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Šodien numurā

Kārtējais vandalisms 
pilsētā

2. lpp.

Rīcības programma

Pensionāru tiesības
2. lpp

Tikšanās pēc 55 ga-
diem

Brālis un māsa tikās 
pēc 55 gadu šķiršanās

4.lpp

Vai Dagdas katlu 
māja, tāpat kā Rīga, 
nekad nebūs gatava?

 5.lpp
Kā arī TV programma, 

sludinājumi un daudz ci-
tas noderīgas un aktuā-
las informācijas.

Lai pagātne ar vēja spārniem aizplūst
Un tagadne kā zelta stariņš mirdz,
Bet nākotne, lai atnes visu,It visu to, ko ilgojas Tev sirds.

Apsveicam 80 gadu jubilejā
Jefrosīniju Jurjevu!

“GR - AVOTI” - Grāveru pagasta pensionāru 
biedrība

Laipni 

aicināti 

19. augustā 

uz Lielo 

skolas 

preču 

gadatirgu 

Dagdā!

Aglonā, Dagdā un Krāslavā notiks semināri LEADER projektu iesniedzējiem

Uzzini, kā sagatavot projektu iesniegumu projektu konkursam 2.1 rīcībā “Atbalsts vietējās teri-
torijas, ieskaitot dabas un kultūras objektu, sakārtošanai pakalpojumu pieejamībai, kvalitātei un 
sasniedzamībai”.

Semināru organizē biedrība “Krāslavas rajona partnerība”.
Semināra norises datums, laiks un vieta:
•  2016. gada 17. augustā pulksten 10:00 Aglonas novadā, Daugavpils ielā 8, Aglonā (Aglonas bērnu un jauniešu brīvā 

laika pavadīšanas centrā “Strops”);
•  2016. gada 17. augustā pulksten 14:00 Dagdas novadā, Alejas ielā 4, Dagdā (Dagdas novada domes sēžu zālē);
•  2016. gada 19. augustā pulksten 13:00 Krāslavas novadā, Skolas ielā 7, Krās- lavā (aktu zālē, 3. stāvā).
No 5. septembra līdz 5. oktobrim izsludināts LEADER atklāta projektu konkursa iesniegumu pieņemša-

nas 2. kārta, kuras ietvaros paredzēts izveidot jaunu un sakārtot esošo publisko infrastruktūru, atjaunot 
kultūras objektus, piešķirot jaunu pievienoto vērtību, jaunas izmantošanas iespējas utt. Attiecināma ir 
arī būvniecība. Projektam ir jābūt sabiedriskā labuma, tas nozīmē, ka projekta plānotajam mērķim nav 
komerciāla rakstura.

Maksimālā projekta attiecināmo izmaksu summa vienam projektam 50 000 EUR. Maksimālā atbalsta 
intensitāte 90 %.

Plašāka informācija par projektu konkursu un cita aktuāla informācija ir pieejama biedrības 
“Krāslavas rajona partnerība” mājas lapā www.kraslavaspartneriba.lv vai Lauku atbalsta dienesta 

mājas lapā www.lad.gov.lv 

Plastikāta logi un 
durvis

Metāla durvis.
Iekštelpu durvis.

Dagda, Daugavpils iela 
8a (Veikals Maxima)

Tālr. 20377801

Šī diena lai Tev skaistāka par citām,
       Šī diena tikai reizi gadā aust,
Lai pietiek spēka katram dzīves rītam,
Lai katrs rīts kā skaisti ziedi plaukst.

Apsveicam 75 gadu jubilejā 
Simu NEVLERI.

Skerškānu, Lukšu ģimenes

“Zavaļinka” — talanti un pielūdzēji

Dagdas novadā jau sesto reizi izskanēja mazākumtautību festivāls.
ATTĒLOS: apsveikumus dzimšanas dienā saņem Tatjana Volovatova, soliste no Ezerniekiem; Konstantinovas šarms.
Nākamajā numurā - reportāža no Svariņiem.                                                                                                                     Alekseja GONČAROVA foto

Latvijā•	 Piektdien Inga Koļegova nolē-
ma atsaukt savu kandidatūru 
VID ģenerāldirektora ama-
tam. Viņa bija nonākusi zem 
ļoti spēcīga gan politiķu, gan 
viņas kandidatūras pretinieku 
spiediena. Koļegova pēc lēmu-
ma atsaukt savu kandidatūru 
uz Valsts ieņēmumu dienesta 
(VID) vadītāja amatu turpinās 
pildīt līdzšinējos Valsts Vides 
Dienesta vadītājas amata pie-
nākumus un valsts pārvaldi 
pamest neplāno. Viņa piebilda, 
ka, kandidējot uz VID ģenerāl-
direktora amatu, saskārusies 
gan ar ļoti labām lietām, gan 
arī ne tik ļoti labām, taču gu-
vusi vienreizēju pieredzi būt 
tuvāk politiskajiem procesiem. 

•	 Satversmes aizsardzības bi-
rojs (SAB) veselības ministrei 
Andai Čakšai izsniedzis spe-
ciālās atļaujas pieejai valsts 

noslēpuma objektiem. patla-
ban visiem Ministru kabineta 
locekļiem ir izsniegtas spe-
ciālās atļaujas pieejai valsts 
noslēpuma objektiem. Čakšai 
pielaide nepieciešama, lai, pie-
mēram, varētu piedalīties val-
dības sēdes slēgtajās daļās, 
kurās skata ar valsts noslēpu-
mu saistītus jautājumus. Vairā-
ki iepriekšējo valdību ministri, 
nesaņemot pielaidi, amatu bija 
spiesti atstāt.

•	 Rīgā pašvaldības policisti iz-
glābuši zīdaini no sakarsušas 
automašīnas, savukārt bērna 
vecāki policistiem draudējuši 
ar tiesu darbiem par izsisto au-
tomašīnas stiklu. Ar vecākiem 
veiktas pārrunas un izskaid-
rots, ka bērnu līdz septiņu gadu 
vecumam aizliegts atstāts vie-
nu bez uzraudzības. Turklāt 
bērns bija atstāts veselībai un 

dzīvībai bīstamos apstākļos. 
Lietas materiāli nosūtīti Bērnu 
likumpārkāpumu profilakses 
nodaļai, kuras darbinieki izvēr-
tēs vecāku atbildību.

•	 Krievijā valdošā partija “Vieno-
tā Krievija” pirms gaidāmajām 
Valsts domes vēlēšanām gra-
sās rīkot aģitācijas pasāku-
mus ārvalstīs, kur dzīvo daudz 
Krievijas pilsoņu, arī Latvijā. 
Kremļa partijai aģitācijas dar-
bā palīdzēs ārvalstu partijas, 
ar kurām “Vienotajai Krievijai” 
izveidojušās partnerattiecības. 
Kopumā aiz Krievijas robežām 
dzīvo teju divi miljoni Krievijas 
pilsoņu, kas balsos par kandi-
dātiem vienmandāta apgaba-
los. Partijas biedri plāno ārze-
mēs rīkot arī aģitācijas piketus, 
izplatīt aģitācijas literatūru. 

•	 Palielināt sporta stundu skai-
tu, pagarināt mācību gadu un 

ieviest veselības mācību kā 
papildus mācību priekšmetu - 
tās ir tikai dažas no lietām, kas 
izskanējušas izglītības stan-
dartu maiņas sakarā. Šodien 
nolemts, ka trešo sporta stun-
du vēl neieviesīs, un veselības 
mācība kā atsevišķa stunda 
vispār netiks atjaunota. Tāpat 
Izglītības ministrs apstiprinājis, 
ka mācību gads tiks pagarināts 
tikai pēc pāris gadiem.

