29. jūnijā Saeimas 
Mandātu, ētikas un iesniegu-
mu komisijas sēdē prasība tika 
uzklausīta. Onkoloģisko pa-
cientu atbalsta deputātu grupas 
vadītājs, Saeimas Sabiedrī-
bas veselības apakškomisijas 
priekšsēdētājs Romualds Ra-
žuks atbalstīja alianses nostāju, 
ka līdzekļi novirzāmi tieši ino-
vatīvu medikamentu apmaksai: 
“Piekrītu Onkoloģisko pacientu 
organizāciju alianses viedoklim, 
ka prioritāri papildus fi nansējums 
onkoloģijas jomā novirzāms ino-
vatīvu medikamentu apmaksai, 

ar kā palīdzību iespējams panākt 
daudz labākus ārstēšanas re-
zultātus un pat nodrošināt dar-
ba spēju atjaunošanu. Tāpat 
atbalstu argumentu, ka visliet-
derīgāk un loģiskāk šos jaunos 
medikamentus apmaksāt jomās, 
kurās ieviesta valsts agrīna vēža 
atklāšanas programma – krūts, 
dzemdes kakla un zarnu vēža 
pacientiem,” pēc komisijas sēdes 
pauda R. Ražuks.

Tāpat R.Ražuks informēja, 
ka ierosinājis kopīgu tikšanos ar 
Onkoloģisko pacientu organizāci-
ju alianses pārstāvjiem pie ve-
selības ministres Andas Čakšas, 
lai klātienē pārrunātu aktuālākos 
jautājumus onkoloģijas jomā, 
tostarp pacientu organizāciju 
iesniegto iniciatīvu Saeimā un 
Onkoloģisko pacientu atbalsta 
deputātu grupas darbu.

Onkoloģisko pacientu orga-
nizāciju alianse masu medijos 
saka paldies visiem, kuri iesaistī-
jās parakstu vākšanā. Alianse ir 
pārliecināta, ka šāda iniciatīva 
un papildu budžeta piešķiršana 
palīdzēs samazināt mirstību un 
nodrošinās pacientu tiesības uz 
pilnvērtīgu ārstēšanos un kval-
itatīvi nodzīvotu dzīvi. Tāpat tā 
cer, ka iecerēto mērķi - lai vēzis 
ir ārstējama slimība - izdosies 
sasniegt.

Visā pasaulē ik gadu no vēža 
mirst astoņi miljoni cilvēku. ANO 
prognozes liecina, ka 2030. gadā 
vēža izraisītu nāves gadījumu 
skaits būs pieaudzis par 60 %. Tā 
kā iedzīvotāju skaita pieaugums 
tajā pašā laika posmā prognozēts 
20 % apmērā, vēzis būs sasto-
pams aizvien biežāk. Kaut gan 
mūsdienās audzējs šķiet gandrīz 
neizbēgams ļaunums, divi zināt-
nieki no ASV pierādīja, ka mēs 
paši radām augsni nāvējošās 
slimības attīstībai. Ja nebūtu 
modernā dzīvesveida, vēzim 
nemaz nebūtu iespēju izvērsties. 
Piesārņojums, pesticīdi, hormonu 
darbību ietekmējošas vielas un 
starojums izprovocē veselu šūnu 
mutācijas, pārvēršot tās par vēža 
šūnām. Turklāt mūsu dzīvesveids, 
kas iekļauj tabaku, alkoholu, 
sliktu uzturu un mazkustīgumu, 
padara mūs par viegliem vēža 

upuriem.
Abi provokatīvās teorijas au-

tori ir ārsti, kurus interesē eģip-
toloģija. Viņi ir iepazinušies ar 
antīkām ārstniecības grāmatām 
un virkni mūsdienu medicīnis-
ko pētījumu par mūmijām un 
kaulu fosilijām. Ārstu secinā-
jums ir nepārprotams – ir pētīti 
neskaitāmi vairākus tūkstošus 
gadu seni līķi, tikai ārkārtīgi retos 
gadījumos organismā ir atrastas 
vēža pēdas. Tas nav tāpēc, ka 
audzēji būtu izgriezti, jo senatnē 
šāda ķirurģiskā iejaukšanās nebi-
ja iespējama, bet tas ir tāpēc, ka 
vēzis bija ļoti reta slimība. Tāpēc 
vēža cēlonis jāmeklē ar mūsdienu 
industrializēto sabiedrību saistī-
tos faktoros. 

1977. gadā Maikls Cimmer-
manis noteica kādai mūmijai 
vienu no retajām, pilnīgi droša-
jām vēža diagnozēm. Viņš pētīja 
1700 gadu senas mūmijas audu 
paraugus mikroskopā un kon-
statēja, ka ēģiptietim bijis res-
nās zarnas vēzis, kas izveidojis 
metastāzes aknās. Tikai vēl pāris 
gadījumos līdzīga seno mūmiju 
izpēte ir likusi konstatēt diagnozi 
“vēzis”. Kādai 1500 gadus vecai 
čīliešu bērna mūmijai bija audzējs 
vaigā, savukārt Neapoles karalis 
Ferdinands I pirms vairāk nekā 
500 gadiem mira no resnās 
zarnas vēža. Taču, pārbaudot 

vairākus simtus mūmiju gandrīz 
visā pasaulē, līdztekus šiem trim 
drošajiem aizvēsturiskajiem vēža 
gadījumiem zinātnieki konstatē-
juši tikai labdabīgus audzējus vai 
nav atraduši neko. Pat desmitiem 
tūkstošu senu mūmiju un kaulu 
rentgena izmeklējumos nav at-
klāti ne kaulu audzēji, ne citi vēža 
paveidi, kas būtu uzbrukuši ske- 
letam, izraisot raksturīgus veido-
jumus.

Pamatojoties uz daudziem 
medicīniskiem pētījumiem, 
Maikls Cimmermanis secina, ka 
senos laikos vēzis bijusi ļoti reta 
slimība un ar to slimojis ne vairāk 
kā 1% iedzīvotāju. Pēc abu pēt-
nieku domām, vēža saslimšanas 
gadījumu skaits kļuvis biežāks 
tikai 18. gadsimtā, kad mēs pa īs-
tam sākām piesārņot paši sevi un 
apkārtējo vidi. Tolaik medicīnas 
žurnālos tika publicēti pirmie 
zinātniskie raksti, kuros ārsti sīki 
raksturoja ar vēzi sirgstošus slim-
niekus.

Tātad varam secināt, ka 
vēzis ir cilvēces samaksa par 
moderno dzīvesveidu! 

Kādām izmaiņām orga- 
nismā jāpievērš lielāka uzmanī-
ba, lai nekļūtu par vēža upuri, 
lasiet nākamajos rakstos.