•	 Šogad līdz 31. jūlijam kopumā 
pasludināti 1330 maksātnespē-
jas procesi, kas ir par 123 proce-
siem mazāk nekā pērn, kad tie-
sā tika pasludināti 1453 procesi. 

•	 Eiropas Jauniešu parlamenta 
14. Latvijas 
N a c i o n ā l ā 
k o n f e r e n c e 
šogad nori-
sināsies no 
16. līdz 21. 

augustam Daugavpilī. Šī gada 
Latvijas konference pulcēs 150 
delegātus vecumā no 16-23 
gadiem no 15 Eiropas Savie-
nības valstīm, kā arī Gruzijas, 
Turcijas, Ukrainas un Baltkrie-
vijas. Eiropas Jauniešu parla-
menta mērķis ir veicināt poli-
tisko diskusiju kultūru jauniešu 
vidū angļu valodā. Šīs konfe-
rences galvenās diskusiju tē-
mas būs dzimumu līdztiesība, 
minoritāšu tiesības, starpvalstu 
politiskās attiecības, ekonomis-
kie izaicinājumi un citi šodien 
aktuāli jautājumi.
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Pasaulē
Lietuvā ārstējas Ukrainas karavīri

Lietuva divu gadu laikā kopš karadarbības sākuma Ukrainā snie-
gusi medicīnisko palīdzību vairāk nekā simtam ievainotu šīs valsts 
karavīru. Ukrainas militārpersonas ārstējas un saņem rehabilitāciju 
Lietuvas Bruņoto spēku Dr.Jona Basanaviča kara medicīnas dienesta 
karavīru rehabilitācijas centrā Druskininkos. 

Ukrainas Dņepropetrovskas apgabala administrācijas vadītājs 
Valentīns Rezņičenko nesen sarunā ar žurnālistiem norādīja, ka Lietu-
va bijusi viena no pirmajām valstīm, kas pieņēma ārstēties ievainotos 
Ukrainas karavīrus. Pēc viņa ziņām, Lietuvā ārstējušies 120 Ukrainas 
karavīri.

Plūdi Sudānā

Sudānā spēcīgu lietusgāžu izraisītos plūdos gājuši bojā 100 cil-
vēki un sagruvušas tūkstošiem māju vairākos ciemos. Nabadzīgajā 
Kasalas štatā pie Eritrejas robežas izgājusi no krastiem Gašas upe, 
applūdinot veselus ciematus. Pārtrūkusi arī satiksme pa lielāko au-
toceļu, kas valsts austrumdaļu savieno ar galvaspilsētu Hartūmu. 
Daudzi vietējie zemkopji patvērušies augstākās vietās, uz ātru roku 
uzmeistarojot zāles būdas. Smagi cietuši arī Sennāras, Dienvidkor-
dofānas, Rietumkordofānas un Ziemeļdārfūras štati. 

Vācija evakuē 7500 cilvēkus

Vācijas dienesti svētdien evakuēja 7500 Hannoveres iedzīvotājus 
un uz laiku slēdza automaģistrāli, lai padarītu nekaitīgas vairākas ne-
sprāgušas Otrā pasaules kara bumbas, kas tika atrastas būvdarbu lai-
kā trīs dažādās vietās. Speciālisti bija atraduši britu aviācijas bumbu, 
kā arī amerikāņu aviācijas mīnu, kas tika padarītas nekaitīgas turpat, 
kā arī vairākas degbumbas, kuras vispirms tika nogādātas drošā vietā. 
Uz slēgtās automaģistrāles šai laikā izveidojās četrus kilometrus garš 
sastrēgums vienā virzienā un trīs - pretējā.

Demisionē Zviedrijas ministre

Sestdien par demisiju paziņojusi Zviedrijas valdības vēsturē jau-
nākā ministre, kura pieķerta pie stūres alkohola reibumā. 29 gadus 
vecā vidējās un pieaugušo izglītības ministre Aida Hadžialiča, kura 
ieradās valstī kā bēgle no Bosnijas, atklāja, ka policija apturējusi viņu 
Malmes pilsētā un pārbaudes parādījušas, ka viņas alkohola līmenis ir 
0,2 grami uz litru asiņu, kas ir pārkāpums Zviedrijā.

“Islāma valsts” atbrīvo mierīgos iedzīvotājus

Teroristu grupējuma “Islāma valsts” kaujinieki atbrīvojuši simtiem 
mierīgo iedzīvotāju, kurus sagrāba, bēgot no Menbižas Sīrijas Alepo 
provincē, un izmantoja kā dzīvo vairogu. Sīrijas Demokrātiskajos spē-
kos paziņoja, ka daļai sagūstīto mierīgo iedzīvotāju izdevies aizbēgt, 
bet pārējie tikuši atbrīvoti. 

Pēc divus mēnešus ilgušajām kaujām kurdu vadītie Sīrijas De-
mokrātiskie spēki (QSD), kas ir ASV atbalstīta kurdu - arābu alianse 
Sīrijas ziemeļos, piektdien paziņoja, ka Menbiža ir atbrīvota no džihā-
distiem.

Pensionāru tiesības
Mēs atjaunojām Latvijas neatkarību, 

lai tā būtu zeme, ar kuru lepoties, kur pa-
veikti labi darbi, kur dzīve ir droša, laimīga 
un pārticīga.

Diemžēl, kopš neatkarības atjauno-
šanas laikiem, valstī ir iedibināta tāda 
politiskā morāle, kur partijas ir personisko 
interešu klubiņi, kam ar valsts interesēm ir 
maz kopīga. Valsts ir apzināti izzagta, bet 
vainīgie nav saukti pie atbildības un daudzi 
vēl šodien atrodas pie varas. Valsts lēmu-
mi tiek pieņemti šaurā elitāras kliķes lokā, 
tauta tiek atstumta no varas arvien vairāk. 
Ierasta prakse augstākajos un pašvaldību 
līmeņos ir ielikteņu apstiprināšana amatos 
un uzpirkšana. Valsts drošības un spēka 
struktūras joprojām ir kriminalizētas, sodī-
ti tiek sīkie likuma pārkāpēji, bet lielie tiek 
apstiprināti bankās, valsts un pašvaldību 
uzņēmumu valdēs un citos naudīgos ama-
tos. Tiesību sargājošo iestāžu kompeten-
ces un godīguma līmenis ir zems, tāpēc 
cilvēki valstī jūtas neaizsargāti un pat šo 
struktūru apdraudēti. Iedzīvotāji redz, ka 
tiesas pieņem netaisnīgus lēmumus, pie-
mērojot likumu tā, lai aizsargātu eliti vai 
tos, kuri samaksājuši.

Iedzīvotājos mājo politiskā un sociālā 
apātija, bezcerība un neticība jebkādām iz-
maiņām, sabiedrība jūtas varas piesmieta un 
pamesta, tā vairs netic šīs valsts nākotnei.

Arī mēs esam līdzatbildīgi visā, ko 
esam pieļāvuši izdarīt ar Latviju. Pasīva 
sabiedrība rada bezbailību un visatļautību 
politiskajā elitē, jo sabiedrība nepieprasa 
atbildību no tiem, kam deleģējusi varu. Bet 
tikai mēs paši varam visu mainīt. Ir jāat-
griež politiskā vara tautai un no visiem pie 
varas esošajiem un bijušajiem politiķiem ir 
jāpieprasa atbildība.

Mūsu novadā ir gudri un godīgi cilvē-
ki, kas grib godprātīgi strādāt tautas labā. 
Mums ir jāļauj, lai šādi cilvēki nokļūst un 
paliek valsts amatos, nevis izmesti kā ne-
atbilstoši elites interesēm, jo lauž iesīkstē-
jošo kārtību. Mūsu pienākums ir saglabāt 
Latviju brīvu, taisnīgu un stipru, lai Latvija 
ir valsts, ar kuru lepojamies un kuru turpi-
nās stiprināt mūsu bērni un mazbērni. Lai 
panāktu pārmaiņas, mums ir nepiecie-
šams varas pārsvars. Vienīgais leģitīmais 
ceļš, kā mainīt ierasto kārtību, ir parlamen-
tārās demokrātijas ceļš.

Vistiešāk un visskaidrāk pensionā-
ru attiecības ar vietējo varu var raksturot 
ar nodokļu un komunālo pakalpojumu 
maksāšanu no vienas puses, un novada 
pārvaldes darbu un pakalpojumu nodro-
šināšanu pensionāriem no otras puses. 
Pensionāri no savas puses veic komunālo 
pakalpojumu apmaksu, savukārt pašpār-
valde tos taupīgi un prasmīgi izlieto, lai 
pensionāri dzīvotu drošībā, saņemtu kva-
litatīvus veselības un komunālos pakalpo-
jumus, saglabātu privātīpašumu un nodro-
šinātu sev nepieciešamo dzīves līmeni un 
pakāpeniski to paaugstinātu. Pensionārs 
ir tāds pats nodokļu maksātājs kā jebkurš 
cits valsts iedzīvotājs.

Kā pensionāru tiesībsargs es pārstā-
vēšu un pašvaldības ietvaros īstenošu 
pensionāru intereses. Lai to izdarītu, kon-
sekventi tiks veikti šādi ikdienas darbi:
•	 definētas pensionāru tiesības,
•	 noteikts pašpārvaldes pārmaiņu mehānisms,
•	 skaidrotas pensionāru vajadzības un to 

apmierināšanai nepieciešamā rīcība.
Novada pensionāriem es apsolu veikt 

nepieciešamos pasākumus pašpārvaldes 
pārveidošanai, padarot to pakalpojumus 

jebkuram pensionāram saprotamus un 
pieejamus. Radīsim vidi, kur vienkārši ne-
būs iespējams un nepieciešams zagt!
Pensionāru tiesību deklarācija

Pensionāriem, kā jebkuram Latvijas 
iedzīvotājam, kurš maksā nodokļus, jāsa-
ņem kvalitatīvi pakalpojumi no valsts un 
pašvaldības. Pārāk bieži, saskaroties ar 
pašpārvaldi un tās darbiniekiem, pensio-
nāri jūtas kā lūdzēji un padotie, kuriem ir 
pienākumi, bet nav tiesību. Pensionāru 
tiesību deklarācijā ir ietvertas primārās tie-
sības, kuras dejure jau pastāv, bet de facto 
netiek ievērotas. Es darbošos, lai šīs tie-
sības tiktu respektētas un īstenotas visās 
pašpārvaldes institūcijās.

Pensionāriem ir šādas neapstrīda-
mas tiesības:
•	Tiesības	saņemt	 profesionālu,	 cieņpilnu	 un	
taisnīgu	 attieksmi	 no	 pašpārvaldes.	 Pašpār-
valdēm	ir	pienākums	pret	pensionāriem	iztu-
rēties	godīgi	un	objektīvi,	risināt	jautājumus,	
problēmas	 vai	 sūdzības	 saskaņā	 ar	 likumu,	
laipni	un	bez	kavēšanās.

•	Tiesības	bez	 dibināta	 iemesla	 netikt	 apvai-
notiem	 negodprātībā.	 Pašpārvaldei	 ir	 pie-
nākums	 izturēties	 pret	 pensionāru	 sniegto	
informāciju	kā	patiesu	un	godīgu.

•	Tiesības	sagaidīt	 atbildīgu	 rīcību,	 kā	 arī	 sav-
laicīgi	 saņemt	 pilnīgu,	 precīzu	 un	 skaidru	
informāciju.	 Pašpārvaldes	 darbiniekiem	 ir	
pienākums	ar	sevi	iepazīstināt,	skaidrot	pen-
sionāru	tiesības	un	pienākumus,	kā	arī	sniegt	
informāciju	 par	 tālāko	 rīcību.	 Pašpārvaldes	
darbiniekiem	 ir	 pienākums	 pēc	 iespējas	 āt-
rāk	sniegt	atbildes	un	runāt	ar	pensionāriem	
vienkārši	un	informatīvi,	neizrādot	augstprā-
tību	un	neizmantot	nevajadzīgi	sarežģītus	ju-
ridiskus	formulējumus.

•	Tiesības	 attiecībās	 ar	 pašpārvaldi	 izvēlēties	
savu	 interešu	 pārstāvi.	 Pašpārvaldei	 ir	 pie-

nākums	 neuzlikt	 pensionāriem	 nevajadzīgo	
psiholoģisko	spiedienu,	kā	arī	respektēt	vēl-
mi	lūgt	padomu	vai	iesaistīt	sarunās	savu	in-
terešu	pārstāvi.

•	Tiesības	uz	privātu	datu	aizsardzību.	Pašpār-
valdei	 ir	pienākums	respektēt	privātumu	un	
garantēt	informācijas	konfidencialitāti.

•	Tiesības	saņemt	skaidrojumu	par	lēmumiem,	
kā	arī	izmantot	lietu	apstrīdēšanas	un	pārsū-
dzēšanas	iespējas.	Pašpārvaldei	ir	pienākums	
skaidrot	 pieņemtos	 lēmumus,	 kā	 arī	 sniegt	
precīzus	un	 izvērstus	 skaidrojumus,	 kā	pen-
sionāriem	 izmantot	 lietu	 apstrīdēšanas	 un	
pārsūdzēšanas	iespējas.

•	Tiesības	pieprasīt	pašpārvaldes	darbības	pār-
baudi,	 nebaidoties	 par	 atbildes	 reakciju	 vai	
atriebību.	Pašpārvaldei	ir	pienākums	novērst	
draudus	pensionāriem,	kuri	īsteno	savas	tie-
sības	pieprasīt	pašpārvaldes	darbinieku	dar-
bības	 pārbaudi,	 netraucēt,	 izvirzot	 adminis-
tratīvus	vai	finansiālus	šķēršļus.	Pašpārvaldei	
jāveicina	sabiedriskā	kontrole.

•	Tiesības	saņemt	pilnu	informāciju	par	sūdzību	
izskatīšanas	gaitu,	atklātajiem	faktiem	un	pie-
ņemtajiem	 lēmumiem.	 Pašpārvaldei	 ir	 pienā-
kums	savlaicīgi	sniegt	pilnu	informāciju.

•	Tiesības	saņemt	 vienlīdzīgu	un	 taisnīgu	 liku-
ma	 normu	 piemērošanu,	 kā	 arī	 skaidroju-
mus,	ja	likuma	piemērošana	atšķiras.

•	Tiesības	saņemt	pašpārvaldes	pakalpojumus	
par	zemāku	cenu	un	mazāko	 iespējamo	ad-
ministratīvo	 slogu.	 Nosakot	 pašpārvaldes	
pakalpojumu	 izcenojumu,	 darbiniekiem	 ir	
pienākums	pamatot	pakalpojumu	 lietderību	
un	efektivitāti.

•	Tiesības	 pieprasīt,	lai	pašpārvaldes	prasības	ne-
būtu	pretrunīgas,	nesavienojamas	vai	neizpildā-
mas.

Latvijas valsts suverenā vara pieder 
Latvijas tautai!