Elizabete Viļuma - Gražule

Politiķi runā
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Televīzijas programmaTREŠDIENA,  6. jūlijs
LTV1

6.00 Latvijas Republikas valsts 
himna
6.02 Es - savai zemītei
6.30 Rīta Panorāma
8.35, 17.00 Mīlas viesulis
9.35, 16.05 Mīlas jūra
10.35, 13.25, 14.50 Top-Shop 
piedāvā
10.50, 18.50 Smalkais stils
11.25 Izsauciet vecmāti
12.25 Darelu ģimene
13.45 Gārfīlda šovs
14.20 Kas te? Es te!
14.50 Top-Shop piedāvā
15.05 Mājas, kur atgriezties
18.00, 23.00 Ziņas
19.25 Likteņa līdumnieki
20.30 Panorāma
21.08 Latvijas Loto izlozes
21.15 Ilgais ceļš kāpās
22.40 Zebra. Drošība un 
ātrums
23.15 Midsomeras slepkavī-
bas
1.00 Pusbrālis
1.50 Momentuzņēmums
5.00 Satiktie. Laikmeta varoņi 
toreiz un tagad

5.30 700 pasaules brīnumi. 
Azerbaidžāna

LTV7
6.00 Latvijas Republikas valsts 
himna
6.03, 5.30 1000 jūdzes Mjan-
mā
6.30 Projekts Nākotne
7.00 Pludmale
7.55, 5.00 Citādi latviskais 
(Cytaidi latviskais)
8.30 Mājas, kur atgriezties
9.30 UEFA Eiro 2016. Top 10 
spēles
11.40, 18.00 EČ Vieglatlētikā
15.30 Sporta spēks
16.00 Sāras mūzika
16.15 UEFA Eiro 2016 dienas 
apskats
16.45 Pludmale
17.40 Ziņas
21.10, 0.05 Izzināt Japānu 2.
21.45 UEFA Eiro 2016. Pus-
fināls
0.40 100 g kultūras. Personība
1.25 Eiropa fokusā

LNT

5.00 Karamba!
5.20, 4.50 Bernards
5.35 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, 2.25 Galileo
9.10 Juvelieru klans
10.15, 13.45 Televeikala 
skatlogs
10.30 Mežonīgā sirds
11.45 Uta Danella. Mīli mani 
maigi
14.00, 17.50, 20.00 LNT ziņas
14.55 Miljonāru savedēja
15.55 Nemelo man!
16.50, 18.00 Mežonīgā kaķe
18.55, 1.35 Saška
20.35, 2.45 Degpunktā
21.05 NCIS. Losandželosa
22.05 Dziļi tumsā
0.10 Dzimuši policisti
0.55 Nikita

TV3
5.00 Tētuka meitiņas
5.50, 12.10 Rozenheimas 

detektīvi
6.50, 13.10 Multfilmas
8.10 Pasaules smieklīgāko 
video kuriozu top 10
8.40, 1.05 Simpsoni
9.10 Sarežģītais bērns
11.10 Īpašo uzdevumu vienība 
Hawaii-0
14.05, 2.25 UgunsGrēks
15.20 Jāvārds kāzu kleitai
16.25, 20.20, 3.25 Viņas melo 
labāk
17.00, 1.30 Elementāri, 
Vatson!
17.55 SašaTaņa
19.00, 3.50, 4.20 TV3 Ziņas
19.35 Bez Tabu
21.00 Netīrās dejas
22.00 Tēta nedienas
0.10 Greislenda

TV3+
5.00, 17.50, 0.15 Māja-2
6.05, 12.20 Тētuka meitiņas
7.10 Barboskini
7.25 Ēd un tievē
8.05 Astoņdesmitie
8.35, 14.25 Comedy Club
9.45, 15.30 Comedy Batls

10.55 TV shop
11.10, 16.35 Univers
13.30, 20.00 Mūsu Krievija
21.00 Revizorro
22.10 Mf. Žokļi 

NTV
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Šodien
6.10 Rīts
9.00 Spogulis varonim
10.20 Maskava. Trīs stacijas.
12.00 Zvērināto tiesa
13.20 Ārkārtas gadījums
13.50 Likteņa zīmes
14.50, 1.55 Satikšanās vieta
16.20 Meklēšana 
18.00 Ielu likumi
19.45 Ceļu policija
21.35 Mīdītāji
23.30 Dienas kopsavilkums
0.00 Jūras dēmoni
3.05 Karpovs
5.00 Dzīvokļu jautājums

PBK
6.30, 9.00, 11.00, 14.30, 
17.05, 2.05 Ziņas

6.35, 12.40 Multfilmas
7.00, 9.25 Labrīt!
9.55 Dzīvo vesels!
11.30 Lai runā!
12.55 Tā esmu es!
13.30 Vienatnē ar visiem
14.50, 4.30 Moderns sprie-
dums
15.55 Vīriešu/ sieviešu
17.55 Precamies!
19.00 Laimas Vaikules festivā-
la dienasgrāmata
19.20, 21.30 Laima Vaikule. 
Jūrmala. Randevu. 
21.05 Latvijas laiks
21.00 Prakse
23.40 Laiks
0.20 Robinsoni
2.20 EuroNews
2.50 Mf. Sirdslietas 
4.15, 5.20 Smieklīgi videoklipi

RenTV Baltic
5.55, 1.15 Skatīties visiem!
6.20 Vadīt krievu stilā
6.35 Next
7.20 Bērnu klubs
7.34 Laika ziņas
7.35, 19.45 Saviesīgas vaka-

5. jūlijā Ir iemesls!
 Fineasa Teilora Barnuma dzimšanas diena 

I z c i l u 
personību 
panākumu 
stāsti visai 
bieži ir ļoti lī-
dzīgi. Neat-
laidīgums, 

spīts, pārliecība par saviem spē-
kiem - šīs īpašības palīdz sasniegt 
slavu un labklājību. Bet Barnuma 
liktenis ir kaut kas ļoti īpašs. Šis cil-
vēks līdz pat mūsdienām pārsteidz 
ar savu daudzpusīgumu, prasmi no 
jebkuras lietas iegūt peļņu, nepa-
rastu pieeju biznesam. Taču viņam 
piemita arī bezprincipialitāte, pras-
me manipulēt ar cilvēku samaņu 
un ļoti izdevīgi izmantot viņu neti-
kumus. Ja apvieno visu iepriekšmi-
nēto, veidojas īsts Barnuma port-
rets - pirmais Amerikas šovmenis, 
pirmais producents, īpatnējā cirka 
īpašnieks, otrais miljonārs ASV 
vēsturē. Viņa dzīvesstāsts ir ļoti 
pamācošs, bet viņa grāmatas līdz 
šim laikam interesē ne tikai uzņē-
mējus, šovbiznesa haizivis, bet arī 
vienkāršus lasītājus visā pasaulē. 
Marka Tvena un Abrahama Linkol-
na draugs, ASV sekmīgākā izstāžu 
kompleksa īpašnieks, populāro iz-
devumu redaktors, reklāmas meis-
tars, dižens mistifikators. Barnums 
vienmēr labi pārzināja trīs lietas: ar 
ko draudzēties, kā izklaidēt publiku 
un kā nopelnīt naudu. 