Pensionāru tiesībsargs
 Zigmunds PAŠKEVIČS (tālr. 27184037). 

Rīcības programma

Kārtējais vandalisms pilsētā 

Sestdien, 31. jūlijā, tika at-
klāts suņu apmācību un 
sporta laukums Krāslavā. 
Tieši pēc nedēļas lauku-
ma ierīkotājiem nācās 
ziņot Valsts policijai par 
nezināmu personu ļaun-
prātīgi nodarīto kaitējumu 
– salauzto suņu apmācību 
atribūtu laukumā. 

Vandalisms ir apzināta un 
bezjēdzīga kultūras un materiālo 
vērtību iznīcināšana vai bojāša-
na. Cilvēkus, kuri veic šādas dar-
bības, sauc par vandaļiem. 

Saistībā ar kādu citu faktu 
man nācās runāt ar pusaudžiem 
pēc viņu nodarītā – bezjēdzī-
gajiem postījumiem. Es redzēju 
viņu acis. Skatienu bija grūti no-
tvert, bet kad tas izdevās, tur bija 
bezgalīgs tukšums. Baisi. Esmu 
runājusi ar viņu vecākiem. Šie 
pusaudži nāk no dažādām ģime-
nēm, neviens no viņiem nav no 
tā saucamajām “sabiedrības pa-
dibenēm”. Nē, cilvēki dzīvo mūsu 
vidū, bet tobrīd radās sajūta, ka 
runāju ar citplanētiešiem. Tā ir 
cita vērtību sistēma, vai vispār tā-

das trūkums. Kāpēc viņi 
tā dara? Daži no viņiem 
paši to nevar izskaidrot, 
citiem tas vienkārši sa-
gādā baudu

Varētu pieņemt, 
ka jaunieši kļūst “slik-
tāki”, “izlaidīgāki”, jo 
bērnu vecāki ir aizvien 
aizņemtāki. Tomēr, dzī-
ves pieredze liecina, ka 
svarīgāks ir nevis laika 
daudzums, ko vecāki 
pavada kopā ar bērnu, 
bet šī kopā pavadītā 
laika kvalitāte. Arī sa-
biedrības, tehnikas un 
zinātnes attīstība, mē-
diju ietekme ne vien-
mēr ir pozitīva, tomēr 
iespējams tieši pieau-

gušo neprasme sadarboties ar 
mūsdienu jauno paaudzi, laikā 
neapmierinātās bērna vajadzības 
– ne tikai materiālās, bet arī vaja-
dzības pēc kvalitatīva kontakta ar 
vecākiem, paaugstina uzvedības 
problēmu risku. Daudzkārt nācies 
secināt – viss sākas ģimenē. Gan 
pozitīvais, gan arī negatīvais. Uz-
vedības modeļi lielā mērā veido-
jas audzināšanas rezultātā. Ja 
audzināšana norit kvalitatīvi un 
atbilstoši gan vecumposmiem, 
gan bērna personības un attīs-
tības īpatnībām, tad uzvedības 
traucējumus pamana un novērš 
savlaicīgi.

Psihologe Dreikurs - Fergu-
sone uzskata, ka cilvēka uzve-
dības pamats ir viņa vajadzības. 

“Mēs rīkojamies saskaņā ar to, 
kā mēs interpretējam savu pie-
redzi. Mērķtiecīga uzvedība ir 
mūsu attieksme, uzskati. Uzve-
dībai ir saskaņa ar tiem subjekī-
vajiem mērķiem, kas, pēc mūsu 
izpratnes, piešķirs mums sociālu 
nozīmību. Saprast uzvedību no-
zīmē saprast mērķus, uz kuriem 
cilvēks virzās.” 

Varbūt, ja izdotos noskaidrot 
vainīgos, vēl iespējams mainīt 
viņu mērķus dzīvē? Šādos gadī-
jumos “labākās zāles” ir darbs pie 
izpostītā atjaunošanas.

Aicinām aculieciniekus 
un ikvienu iedzīvotāju, kura 
rīcībā ir jebkāda informācija 
par notikušo faktu, informēt 
projekta “Suņu apmācību un 
sporta laukuma ierīkošana 

Krāslavā” vadītāju Jeļe-
nu Juhņeviču, zvanot 
pa tālruni 26821516 vai 
Krāslavas pašvaldī-
bas policiju pa tālruni 
65622907.

Iveta LEIKUMA
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Svētlaime: silts lietutiņš un klusums 

Tik lietainas vasaras, šķiet, 
nebija nekad visa mana mūža 
garumā. Protams, visai bieži ir 
gadi, kad Līgo 
dienā gāž kā 
no spaiņiem, 
un tikai reta-
jiem laimīga-
jiem izdodas 
pavadīt visu 
Jāņu nakti pie 
lielā ugunsku-
ra. Man arī ga-
dījies redzēt, 
un ne reizi 
vien, kā lielas 
siena kaudzes 
atspoguļo jas 
vasaras palu 
ūdeņos, kas 
p i e p i l d ī j u š i 
a p p l ū d u š ā s 
pļavas. Bet lai 
lietus lītu gan-
drīz divus mēnešus pēc kārtas... 
Diemžēl joprojām ne visiem 
lauku iedzīvotājiem paveicās 
laikā sagatavot sienu, bet īs-
tus fermerus izglābj siena ruļļu 
tehnoloģijas. Vajadzētu turpināt 

labības pļauju, taču arī tad, ja 
izdosies sagaidīt saulainas die-
nas, tīrumi, kuros ir smilšmāla 
augsne vai kuri atrodas zemās 
vietās, tik ātri neizžūs. 

Grūtības ir arī lopkopjiem 

un zemkopjiem, uztraucas kar-
tupeļu audzētāji, arī makšķer-
nieki sūdzas, ka šogad nav tā 

labākā vasa-
ras sezona. 
Daudzi no 
viņiem, at-
metot ar roku 
l i e t a i n a j a m 
laikam, no-
mainīja mak-
šķeres pret 
sēņu groziem. 
Bet dvēsele 
prasa... Pava-
sara-vasaras 
periodā Dau-
gavā sākušies 
jau trešie pali. 
Un makšķer-
nieki jau sen 
ievērojuši: ja 
ūdens līmenis 
upē pieaug, uz 

teicamu copi var necerēt. Tur-
klāt strauja ūdens līmeņa cel-
šanās padziļina situāciju ar to, 
ka duļķainā ūdenī zivis pārstāj 
baroties, bet zāle, kas peld pa 
ūdens virsmu un upes gultni, ļoti 

traucē makšķerēšanai ar fīderi. 
Taču, kā saka, nav ļaunuma bez 
labuma: kad upē turpinās ūdens 
līmeņa paaugstināšanās, zivs 
pārvietojas tuvāk krastam. Un 
daudzi copmaņi, kas iecienījuši 
makšķerēšanu ar pavadiņu un 
piebarošanu, veiksmīgi turpina 
ķert ne tikai lielas raudas, bet 
arī plaužus. Galvenā viltība - at-
rast piemērotāko vietu, un sevi 
cienošie makšķernieki labprāt 
parāda savas bildes mobila-
jos tālruņos, tur ir redzami ap-
skaužami eksemplāri, bet par šī 
objekta ģeogrāfisko atrašanās 
vietu viņi gan klusē kā partizāni 
nopratināšanas laikā. 