Barnuma biogrāfija sākas vi-
sai prozaiski. Viesnīcas un neliela 
veikala īpašnieka dēls, kas piedzi-
mis klusā provinciālā pilsētiņā un 
aizgājis tēva pēdās. Par naudu, 
ko saņēmis no tēva (ar nelieliem 
procentiem), viņš atvēra pārtikas 
preču bodīti. Šis vienmuļais un 
paredzamais bizness, protams, 
neatbilda jaunā un ambiciozā 
biznesmeņa prasībām. Drīz vien 
viņš sāka pārdot loterijas biļetes. 
Loterijas bija ļoti populāras ASV, 
bet, pateicoties Barnuma enerģis-
kumam un mobilitātei, šis bizness 
nesa viņam peļņu. Izmantojot nai-
vo amerikāņu vēlmi iegūt visu un 
uzreiz, Fineass sakrāja savu pirmo 
kapitālu. Iegūtā peļņa deva iespē-
ju nodibināt Danberijas pilsētiņā, 
Konektikutas štatā, avīzi ar skaļu 
nosaukumu “Brīvības sludinātājs”. 
Barnums ātri saprata - lai viņa iz-
devumu cilvēki pirktu aktīvāk nekā 
citas avīzes un žurnālus, ir nepie-
ciešams publicēt materiālus ne 
tikai par vietējiem jaunumiem, no-
tikumiem un atgadījumiem (klusa-
jā Danberijā to nebija daudz), bet 
arī izdomāt kaut ko interesantu, 
kas īstenībā vispār nenotika. Drīz 
vien “Brīvības sludinātāju” bija grūti 
atrast kioskos un pie avīžu pārde-

vējiem.  
Mietpilsoņi jau no agra rīta 

izpirka visu tirāžu, lai uzzinātu, 
ko šoreiz izdomāja šis viltīgais iz-
devējs. Viss beidzās ar vairākām 
tiesas prāvām par apmelojumiem, 
Barmums tika notiesāts un pat 
nokļuva cietumā. Izcietis viņam 
paredzēto ieslodzījumu - 4 gadus, 
Fineass aizbrauca no dzimtā štata, 
lai uzsāktu visu no jauna.  

Ņujorkā bijušais avīzes īpaš-
nieks iegādājās paju pārtikas pre-
ču veikalā un sāka aktīvi meklēt to 
biznesa virzienu, kurš garantētu 
viņam ne tikai dienišķo maizi, bet 
arī slavu un miljonus. Ap Barnumu 
kā taureņi ap puķi pulcējās visda-
žādākie avantūristi. Un praktiski 
visiem šis provinciālais blēdis attei-
ca, bet no viena piedāvājuma viņš 
tomēr nevarēja atteikties. 

Barnuma mazajā dzīvoklī 
Manhetenā ieradās kāds Kūlijs 
Bartrams, kurš piedāvāja nopirkt 
viņa verdzeni, melnādaino vece-
nīti, kas bija gandrīz akla un daļēji 
paralizēta. Par šo vecmāmiņu Bar-
trams prasīja ievērojamu summu 
- 1000 dolārus. Par tādu naudu to-
laik varēja nopirkt divus veselus un 
spēcīgus vergus, taču Barnums, 
vēlēdamies nopirkt šo vecenīti, 
pārdod savu paju pārtikas preču 
veikalā. Kāpēc? Viss bija vienkārši, 
vecmāmiņas (vēsturē saglabājās 
viņas vārds – Džoisa Heta) biju-
šais īpašnieks piedāvāja savu “biz-
nesa plānu” - Barnumam jāvadā 
vecmāmiņa pa nelielām Amerikas 
pilsētām un jāprezentē viņa... kā 
Džordža Vašingtona aukle, kurai ir 
161 gads. Publika neticēja, bet tik 
un tā gāja paskatīties uz šo “aukli”. 
Pirms izcēlās skandāls, Barnums 
izplatīja baumas, kuras labprāt po-
pularizēja provinciāla prese, - “ve-
cenīte nav īsta, tā ir prasmīgi izga-
tavota lelle!” Gribētāju paskatīties 
uz “lelli” bija vēl vairāk...

Pēc dažiem mēnešiem Džoi-
sa Heta nomira, līķa sekcija pa-
rādīja, ka sievietei nebija pat 80 
gadu. Bet arī no šī fakta Barnums 
ieguva peļņu: savās intervijās pro-
vinciālām avīzēm viņš sūdzējās 
par to, ka šī viltīgā vecenīte maldi-
nāja viņu. Naivie amerikāņi ticēja 
arī tam.  

Nākamais Barnuma “bizness” 
bija liliputa Čārlza Strattona priekš-
nesumu organizēšana un “Nāras 
no Fidži salām” demonstrēšana. 
Liliputs bija visai talantīgs cilvēks 
un teicams aktieris. Viņš uzstājās 
publikas priekšā Āmura vai Kupi-
dona tēlā, kā arī Napoleona veido-
lā. Publika plūda, biļetes varēja da-
būt ar grūtībām. Ar “nāru” viss bija 

vēl veiksmīgāk. Tikai XX gadsimta 
sākumā noskaidrojās, ka publikai 
piedāvāja apskatīt pērtiķa mazuļa 
izbāzeni ar piešūtu “zivs asti” no 
papjēmašē. XIX gadsimta vidū 
tāda būtne tika uztverta nopiet-
ni, uz šo brīnumu skatījās ne tikai 
naivi fermeri no nelielām pilsētām, 
bet arī amerikāņu aristokrāti un 
bagātnieki. Šo apvalkāto izbāzeni 
Barnums vadāja pa visu Ameriku 
un pat paņēma to līdzi turnejā pa 
Eiropu. Anglijā uz “nāru” un lilipu-
tu Strattonu atnāca paskatīties pat 
karaliene Viktorija.  

Liliputa un “nāras” žilbinošie 
panākumi uzvedināja Barnumu 
uz domām organizēt veselu šovu, 
kura laikā varētu demonstrēt cilvē-
kus ar visdažādākajām novirzēm. 
Tā radās slavenais “Barnuma 
cirks”, kurā uzstājās milži un liliputi, 
Siāmas dvīņi un cilvēki ar “suņu” 
galvām. Šovam bija apbrīnojami 
panākumi, un, pateicoties šai cirka 
programmai, cilvēki līdz šim atce-
ras par Fineasu Barnumu. 