Ārkārtīgi sarežģīta šī vasa-
ras sezona šķiet tiem makšķer-
niekiem, kam patīk cope ar fīde-
ri. Taču mūsu redakcija saņēma 
pilnīgi drošas ziņas par noķer-
tajiem trīs-četrus kilogramus 
smagiem plaužiem Piedrujas 

un Kalniešu 
pagastā. Pre-
cīzi zinu, ka 
ir noķerts arī 
divus kilogra-
mus smags 
ālants, bet ar 
lieliem sapa-
liem mūsu 
pusē nevienu 
vairs nepār-
steigsi. Tur-
pretī pavasara 
sapalu cope 
ar maijvaboli 
šogad nevie-
nu neieprieci-
nāja. Maijva-
boļu gan bija 

ļoti daudz, bet mūsu ūdeņiem 
bagātajā upē nebija vērojami 
sēkļi, kur parasti arī notiek īsti 
brīnumi. 

Tas viss bija tikai ievads, 
bet galvenais raksta te-
mats ir lietainie laika aps-
tākļi. Īstam makšķerniekam 
pat ilglaicīgs slapjdraņķis 
netraucē. Mūsdienu tirdz-
niecība piedāvā plašu 
ūdensnecaurlaidīga ap-
ģērba klāstu, līdz ar to var 
makšķerēt pat lietusgāžu 
laikā. Protams, es tāpat 
kā visi makšķernieki nedaudz 
pārspīlēju, taču viegls lietutiņš 
ir daudz labāks nekā svelmaina 
saule un skaidras debesis, par 
ko nācās pārliecināties jau vai-
rākkārt. Tieši pirms gada mani 
lieliskie kolēģi dzimšanas dienā 
man svinīgi pasniedza dāvanu 
karti pirkumiem vīriešu veikalā. 
Nē, ne jau alkoholisko dzērienu, 
bet gan makšķernieku veika-
lā. Es ilgi nedomāju un nopirku 
ūdensnecaurlaidīgu kostīmu, 
kas pagājušajā trešdienā veik-
smīgi izturēja pirmo pārbaudīju-
mu uz izcili. 

Vispār uz jau ieilgušajām 
lietavām zivis reaģē dažādi. 
Pamanīju jau ne reizi vien: ja 
pusdienlaikā stipri līst, tad arī 
rīta cope neiepriecinās. Vārdu 
sakot, zivis labi jūt negaisa tu-
vošanos, kas ne vienmēr sakrīt 
ar krasām atmosfēras spiediena 
svārstībām. Reizēm bija arī tie-
ši pretēji, kad hroniski lietainā 
dienā teicama cope turpinājās 
no agra rīta līdz vēlam vakaram. 
Tā notika pagājušās nedēļas 
vidū, kad uz upes valdīja pilnīgs 
klusums. Ūdens līmenis sāka 
kristies, gan uz fīdera auklām, 
gan pavadiņiem sakrājās zāle, 
līdz ar to vajadzēja biežāk mest 
ūdenī zivju barību. Kas nodroši-
na makšķernieka laimi? Vieta, 
laika apstākļi, atbilstoši mak-
šķerēšanas rīki un aromātiska 
papildbarība. 

Šoreiz viss sakrita, un, kad 

zivis sāka ķerties, bija skaidrs: 
tā ir laimīga diena! Smagas rau-
das un pliči intensīvi tvēra gan 

pēc mušu kāpuriem, gan 
plaucētas grūbas un kon-
servētas kukurūzas, kas 
paredzēta karpu copei. 
Tumši lietus mākoņi debe-
sis neklāja, bet arī pelēki 
mākoņi reizēm var liecināt 
par lietus tuvošanos. Uz-
vilcis mugurā savu jauno 
ūdensnecaurlaidīgo apģēr-
bu, es turpināju gruntmak-
šķerēšanu, cope bija vien-
kārši pasakaina. Ja vien 
netraucētu sīkas zivtiņas. 
Nekaunīgas vīķes notrieca no 
āķiem pat ļoti lielus kukurūzas 
gabalus. Laiku pa laikam ķērās 
nelielas raudas ar svaru zem 
trīssimt-četrsimt gramiem. Mak-
šķernieki jau sen izdomājuši 
trāpīgu nosaukumu tādām trofe-
jām - batoni. Bieža piebarošana 
pakāpeniski izveidoja stabilu 
papildbarības zonu, turklāt tajā 

rītā klusumu ne reizi neiztrau-
cēja motorlaivas, līdz ar to man 
bija arī cerības sagaidīt plaudi.  

Aptuveni deviņos no rīta 
pirmais skaistulis ar dzelteniem 
sāniem laimīgi nomierinājās 

manā uzglabājamajā tīkliņā. 
Aktīva cope turpinājās, bet 
viegls lietutiņš neradīja nekā-
du diskomfortu. Žēl tikai, ka tik 
mitrā laikā nemaz negribējās 
no somas izņemt fotoaparātu. 
Bet interesanti sižeti gan bija: 
divas reizes blakus man peldē-
ja meža pīle ar saviem jau pie-
augušajiem putnēniem, netālu 
nesteidzīgi brokastoja baltais 
gārnis, tuvumā rosījās bebrs. 
Taču tādu kadru ir visai daudz 
arī manā fotoarhīvā. Pretējā 
krastā pie paša ūdens parādī-

jās meža buks. Niconam arī ir 
vajadzīga brīvdiena, mierinā-
ju pats sevi. Tomēr vēl lielākai 

laimei man nepietika asu izjūtu. 
Pēc desmitiem sākās tik laba 
cope ar fīderi, ka man nebija 
nekādu šaubu – vēl viens plau-
dis! Pēc pieciršanas, lielā zivs 
sāka neganti pretoties. Ļoti 
spēcīgi rāvieni liecināja par to, 
ka nomierināt šo upes monstru 
nebūs tik vienkārši: visticamāk 
āķis aizķērās aiz pašas lū-
pas malas. Vairākas reizes es 

mēģināju pagriezt lielo 
zivi uz savu pusi, bet tā 
stūrgalvīgi rāvās uz upes 
vidu. Un kārtējais asais 
rāviens beidzās ar to, ka 
zivs uzvarēja. Un man ne-
maz nebija žēl: piecas mi-
nūtes ilgu prieku es saņē-
mu, bet plaudis lai dzīvo 
un nodrošina pēcnācējus. 

Siltais lietutiņš bija ne-
remdināms, bezdelīgas arvien 
biežāk pieskārās ar spārniem 
ūdens virsmai, bet tas liecina, 
ka laiks neuzlabosies. Pacēlis 

tīkliņu, pats biju pārsteigts: ne 
mazāk kā četri kilogrami labu 
upes zivju. Laiks tīt makšķeres. 

Un pēdējais. Šajā vasa-
rā nevienam neizdevās redzēt 
īstu viendienīšu uzlidojumu, ko 
mūsu pusē jau kopš seniem lai-
kiem dēvē par metilicu. Parasti 
šo sniegbalto kukaiņu masvei-
da uzlidojumi sākas jūlija bei-
gās un augusta sākumā, turpi-
nās vairākas dienas. Īsta nakts 
snigšana norisinās tādā pārba-
gātībā, ka vietējie makšķernieki 
parasti savāc šo vērtīgo papild-
barību spaiņiem un maisiem. 
Vieni dedzina ugunskurus, citi 
piebrauca ar automašīnām pie 
paša krasta ar ieslēgtiem luk-
turiem. Ar svaigu viendienīti uz 
āķa labi ķeras visas baltās zivis, 
bet bēniņos izžāvēta papildba-
rība, ko sajauc ar māliem, pēc 
tam garantē īstus brīnumus uz 
upes. 

Protams, arī šogad bija vē-
rojams viendienīšu masveida 
uzlidojums, taču nemitīgo lieta-
vu dēļ neviens to nepamanīja. 
Līdzīgu gadījumu savas ilgga-
dējās makšķernieka prakses 
laikā es pat neatceros. 

Aleksejs GONČAROVS 

Cilvēks un daba 

Saullēkts virs Daugavas. 

Iemīļotā vieta pie Daugavas. 

Upes zivs - skaista un garšīga. 

Mājīgs krasts gruntsmakšķerēšanai. 

Balto gārņu kļūst arvien vairāk. 

Cope ar fīderi netālu no Piedrujas. 

Lūk, tāda ir viendienīte. 

Vēl neizbiedētās meža pīles.
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Tikšanās pēc 55 gadiem

Stāsts būs par cilvēku likte-
ņiem, par nepieciešamību ap-
zināt savas saknes, piederību 
savai dzimtai, par to, kā daudzu 
gadu garumā nezaudēt cerības, 
neapstāties pārvarot grūtības 
un šķēršļus, neatlaidīgi meklēt, 
saņemt palīdzību un beidzot pie-
pildīt savu viskvēlāko vēlēšanos – 
atrast tuvinieku. 

“Pēc negaisa vienmēr ir saule, 
melno svītru nomaina baltā un 
pēc bēdām vienmēr būs prieks!” 
– visiem zināma patiesība, bet cik 
spēka dažkārt ir nepieciešams, 
lai tam noticētu un izmisuma brī-
dī nezaudētu cerības! 

Tamāra Neumann un Viktors 
Kovaļovs, māsa un brālis, dzim-
tajā uzvārdā Oļeškovski, satikās 
pateicoties Mārtiņa Zieberga pu-
bicētajam sludinājumam mūsu 
laikrakstā, tāpēc man bija tas 
gods un laime būt klāt viņu tik-
šanās  laikā ar Mārtiņu Krāslavā, 
Viktora ģimenes mājās. Tamāra 
ar jaunāko meitu Maru uz tikša-
nos ar brāli atbrauca no Vācijas, 
kur viņa ar ģimeni dzīvo jau 21 
gadu. Krāslavā gaidīja Viktora ģi-
mene – sieva Svetlana, mazdēls 
Kirils un mazmeitiņa Milena. Lie-
ki teikt, ka tikšanās bija ļoti emo-
cionāla. Saviļņojums un prieka 
asaras. Māsa un brālis, beidzot 
satikušies, bija tik laimīgi un dās-
ni savās jūtās, ka arī mēs ar Mār-
tiņu jutāmies laimīgi, atrodoties 
viņu tuvumā. 

Bet, par visu no sākuma – par 
brīdi, kad liktens bija lēmis tuvi-
niekus šķirt. 

“Mēs dzīvojām Jelgavā. Laiki 
bija grūti, ģimenes iztikšana – no 
nelielās naudiņas, kuru nopelnīja 
vecāki. Bija laiks, kad tēvs šuva 
čības, māmiņa tās tirgoja,” stāsta 
Tamāra. “Atceros gadījumu, kad 
dabūju no mazā brālīša Vitjas ar 

āmuru pa degunu. Tētim bija visi 
kurpnieka instrumenti, protams, 
arī āmurs un naglas. Mazais Vik-
tors, kad tika klāt āmuram, nag-
loja cik spēja. Tētis dusmojās un 
bārās, jo naglu vilkšana laukā no 
sagatavēm aizņēma krietnu lai-
ku. Reiz redzēju, ka mazais brā-
lītis atkal ķēries pie naglošanas, 
centos atņemt viņam āmuru, bet 
dabūju pa degunu.” 

Atmiņu no ģimenes kopā bū-
šanas nav daudz, jo 1961.gadā 
Oļeškovsku ģimenes bērni no-
kļuva bērnu namā. “Mums nav 
tiesību nevienu nosodīt, mēs 
nedrīkstam vainot mūsu vecākus 
par to, kas toreiz notika,” skumji 
saka Tamāra. “Mūsu māmiņa Tē-
vijas kara laikā dienēja Padomju 
armijā, pārcieta visas kara šaus-
mas, tēvs kara laikā bija latviešu 
leģionārs. Protams, radi no abām 
pusēm neatbalstīja šo savienību. 
Vecāki nebija sarakstījušies, tā-

pēc mums, bērniem, bija mātes 
uzvārds - Oļeškovski. Pēckara ga-
dos tika lauzti daudzi likteņi. Arī 
mūsu ģimene cieta. Liktenis bija 
lēmis, ka mēs nonācām bērnu 
namā. Kad mūs ar brāli izšķīra, 
man bija pieci gadi, Vitjam – ga-
diņš un daži mēneši. Mēs nokļu-
vām slimnīcā un tur man paziņo-
ja, ka brālīti pārcels uz citu bērnu 
namu. Man vēl pēdējo reizi ļāva 
viņu paturēt klēpī, es lūdzos, lai 
atstāj pie manis pa nakti, bet to 
mums neļāva, aizbildinoties, ka 
es varu mazuli nospiest. Kā gan 
es to varētu, ja pirms tam visas 
naktis gulēju kopā ar viņu? Es ļoti 
mīlēju brālīti,” stāstot Tamāra no-
trauc asaras un Viktors saudzīgi 
tur viņas roku.  

Viktors savu bērnību ģime-
nē neatceras, jo bija 
vēl pavisam maziņš. 
No bērnu nama dzīves 
visspilgtāk atmiņā pali-
cis tas, ka tika sodīts ar 
ēdiena atņemšanu par 
to, ka kādu sabiedējis. 
Tādas, lūk, audzināša-
nas metodes. 1965.
gadā Viktoru Oļeškovski 
adoptēja, viņš kļuva par 
Viktoru Kovaļovu un 
nonāca Latgalē. Par to, 
ka viņš ticis adoptēts, 
ka viņam ir bijis cits uz-
vārds, Viktors uzzināja 
tikai 30 gadu vecumā, 
kad kārtoja dokumen-
tus Latvijas pilsonības 
iegūšanai. Arhīvā pateikuši tikai 
bioloģiskās mātes vārdu un uz-
vārdu. Lai arī kā Viktors lūdzies, 
citas ziņas viņam netika sniegtas, 
tāpēc viņš arī neko nezināja par 
saviem īstajiem tuviniekiem, lai 
gan sajūta, ka viņš ir piederīgs 
kādai citai dzimtai, bijusi sen.

“Cilvēkam ir ļoti grūti dzīvot, 

nezinot savas saknes,” stāstu tur-
pina Tamāra. “Brālītis nezināja, 
jo bija ļoti maziņš, bet arī es ne-
zināju, vecāki par to nerunāja, jo 
dzīvojām laikā, kad apzināt savus 
senčus varēja būt  bīstami, tāpēc 
mums daudz ko nestāstīja. Sā-
kot meklēt brāli, es paralēli sāku 
meklēt mūsu dzimtas saknes. 
Esmu atradusi ļoti daudz infor-
mācijas. Mēs nākam no senas 
dzimtas, mūsu senči bijuši poļu 
muižnieki. Protams, šī informā-
cija vēl ir jāapsiprina, šobrīd es 
to vēl noskaidroju. Mana meita 
rakstīs grāmatu par mūsu dzim-
tu, tad arī būs korekta informā-
cija, šobrīd vēl esam informācijas 
izpētes un apkopošanas  stadijā. 