Tas nebija vienīgais mūsu va-
roņa darbības virziens. Savas dzī-
ves laikā Barnums paspēja pastrā-
dāt lielpilsētas mēra amatā, aktīvi 
piedalījās Republikāniskās partijas 
darbībā, dibināja vairākas ilustrē-
tās avīzes, uzrakstīja desmitiem 
grāmatu, no kurām populārākā bija 
viņa biogrāfija, kas tika izdota des-
mitiem reižu. XIX gadsimta beigās 
izdoto eksemplāru daudzuma ziņā 
ar Fineasa Barnuma biogrāfiju va-
rēja konkurēt tikai Bībele. 

Mūsdienās Ņujorkā ir šī izcilā 
mistifikatora un avantūrista mu-
zejs. Tajā var ieraudzīt, kas īste-
nībā bija viņa cirka priekšnesumu 
pamatā, un iepazīties ar publikas 
apkrāpšanas mehānismu. Te ir 
vairāku cirka “zvaigžņu” kostīmi, 
sarežģīti rekvizīti. Ieeja muzejā ir 
bezmaksas. Tas ir pārsteidzoši, 
bet pat pēc nāves Barnums turpina 
sevi reklamēt. 

Taču cienījamajai publikai arī 
šodien ir vērts atcerēties Fineasa 
Barnuma iemīļoto frāzi, viņa lo-
zungu un dzīves kredo: “Katru mi-
nūti uz Zemes piedzimst kārtējais 
lohs!” Šis lozungs arī mūsdienās 
ir aktuāls reklāmas meistariem, 
mārketinga speciālistiem, tiem, 
kas pārdod kādu preci... Daudzi 
politiķi savā dzīvē un karjerā arī 
aktīvi izmanto spārnaino frāzi, kas 
pieder Fineasam Barnumam, ku-
ram šodien ir dzimšanas diena! Ir 
iemesls? 

Andrejs JAKUBOVSKIS 
Foto no interneta 

Krāslavas novada dzimtsarakstu nodaļa 
No 01.06.2016. līdz 30.06.2016. ir reģistrētas 34 miršanas

Personas uzvārds, vārds
Dzimšanas 

datums
Miršanas 
datums

Ve- 
cums

Anaško Jadviga 05.05.1935 07.06.2016 81

Baranovs Viktors 27.06.1977 14.06.2016 38

Beitāns Antons 10.06.1940 22.06.2016 76

Čerepahins Aleksandrs 26.06.1937 28.06.2016 79

Dupure Sofija 02.05.1927 09.06.2016 89

Grundāns Stanislavs 01.03.1933 21.06.2016 83

Jeņins Jurijs 23.02.1974 11.06.2016 42

Kazjukeviča Alina 08.05.1954 01.06.2016 62

Kižlo Raisa 13.09.1944 18.06.2016 71

Koleda Adele 25.12.1918 29.06.2016 97

Kostrovs Nikolajs 11.03.1963 28.06.2016 53

Kučika Valērija 04.11.1943 29.06.2016 72

Kursītis Jāzeps 25.03.1935 16.06.2016 81

Laužele Gelena 17.10.1936 17.06.2016 79

Leikuma Stefānija 18.05.1932 10.06.2016 84

Ļebedevs Jurijs 19.04.1955 15.06.2016 61

Mironovs Pjotrs 15.03.1933 29.06.2016 83

Mucenieks Laimonis 27.03.1955 31.05.2016 61
Ņeverovskis/Neverovskiy/ Artūrs/
Artur/ 22.08.1979 04.06.2016 36

Ostrovska Anastasija 22.05.1929 16.06.2016 87

Peipiņš Vitālijs 12.12.1931 06.06.2016 84

Puzanova Irēna 25.02.1942 31.05.2016 74

Raciņa Valentīna 25.06.1942 06.06.2016 73

Rustamovs Mihails 04.04.1924 11.06.2016 92

Sardiko Staņislavs 19.08.1942 31.05.2016 73

Solomenčuka Tamāra 15.10.1948 17.06.2016 67

Stašonoka Marija 08.10.1936 27.05.2016 79

Stigevičs Ludvigs 25.07.1941 25.06.2016 74

Svarinska Valentīna 20.06.1934 10.06.2016 81

Šaripo Helēna 17.12.1934 23.06.2016 81

Škagals Stanislavs 17.06.1942 20.06.2016 74

Večkins Vladimirs 06.11.1949 09.06.2016 66

Veličko Jāzeps 25.01.1938 29.06.2016 78

Zukulis Pēteris 28.11.1959 30.05.2016 56

DUBULTOJIES CENTRALIZĒTO EKSĀMENU 
NENOKĀRTOJUŠO SKOLĒNU SKAITS

Centralizēto eksāmenu nenokārtojušo skolēnu skaits šogad palielinājies divas 
reizes, sasniedzot 234 skolēnus, informēja Valsts izglītības satura centrā (VISC).

Tāpat kā iepriekšējā mācību gadā izglītojamo mācību sasniegumi centralizē-
tajos eksāmenos izteikti procentuāli. Novērtējums ierakstīts vispārējās vidējās 
izglītības sertifikātā, norādot kopējo procentuālo novērtējumu un procentuālo 
novērtējumu katrai eksāmena daļai.

Eksāmena rezultātu procentos veido pareizo atbilžu attiecība punktos pret 
maksimāli iespējamo punktu skaitu eksāmenā vai tā daļā. Savukārt procentuālais 
vērtējums svešvalodu eksāmenā izteikts atbilstoši šādiem Eiropas valodu kopīgās 
pamatnostādnēs (EVKP) noteiktajiem valodas prasmes līmeņiem: C1 (95-100%), 
B2 (70-94%), B1 (40-69%). Tiem, kuru svešvalodu eksāmena rezultāts ir zemāks 
par 40%, tas netiek izteikts atbilstoši EVKP līmeņiem, bet tikai procentos.

Zem 5% eksāmena kopvērtējums šogad bija 35 eksāmenu kārtotājiem latviešu 
valodā un 199 eksāmenu kārtotājiem matemātikā, kopumā veidojot 234 nesekmīgi 
nokārtotus eksāmenus. Savukārt 2014./2015.mācību gadā nesekmīgi nokārtotu ek-
sāmenu kopskaits bija 106. Pērn 5% barjeru nebija pārvarējuši 27 skolēni, kas kārtoja 
latviešu valodas eksāmenu, 62 skolēni, kas kārtoja eksāmenu matemātikā, seši angļu 
valodas eksāmena kārtotāji, kā arī viens skolēns, kas kārtoja centralizēto eksāmenu 
vēsturē.                                                                                                                     Avots: LETA
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Žūrnāli jūlijā

LTV1
6.00 Latvijas Republikas valsts 
himna
6.02 Es - savai zemītei
6.30 Rīta Panorāma
8.35, 17.00 Mīlas viesulis
9.35, 16.05 Mīlas jūra
10.35, 13.25, 14.50 Top-Shop 
piedāvā
10.50, 18.50 Smalkais stils
11.25 Daudz laimes piedāvā... 
Dārza dziesmas
12.30 Latvijas šlāgeraptauja 
2016
13.45 Gārfīlda šovs
14.20 Kas te? Es te!
15.05 Mājas, kur atgriezties
18.00, 23.10 Ziņas
19.25 Likteņa līdumnieki
20.30 Panorāma
21.10 Musketieri
22.15 Lilīhammera
23.25 Personība. 100 g 
kultūras
0.25 LV jaunatklāšanas raidī-
jums “TE!”
1.25 Veltījums Ukrainai
5.00 Satiktie. Laikmeta varoņi 
toreiz un tagad
5.30 700 pasaules brīnumi. 
Azerbaidžāna

LTV7
6.00 Latvijas Republikas valsts 
himna
6.03, 5.30 1000 jūdzes Tran-
silvānijā
6.30 Pie stūres
7.00, 15.35 Pludmale

7.55 Mājas, kur atgriezties
9.00 UEFA Eiro 2016. Pusfināls
10.50, 17.05, 18.00 EČ Viegl-
atlētikā
16.30 UEFA Eiro 2016 dienas 
apskats
17.40 Ziņas
21.05 Kā apturēt globālo 
sasilšanu?
21.45 UEFA Eiro 2016. Pus-
fināls
0.05 Zebra
0.20 20 dabas šedevri
0.50 Izzināt Japānu 2
1.25 Sāras mūzika
1.40 Projekts Nākotne
5.00 Izglītība un karjera.

LNT
5.00, 4.45 Karamba!
5.15 Bernards
5.35 Kristīgā programma 
“Ticīgo uzvaras balss”
6.00 Martas Stjuartes pavār-
skola
6.30, 3.05 LNT rīta ziņu raidī-
jums “900 sekundes”
8.40 Galileo
9.10, 1.55 Juvelieru klans
10.15, 13.45 Televeikala 
skatlogs
10.30 Mežonīgā sirds
11.45 Kur zied ūdensrozes
14.00, 17.50, 20.00 LNT ziņas
14.20 Marta cep
14.55 Miljonāru savedēja
15.55 Nemelo man!
16.50, 18.00 Mežonīgā kaķe
18.55, 1.05 Saška
20.35, 2.40 Degpunktā

21.05 Melnais kods
22.05 Dārgā, mēs nogalinām 
bērnus!
0.20 Čikāgas liesmās

TV3
5.00 Tētuka meitiņas
5.50, 12.10 Rozenheimas 
detektīvi
6.50, 13.10 Multfilmas
8.10, 0.40 Pasaules smieklīgā-
ko video kuriozu top 10
8.40, 0.10 Simpsoni
9.10 Sarežģītais bērns 2
11.10 Kobra
14.05, 2.10 UgunsGrēks
15.20, 1.40 Jāvārds kāzu 
kleitai
16.25, 20.20, 3.15 Viņas melo 
labāk
17.00 Elementāri, Vatson!
17.55 SašaTaņa
19.00, 3.45 TV3 Ziņas
19.35, 4.15 Bez Tabu
21.00 Nozieguma skelets
22.00 No sliedēm

TV3+
5.00, 17.50, 0.10 Māja-2
6.05, 12.10 Tētuka meitiņas
7.10 Barboskini
7.25 Ēd un tievē
8.00 Astoņdesmitie
8.35, 14.25 Comedy Club
9.40, 15.30 Comedy Batls
10.50 TV Shop
11.05, 16.35 Univers
13.20 Mūsu Krievija
21.00 Interni
22.10 Mf. Pieaugusi nejaušība

NTV Mir

6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Šodien
6.10 Rīts
9.00 Spogulis varonim
10.20 Maskava. Trīs stacijas.
12.00 Zvērināto tiesa
13.20 Ārkārtas gadījums
13.50 Likteņa zīmes
14.50, 1.55 Satikšanās vieta
16.20 Meklēšana
18.00 Ielu likumi
19.45 Ceļu policija
21.35 Mīdītāji
23.30 Dienas kopsavilkums
0.00 Jūras dēmoni
3.05 Karpovs
5.00 Vasarnīcas lietas

PBK
6.00, 2.15, 5.55 EuroNews
6.35, 9.00, 11.00, 14.30, 
17.05, 2.00 Ziņas
6.40, 12.40 Multfilmas
7.00, 9.25 Labrīt!
9.55 Dzīvo vesels!
11.30 Lai runā!
12.50 Tā esmu es
13.25 Laiks rādīs
14.50, 4.15 Moderns sprie-
dums
15.55 Vīriešu/ sieviešu
17.55 Precamies!
19.00 Laimas Vaikules festivā-
la dienasgrāmata
19.20, 21.45 Laima Vaikule. 
Jūrmala. Randevu.
21.05 Latvijas laiks
23.50 Laiks
0.20 Robinsoni
2.45 Mf. Dzīvībai bīstami 
5.05 Smieklīgi videoklipi

RenTV Baltic

5.50, 1.20 Skatīties visiem!
6.15 Pazīsti mūsējos
6.40 NEXT
7.25 Bērnu klubs
7.39 Laika ziņas
7.40, 19.45 Saviesīgas vaka-
riņas
8.40 Pareizs līdzeklis
9.55, 17.30 Ģimenes drāmas
11.00 Dīvaina lieta
12.05, 18.35 Cīkstonis
13.10, 22.55 Dokumentāls 
projekts
16.30 Dzīvais temats
20.50 Kosmisko stāstu diena
23.55 Otra iespēja

ONT
6.00, 8.30, 9.00, 11.00, 13.00, 
16.00, 18.00, 20.30, 1.35 
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 Tā esmu es
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 Prakse
22.50 Eiropas atbrīvošana
23.40 Mf. Simtgadīgs vecis, 
kurš aizbēga pa logu un 
pazuda 

Baltkrievija 1

6.00, 7.20, 8.15 Labrīt, Balt-
krievija!
7.00, 8.00, 9.00, 12.00, 15.00, 
19.00, 0.35 Ziņas
7.05, 8.05 Ekonomikas ziņas
7.10, 8.10, 19.40, 0.00 Zona Х
8.50 Metropolīta vārds
9.10, 10.05 Mf. Bez noteiku-
miem
10.00, 13.00, 16.00 90 se-
kundes
11.00, 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 Vienkārša dzīve
17.40 Baltkrievijas laiks
19.20, 0.20 Interešu sfēra
21.00 Panorāma
21.55 Futbols
0.55 Sporta diena
1.05 Mf. Meiču medības 