Šeit ir mūsu ģimenes fotogrā-
fija, kurā ir mūsu vecaistēvs, viņa 
vecāki un citi tuvinieki. Viņi sa-
vulaik tika izsūtīti uz Sibīriju, pēc 
piedalīšanās Tadeuša Kostjuško 
vadītajā poļu nacionālajā sacel-

šanās kustībā par neatkarību un 
valsts atjaunošanu 1794. gadā. 
(“Cīnītāji par neatkarību un “pā-
rāk gudrie” nav patikuši nevie-
nam valdniekam, tas vērojams 
arī mūsu laikos”, draudzīgi seci-
nam.)  Šī fotogrāfija glabājās pie 
viena no mūsu radiniekiem Jelga-
vā, tur tā nonāca kara laikā, kad 
mana tante atveda to no Pēter-
burgas. Ievietojot to internetā, 
atradu radus, savus brālēnus un 
māsīcas Vitebskā. Uzzināju, ka 
Oļeškovsku dzimta dzīvoja biju-
šās Vitebskas guberņas teritorijā, 
Čašņikos. No turienes mēs nā-
kam. Izrādās brālis, pats to neap-
zinoties, ir dzīvojis vistuvāk mūsu 
dzimtas mājvietai.  Drīzumā mēs 
kopā brauksim uz Vitebsku. Tur 
mūs jau gaida radinieki. 

Otrajā fotogrāfijā ir mūsu 
dzimtā māja Jelgavā, kurā mēs 
abi ar Vitju esam dzimuši. Mans 
vīrs izveidoja foto kolāžu, kādi 
mēs ar brāli bijām laikā, kad bi-
jām pazaudējuši viens otru.”

Tamāra sāka meklēt brāli jau 
sen, no 18 gadiem. Sāka ar ar-
hīvu. Tur atbildēja, ka nevar pa-
līdzēt. Zvanījusi uz bērnu namu, 
tas  arī nesniedza nekādas ziņas. 
“Izmisīgi raudāju,” atceras Tamā-
ra  “Kāda ir mūsu vaina? Mēs taču 
bijām bērni, kāpēc nevar vien-
kārši pateikt, kas adoptēja manu 
bralīti?” Nekā... Pirms septiņiem 
gadiem atradusi bērnu namu 
Naunieki, kurā līdz adopcijai uz-
turējies Viktors, iepazinusies ar 
direktori, tā solījusi palīdzēt, bet 
tad Tamāra nokļuva slimnīcā un 
saikne zuda... Uzlabojoties ve-
selībai, meklēšana turpinājās. 
“Nestāstīšu, kam es zvanīju, kam 
lūdzos un kas man palīdzēja, bet 
beidzot saņēmu ziņu, ka brālis 
jāmeklē ar uzvārdu Kovaļovs. Tas 
jau bija kaut kas. Meklēju visā 
Latvijā. Kovaļovu Latvijā ir ļoti 
daudz. Tas ir šausmīgi, kad zini 
uzvārdu, bet nevari atrast īsto 
cilvēku. Tad mana draudzene 
Tatjana no Jelgavas ieteica sazi-
nāties ar Mārtiņu Ziebergu, rai-
dījuma “Gaidi mani” brīvprātīgo 
palīgu. Tālāk viss norisinājās ļoti 
strauji... Pēc 
neilga laika 
man jau bija 
brāļa telefo-
na numurs. 
Protams, ka 
pēc tik ilgu 
gadu atšķir-
tības māca 
s at ra u ku m s 
par pirmo 
sarunu. Kā 
viņš atbildēs? 
Kāda būs viņa 
balss? Vai 
pieņems, ļaus 
ienākt savā 
dzīvē?  Kā lai uzrunāju viņu? Kā 
lai paskaidroju, kāpēc tikām šķir-
ti? Vai ticēs, ka visus šos gadus 
esmu ilgojusies un viņu meklēju-
si? Baidījos visu pazaudēt, ja viņš 

pateiks, ka ir apmierināts ar 
esošo dzīvi un neko nevēlas 
zināt par pagātni...

Mārtiņš mums ļoti pa-
līdzēja. Mēs viņu uzskatām 
par savu otro tēvu. Viņš  
Viktoram visu taktiski iz-
stāstīja, sagatavoja viņu. 
Kad es pirmo reizi piezva-
nīju Viktoram un izdzirdē-
ju ilgoto brāļa balsi, tā bija 
tik mīļa!  Kad viņš tik maigi 
un samtaini izrunāja manu 
vārdu – Tamāra... raudā-
jām abi. Tā, raudot prieka 
asaras, norunājām vairākas 
stundas. Kad Viktora mā-
jās pieslēdza internetu un 
kļuva iespējams sazināties 
skype, izmantojām to ik die-
nas, lai izstāstītu visu par savām 
ģimenēm un dzīvi, kas līdz šim 
dzīvota vienam bez otra.

Tā mēs satikāmies – pēc 55 
gadiem. Viktors ir līdzīgs abiem 
vecākiem – gan māmiņai, gan 
tētim. Diemžēl, viņu vairs nav. 

Mans vecākais dēls Andris ir Vik-
tora kopija. Pirms tam nevarēju 
saprast – kam viņš līdzīgs, tagad 
redzu, ka tēvocim.” 

“Šī tikšanās pilnībā pārmai-
nīja manu dzīvi,” sarunu turpina 
Viktors “Man ir it kā spārni izau-
guši! Esmu tik laimīgs, gribas vi-
sus samīļot!”

Viktora dzīve nav bijusi 
viegla, bet par to viņš šoreiz ne-
grib runāt. Viņš labprātāk stāsta, 
kā sagaidījis Rīgā māsu un jaunā-
ko māsasmeitu.

“Biju tik ļoti uztraucies, ka 
ziedu pušķis rokās trīcēja. Pa 
laikam atbalstījos pret sienu. Lai 
gan iepriekš redzējām viens otru 
datora ekrānā, baidījos, ka dzīvē 
viņas nepazīšu. Cilvēki iet garām, 
bet viņas neredzu. Minūtes vilkās 
kā stundas. Pirmo ierudzīju mā-
sasmeitu Maru. Beidzot! To tikša-
nās sajūsmu nevar izstāstīt. Aiz-
braucām uz Jelgavu pie radiem. 
Satikāmies ar vecāko māsu. Tur 
mūs sagaidīja kā kāzās – ļaudis 
ar dāvanām, apsveikumiem, laba 
vēlējumiem. Tik sirsnīgi un aiz-
kustinoši! Es nezināju, ka man ir 
tik mīļi radinieki.”

Viktora sieva Svetlana atzī-
mē, ka viņu ģimenes draugu lokā 
Viktoram jau sen ir teikuši, ka 
viņā laikam rit poļu panu asinis, 
jo viņš tik galanti izturas pret sie-
vietēm un vienīgais no kompāni-

jas sasveicinoties skūpsta sievie-
tei roku. 

Viktors stāsta, ka neapzinā-
ti, pārslēdzot TV programmas, 
kavējies Polijas TV programmās. 
Kaut kas neizprotami tuvs viņu 
saistījis ar poļu valodu.  

Tamāra savas poļu saknes at-
radusi jau agrāk,  tagad arī Vik-
toram ir iespēja izbaudīt dzimtas 
piederības īpašo sajūtu. 

Tamāra, Viktors un viņu kuplā 
radu saime ir bezgala pateicīgi 
Mārtiņam Ziebergam un aplie-
cina, ka nekad neaizmirsīs viņa 
lomu šajā stāstā ar laimīgo rezul-
tātu. Arī mūsu laikraksta numurs, 
kurā Martiņš publicēja sludināju-
mu ar lūgumu atsaukties Vikto-
ram Kovaļovam, tiks glabāts kā 
relikvija ģimenes arhīvā.

Novēlot visiem stāsta dalīb-
niekiem turpmāko veiksmi un 
vēlreiz pateicoties par viesmīlī-
go uzņemšanu, šo rakstu varētu 
beigt, bet… dzīve turpinās un 
Mārtiņš Ziebergs turpina meklēt 
cilvēkus, kurus kāds tik ļoti gaida.