Baltkrievija 2
7.00 TV rīts
9.00, 21.05 TV barometrs
9.25, 21.10 Ekstrasensu cīņas
11.10, 17.45 Mana burvīgā 
aukle
12.20, 18.55 Nepiedzimsti 
skaista
13.20, 19.55 Virtuve
14.30 Ērglis un cipars
15.30 PIN kods
16.10 Aizliegtā skola
17.15 Ielu maģija
22.00 Sportloto 6 no 49, 
KENO
23.35 Bīvers Folss
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LTV1
6.00 Latvijas Republikas valsts 
himna
6.02 Es - savai zemītei
6.30 Rīta Panorāma
8.35 Kalnu patruļa
9.35, 15.50 Mīlas jūra
10.35, 13.15, 14.35 Top-Shop 
piedāvā
10.50, 18.50, 23.05 Smalkais 
stils
11.25, 1.25 Alpu dakteris
12.20 Personība. 100 g 
kultūras
13.35 Gārfīlda šovs
14.05 Brīnumskapja skola
14.50 Mājas, kur atgriezties
16.45 Dzintara ceļš. No Bārtas 
līdz Vislai
17.30 Latvijas Kods. Ērgļu Uģis
18.00, 22.50 Ziņas
19.30 Musonu zemes
20.30 Panorāma
21.10 Donna Leona. Komisārs 
Gvido Bruneti
23.40 Latvijas šlāgeraptauja 
2016
0.35 Lilīhammera
2.15 Midsomeras slepkavības
3.55 Lucavsala. Piemēslot 
aizliegts!
4.15 Edgara Liepiņa 85 gadu 
jubilejas koncerts “Paldies, 
kolosāli!”

LTV7
6.00 Latvijas Republikas valsts 
himna
6.03, 5.30 1000 jūdzes 
Transilvānijā
6.30 Labākais no Euromaxx
7.00, 17.05 Pludmale
7.55, 4.30 Anekdošu šovs 2
8.30 Mājas, kur atgriezties
9.30 UEFA Eiro 2016. Pusfināls
11.25 Maklauda meitas
12.15, 3.25 Izzināt Japānu 2
12.45 Sāras mūzika
13.05, 19.00 EČ Vieglatlētikā

16.00, 5.00 Pie stūres
16.30 UEFA Eiro 2016 dienas 
apskats
18.00 Ziņas
18.30 700 pasaules brīnumi. 
Azerbaidžāna
23.00 Manis tur nav
1.30 Apokalipse. Pirmais 
Pasaules karš
2.30 Eiropa koncertos

LNT
5.00 Amerikāņi
5.45, 4.45 Karamba!
6.00, 14.20 Marta cep
6.30, 3.00 LNT rīta ziņu 
raidījums “900 sekundes”
8.40, 2.15 Galileo
9.10 Juvelieru klans
10.10 Bernards
10.20, 13.45 Televeikala 
skatlogs
10.35 Mežonīgā sirds
11.45 Kur zied ūdensrozes
14.00, 17.50, 20.00 LNT ziņas
14.55 Miljonāru savedēja
15.55 Nemelo man!
16.50, 18.00 Mežonīgā kaķe
18.55, 1.25 Saška
20.35, 2.35 Degpunktā
21.05 Sirdsmīļā Monika
22.05 Vajadzīga soliste
23.40 Greizais spogulis

TV3
5.00 Tētuka meitiņas
5.50 Elementāri, Vatson!
6.50, 13.10 Mutfilmas
8.10, 1.15 Pasaules 
smieklīgāko video kuriozu top 
10
8.40, 0.45 Simpsoni
9.10 Karsējmeitenes. cīnies 
līdz galam
11.10 Nozieguma skelets
12.10 Rozenheimas detektīvi
14.05, 2.45 UgunsGrēks
15.20, 1.50 Grūtnieces 
augstpapēdenēs

16.30 Pēdējais īstais vīrs
17.00 Elementāri, Vatson!
17.55 SašaTaņa
19.00, 3.45 TV3 Ziņas
19.35, 4.15 Bez Tabu
20.20 Vidusskolas mūzikls 2
22.35 Dabū viņu uz skatuves

TV3+
5.00 Māja-2
6.05, 12.05 Tētuka meitiņas
7.10 Barboskini
7.20 Ēd un tievē
7.55 Astoņdesmitie
8.30, 14.25 Comedy Club”
9.30, 15.30 Comedy Batls
10.45 TV Shop
11.10, 16.35 Univers
13.10 Meitenes
18.55 Reiz Krievijā
20.00 Mf. Princese un varde 
22.00 Mf. Neizturama 
cietsirdība 
0.00 Mf. Ļoti aizraujošs stāsts 

NTV Mir
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Šodien
6.10 Rīts
9.00 Spogulis varonim
10.20 Maskava. Trīs stacijas.
12.00 Zvērināto tiesa
13.20 Ārkārtas gadījums
13.50 Likteņa zīmes
14.50, 2.00 Satikšanās vieta
16.20 Meklēšana
18.00 Runājam un rādām
19.35 Ceļu policija
23.15 Df. Zelta apskats
1.05 Df. Faberže noslēpumi
3.20 Karpovs
5.05 Laulātie

PBK
6.30, 9.00, 11.00, 14.30, 
17.05 Ziņas
6.35, 12.40 Multfilmas
7.00, 9.25 Labrīt!
9.55 Dzīvo vesels!
11.30 Lai runā!
12.55 Tā esmu es
13.30 Vienatnē ar visiem

14.50, 3.45 Moderns 
spriedums
15.55 Vīriešu/ sieviešu
17.55 Precamies!
19.00 Laimas Vaikules 
festivāla dienasgrāmata
19.20 Laima Vaikule. Jūrmala. 
Randevu.
23.10 Laiks
20.30 Brīnumu lauks
23.50 Mf. Es būšu blakus
1.35 1 in city
2.05, 5.55 EuroNews
2.35 Mf. Ceļš uz jūru
5.25 Smieklīgi videoklipi

RenTV Baltic
5.50, 22.55, 0.45 Skatīties 
visiem!
6.40 NEXT
7.25 Bērnu klubs
7.39 Laika ziņas
7.40, 19.45 Saviesīgas 
vakariņas
8.40 Pareizs līdzeklis
9.55, 17.30 Ģimenes drāmas
11.00, 21.50 Dīvaina lieta
12.05 Cīkstonis
13.10 Kosmisko stāstu diena
15.20, 23.55 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, 1.20 
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 Tā esmu es
13.10 Vīriešu/ sieviešu
14.10 Laiks rādīs
16.20 Mf. Aiz universālveikala 
vitrīnas
18.20 Tētuka meitiņas
18.55 Brīnumu lauks
20.00 Laiks
21.05 Ģimenes, mīlestības un 

uzticības diena
23.00 Mf. Kļūt par Džonu 
Lenonu 
0.40 Leģendas Live

Baltkrievija 1
6.00, 7.20, 8.15 Labrīt, 
Baltkrievija!
7.00, 8.00, 9.00, 12.00, 15.00, 
19.00, 23.50 Ziņas
7.05, 8.05 Ekonomikas ziņas
7.10, 8.10, 19.20 Zona Х 
9.10, 10.05 Mf. Operācija 
“Gorgona”
10.00, 13.00, 16.00 90 
sekundes
11.00, 20.00 Grieķiete
12.10, 16.30 Ģimenes 
melodrāmas
13.20 Diena lielpilsētā
14.20 Bērnu ārsts
15.15, 18.40 Reģionālās ziņas
15.25 Vienkārša dzīve
17.35 Nezināmā Baltkrievija
18.10 Gigantu liktenis
21.00 Panorāma
21.45 Mūsējie
21.55 Futbols
22.00 Mf. Divi mīlestības 
mirkļi
0.10 Sporta diena
0.20 Mf. Meiču medības

Baltkrievija 2
7.00 TV rīts
9.00, 21.05 TV barometrs
9.05 Ekstrasensu cīņa
11.15 Mana burvīgā aukle
12.25 Nepiedzimsti skaista 
13.25 Virtuve
14.30 Ērglis un cipars
15.30 PIN kods
16.15 Aizliegtā skola
17.10 Mītu grāvēji
18.15 Es gribu to redzēt
18.50 Mf. Svešais
21.10 Ekstrasensu cīņa
22.00 Sportloto 5 no 36, 
KENO
23.30 Reportieris
0.20 Kā es satiku jūsu mammu
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riņas
8.40 Pareizs līdzeklis
9.55, 17.35 Ģimenes drāmas
11.00 Dīvaina lieta
12.00, 18.35 Cīkstonis
13.05 Mihaila Zadornova 
koncerts
15.25, 20.50 Dokumentāls 
projekts
16.30 Dzīvais temats
22.55 Pazīsti mūsējos
23.55 Bars

ONT
6.00, 8.30, 9.00, 11.00, 
13.00, 16.00, 18.00, 20.30, 
1.25 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 Tā esmu es
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 Prakse
22.50 Eiropas atbrīvošana
23.40 Mf. Miljons tējkannām

Baltkrievija 1
6.00, 7.20, 8.15 Labrīt, Balt-
krievija!
7.00, 8.00, 9.00, 12.00, 

15.00, 19.00, 0.35 Ziņas
7.05, 8.05 Ekonomikas ziņas
7.10, 8.10, 19.40, 0.00 Zona 
Х
9.10 Pēdas
10.00, 13.00, 16.00 90 
sekundes
11.00, 20.00 Grieķiete
12.10, 16.35 Ģimenes me-
lodrāmas
13.20 Diena lielpilsētā
14.20 Bērnu ārsts
15.15, 18.40 Reģionālās ziņas

15.25 Vienkārša dzīve
17.40 Baltkrievijas laiks
19.20, 0.15 Interešu sfēra
21.00 Panorāma
21.55 Aktuāla intervija
0.50 Sporta diena
1.05 Mf. Meiču medības 

Baltkrievija 2
7.00 TV rīts
9.00, 21.05 TV barometrs
9.10, 21.10 Ekstrasensu cīņas
11.20, 17.45 Mana brīnišķīgā 

aukle
12.35, 18.55 Nepiedzimsti 
skaista
13.30, 19.55 Virtuve
14.40 Ērglis un cipars
15.30 PIN kods
16.15 Aizliegtā skola
17.15 Ielu maģija
22.00 Sportloto 5 no 36, 
KENO
23.05 Bīvers Folss

Sandris Želvis – restau-
rators, celtnieks, elektriķis, 
inženieris vienā personā.

Projekta noslēgums 
terases izbūvei  Mežaparkā.

Pamati uz betona 
stabiem.

Ceļvedis plauktu iz-
turībā.

Ideāla sēta arī pēc 20 
gadiem.

Puķupodi. Piedāvā-
jam praktisku piemēru, kā 
izgatavot konkrētam lieve-
nim piemērotus puķupo-
dus. Jums atliek vien pie-
lāgot saviem izmēriem un 
izvēlēties beigu apdares ri-
sinājumu, kas atbilst mājai!

Asfalta bedru lāpīšana.
Asfaltēti māju piebrau-

camie ceļi Latvijā nav vairs 
nekas neparasts, bet to re-
monts vēl līdz nesenam lai-
kam bija ļoti sarežģīts. Laiki 
mainās, un, ja vien nedze-
naties pēc autostrādes iztu-
rīguma, tad savest kārtībā 
paplukušu segumu ar asfal-
ta remonta masu – auksto 
asfaltu –  var ikviens amatie-
ris. Demonstrējam praksē!
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Tulkotāja

Reklāmas un sludinājumi

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

• 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 “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 “AIBI”
iepērk

liellopus, jau nlopus, aitas, 
zirgus. Pērk arī gaļas šķirnes 
jaunlopus eksportam.

Labas cenas. Samaksa tūlītē-
ja. Svari.  

 Tālr. 26142514, 20238990

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

Svari.   T. 20207132.

iepērk liellopus, jaunlopus, 
aitas, zirgus. Svari. 

Samaksa tūlītēja.    
 T. 28761515.

SIA „LATVIJAS GAĻA” 

SIA “Cēsu gaļas 
kombināts”

par labām cenām iepērk jaun-
lopus un liellopus.  

Samaksa pēc vienošanās.   
Tālr. 26185703; 25435533.

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

PĒRK

PĀRDOD
īpašumus Aglonā: Somersetas 8 
- 7500 €; Somerestas 10 + meža 
zeme 1.92 ha - 16500 €. Tālr. 
26410152 (pēc plkst. 19.00);
“RENAULT Megane” (2005, 
ekonomiska, degvielas patēriņš 
– 3-4 l/100 km,1780 EUR). Т. 
26525566;
“TOYOTA Carina” (1997, ben-
zīns, ТA līdz 02.2017). Т. 
27471295;
bērnu autokrēslu, bērnu emal-
jētu metāla vannu, lietotu šīferi 
(150 loksnes). Tālr. 27159776;
inkubatoru “Ideaļnaja nasedka”. 
Tālr. 26489643;
benzīna trimerus, zāģus, invekc. 
metināšanas aparātu, kompre-
sorus u c. (viss jauns, nedārgi). 
Тālr. 28704679;
13, 14, 15, 16 collu riepas. Metāla 
un alumīnija diskus. Velosipēdus. 
Tālr. 29479733;
2 Šarolē govis, teļu; miltus, grau-
dus, medu. Tālr. 29134527;
ķēvi (14 gadi); aitas. T. 26695482;
govis, teles. Тālr. 26200407;
telīti (melnbalta). Т. 26325769;
graudus - kviešus, miežus. Ir 
iespēja uz vietas samalt. Tālr. 
26489643;
malku jebkāda veida. Тālr. 
29189194;
malku (skaldītu). Tālr. 28381659;
malku (klučos un skaldītu). T. 
28296806;
skaldītu malku. Тālr. 26677812.

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

 Piektdien, 8. 
jūlijā, Z/S “Fla-
veri” pārdos 

jaunas dažādu krāsu 
dējīgu šķirņu vistiņas 
(4 - 6 mēn., mājas) 
un gaiļus. Pēc pasū-
tījuma - paaugušies 
cāļi, broileri, pīlēni, 
zoslēni, paipalas un 
pieaugušas pīles, 
pīļtēviņi, dējējvis-
tas. T. 29142247, 
29158908.

Priežmale - 8.00, 
Jaunokra - 8.10, 
Mariampole - 8.20, 
Andrupene - 8.30, 
Andzeļi - 8.45, Ezer-
nieki - 9.00, Dagda 
- 9.20, Konstantinova 
- 9.45, Auleja - 10.05, 
Kombuļi - 10.20, Grā-
veri - 10.35, Šķeltova 
- 10.50, Izvalta - 11.05, 
Borovka - 11.20, Krā-
slava (Ostas ielā) - 
11.35, Skaista - 12.15, 
St. Skaista - 12.30, 
Kalnieši - 12.40, Pied-
ruja - 12.50, Lupandi 
- 13.00, Indra - 13.10, 
Skuki - 13.25, Robež-
nieki - 13.35, Asūne 
- 13.45, Kromanišķi - 
13.55, Svariņi - 14.05, 
Porečje - 14.15, Šķau-
ne - 14.30, Muižnieki 
- 14.40, Egļeva - 14.50, 
Ezernieki - 15.00.

DAŽĀDI
MAINA VOLVO (2003., dīzelis) 
pret zemes gabalu pilsētas teri-
torijā. izskatīšu visus variantus. 
Tālr. 27724180.

AICINA darbā 
sekretāri - lietvedi 
un mehāniķi. Per-
fektas latviešu va-
lodas zināšanas. 
CV sūtīt uz e-pas-
tu: umka2003@
inbox.lv

Darbs st. Krāsla-
va. Tālr. 27827666 

Ir skumjas, kas asaras rieš,
Ir atmiņas, kas visu dzīvi silda…

Sirsnīgs paldies visiem, kuri 
pavadīja pēdējā gaitā mūsu 
dārgo vīru, tēti, vectētiņu 
Lud- vigu Stigeviču. Īpašs 
paldies Krāslavas slimnīcas 
darbiniekiem, priesterim J.Bu-
lašam un dziedātājām. 

Sieva, bērni, mazbērni

Sadzīves 
tehnikas veikals 

“Stars” 
(Krāslavā, Brīvības ielā 16-2) 

piedāvā plašu 
sadzīves tehnikas, 
mobilo telefonu un 

elektrotehnikas klāstu. 

Piedāvājam bezprocentu 
kredītu. 

 IEPĒRK gailenes, mellenes
Katru dienu: Krāslava (Baltiņi) - no 11.00 līdz 21.00;
Dagda - 9.00; Andrupene - 9.30; Jaunokra - 9.45;
Priežmale - 10.00; Aglona - 11.00; Grāveri - 12.00;
Kombuļi - 12.30.       Tālr. 26840027, 25286017.

IEPĒRK
 gailenes un mellenes Dag- 

dā (Pasta 46). 
Tālr. 28494082 (Dmitrijs)

Vasaras plaukumā

Atpūta Krāslavas novadā.                                          Alekseja GONČAROVA foto

Krimināls, notikumi

Laika periodā no 17.06.2016. 
līdz 01.07.2016. Krāslavas 
iecirknī tika reģistrēti 67 noti-
kumi. Būtiskākie:
• 20. jūnijā Krāslavas iecirknī 

tika uzsākts kriminālprocess 
par televizora Samsung LE-
26C350D1 un Viasat dekodera 
zādzību no dzīvokļa Skaistas 
ciemā. Notiek kriminālmeklēša-
nas pasākumi, vērsti uz nozie-
dzīga nodarījuma atklāšanu.

• 22. jūnijā Skaistas pagastā, uz 
ceļa Krāslava - Dagda, automa-
šīnas RAV4 vadītājs, uzsākot 
motorollera apdzīšanu, notrieca 
to, rezultātā miesas bojājumus 
guva 1965.g. dzimusi sieviete, 
kas vadīja minēto skuteri. Par 
doto faktu tika uzsākts krimināl-
process, notiek izmeklēšana.

• 27. jūnijā vīrietis konstatēja, ka 
no viņa dzīvokļa Ūdrīšu pagasta 
Borovkas ciemā pazuda Lattele-
kom televīzijas karte. 

• 29. jūnijā Krāslavas pag. Cimoš-
kos vasarnīcas īpašnieki konsta-
tēja, ka pazuda betonmaisītāja 
kauss ar dzinēju oranžā krāsā.

• 30. jūnijā Krāslavā, Maximas 
veikalā, tika pieķerta 1976.g. 
dzimusi sieviete, kura mēģināja 
nozagt preci uz summu 31,02 
eiro apmērā, ar ko izdarīja no-
ziedzīgu nodarījumu, paredzētu 
Krimināllikuma 180.panta 1.daļā 
(zādzība nelielos apmēros).

STUDĒ BEZ MAKSAS, DARBS GARANTĒTS!!!
Izvēlies profesiju, kas vienmēr būs pieprasīta!

Valsts apmaksātas budžeta vietas, dienesta viesnīca, stipendija!
Rēzeknes tehnoloģiju akadēmija: 
                         Apģērbu dizains un tehnoloģijas
             Mācību ilgums: 2,5 gadi                www.ru.lv  

Dokumentu pieņemšana: elektroniski no 27. jūnija,
pieņemšanas punktā no 5. līdz 12. jūlijam             9:00-18:00

Rīgas tehniskā universitāte: 
Materiālu tehnoloģija un dizains

              Mācību ilgums: 4 gadi          www.nacstudet.lv
Dokumentu pieņemšana: elektroniski no 27. jūnija,  pieņemšanas punk-
tos no 5. līdz 12. jūnijam   — 9:00-18:00 (sestdien 9. jūlijā - 9:00-13:00)
Iestājpārbaudījums zīmešanā 14. jūlijā.
Iegūsti profesiju un nāc strādāt uz NEMO – Latvijas lielāko virs-

drēbju šūšanas fabriku, kas ražo augstākās kvalitātes sieviešu 
modes apģērbus Eiropas modes namiem.

Atvērto durvju diena
SIA NEMO šī gada 8. jūlijā plkst. 11:00!

Sporta ielā 8, Krāslavā
(iepriekšējā pieteikšanās kadri.nemo@inbox.lv 

vai 20395581).

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.
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