Raksta tapšanas laikā tika 
sameklētas Viktora sievas Svet-
lanas māsīcas Ukrainā, ar kurām 
bija zaudēti sakari.

Lūk, kādu vēstuli saņēmu no 
Mārtiņa: 

“… Nosūtu Jums īsu aprakstu 
par Svetlanu.

Svetlana palūdza vai neva-
rot palīdzēt viņai atrast māsīcas 
Ukrainā, Doņeckas apgabala 
Slavjanskā. Iedeva visus da-
tus, kas vajadzīgi meklēšanai. 
Atbraucot mājās, nosūtīju pie-
teikumu Ukrainas kolēģiem. 
Otrā dienā pienāca atbilde no 
Ukrainas ar adresi. Tā tika pār-
baudīta, pēc tam sekoja saruna 
pa skype ar vienu no meklēta-
jiem cilvēkiem, no kura tika da-
būtas visas adreses un telefoni… 
Tāds ir īsumā stāsts par visu ģi-
meni kura atrada savus tuvinie-
kus. Svētki visai ģimenei.”

Un vēl viena pateicība Mār-
tiņam Ziebergam. Kad pēc tikša-
nās ar Viktoru un Tamāru atgrie-
zos mājās un ienācu iepirkties 
Skaistas veikalā, vēl joprojām 
jutos tik saviļņota un laimīga par 
šiem cilvēkiem, ka dalījos savās 

sajūtās ar pārdevēju. Izrā-
dījās, arī Ludmila Kadeneca 
meklē sava tēva brāļa ģime-
ni. Mārtiņš labprāt apņēmās 
palīdzēt, rezultātā  - pēc pā-
ris dienām atsaucās Ludmilas 
māsīca no Jelgavas.  

Nezaudējiet saikni ar sa-
viem tuviniekiem, bet ja nu 
tā ir noticis, meklējiet tos! 
“Nezaudējiet cerību!” mudi-
na Mārtiņš, bet mēs varam 
būt pateicīgi, ka starp mums 
ir tāds Eņģelis, kas palīdz 
atgūt zaudēto un nesavtīgi 
dāvā laimi līdzcilvēkiem. 
Mārtiņa Zieberga kontakti: 

martins.ziebergs@inbox.lv Tālr. 
29923833

Iveta LEIKUMA

Šis raksts ir turpinājums stāstam par Mārtiņu Ziebergu, TV 
raidījuma “Gaidi mani” brīvprātīgo palīgu Latvijā, (“Ezerze-
me” Nr.60, 05.08.2016.) un par brāli un māsu, kuri ar Mārtiņa 
palīdzību laimīgi satikās pēc  55 gadiem.
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Jautājums - atbilde

Vai Dagdas katlu māja, tāpat kā Rīga, nekad nebūs gatava?
Sajūta, ka katlu māja Mičuri-

na ielā 12 a, tāpat kā Rīga, ne-
kad nebūs gatava, radusies pēc 
vairākkārtējas Dagdas novada 
izpilddirektora intervēšanas. Līdz 
šim visas intervijas noslēdzās 
ar vienu un to pašu solījumu, ka 
“pēc divām nedēļām katlu māja 
būs gatava”. Apgalvojums, ka 
pēc divām nedēļām notiks ob-
jekta pieņemšana, izskanēja 
gan jūnija sākumā, gan beigās. 
Tās pašas “divas nedēļas” tika 
pieminētas arī jūlija sākumā un 
beigās. Arī augusta vidū izpild-
direktors I. Pauliņš nesniedz citu 
atbildi. Ja tā turpināsies tālāk, tad 
nav izslēgts, ka, apkures sezonai 
sākoties, izpilddirektors turpinās 
barot sabiedrību un presi ar tuk-
šiem solījumiem. Un šīs “divas 
nedēļas”, cilvēkiem salstot sko-
las solos, Dagdas novada domes 
telpās un daudzās daudzdzīvokļu 
mājās, var izrādīties daudzsolo-
šas. 

Lai arī katlu mājas rekons-
trukcijas darbu līgumā ir piemi-
nēts gan sākuma laiks - 2015. 
gada septembris, gan darbu bei-
gu laiks – 2016. gada 31. maijs, 
rodas sajūta, ka katlu māja nekad 
nebūs gatava.

Vēl jo vairāk, bažas par to, 
ka kaut kas nogājis greizi, ap-
liecina bijušais autoruzraugs, 
kurš apgalvo, ka viņa atlaišana 
no pienākumu pildīšanas radu-
šos problēmu ar uzstādītajiem 
katliem neatrisinās. Jo jaunajam 
autoruzraugam, izstrādājot jau-
nas prasības, jāievēro likums, tas 
nozīmē, ka visa procedūra jāuz-
sāk no paša sākuma - projekta 
izsludināšana, iepirkums utt. Bet 
esošajiem darbiem gan viņš, gan 

jebkurš autoruzraugs, kurš ievē-
ro likumus un ciena savu licenci, 
nedos zaļo gaismu objekta nodo-
šanai ekspluatācijā.  

Jautājums par Dagdas katlu 
māju Mičurina ielā 12 a ir aktuāls 
jau vairākus gadus. Pērn, 2015. 
gada agrā pavasarī, Dagdas no-
vada dome pieņēma lēmumu par 
šīs katlu mājas rekonstrukciju. 
Kopš lēmuma pieņemšanas pa-
gājis jau gandrīz pusotrs gads, 
bet katlu mājas apkaimē vēl jo- 
projām notiek remontdarbi, kaut 
gan pēc līguma tiem bija jābūt 
pabeigtiem līdz 31. maijam. 

Kopš lēmuma pieņemšanas 
brīža šim jautājumam sekoja arī 
laikraksts “Ezerzeme”. Daudzas 
pamanītās lietas šajā jautājumā 
liek aizdomāties. Gan par Dag-
das novada domes darba sti-
lu, gan par iepirkuma komisijas 
darba kvalitāti. Gan par Dagdas 
novada būvvaldes kompetenci, 
jo laika gaitā tika noskaidrots, ka 
būvvalde arī esot pielikusi savu 
“izpalīdzīgo” roku procesa paga-
rināšanā.

Šī procesa novērošanas lai-
kā tika pamanīta arī izpilddirek-
tora īpašā attieksme pret visiem 
tiem, kuriem ir jebkāda interese 
par katlu māju Mičurina ielā 12 
a. Izpilddirektors ir gan iepirkumu 
komisijas priekšsēdētājs, gan do-
mes izpilddirektors, kurš uzrauga 
iepirkuma komisijas darbu - kon-
krētajā gadījumā - uzrauga pats 
sevi. 

Kamēr tiek apkopoti un iz-
vērtēti pierādījumi un pārbaudīts 
iegūtās informācijas patiesums, 
piedāvājam nelielu ieskatu, kā 
šis jautājums tika risināts Dagdas 
novada domes telpās visu šo lai-

ku. Kā arī iepazīstināsim ar vie-
dokļiem, kas gūti individuālajās 
tikšanās reizēs. 

Kā jau tika minēts, 2015. 
gada 25. martā Dagdas novada 
dome pieņēma lēmumu veikt ie-
pirkumu tehniskā projekta izstrā-
dei apkures katlu nomaiņai Miču-
rina ielā 12 a. 

2015. gada jūnijā tika izsludi-
nāts atklāts konkurss. Konkursā 
zemāko cenu piedāvāja firma SIA 
”Siltumserviss” (Rēzekne), kura 
piedāvāja Dagdas novada sāpīgo 
jautājumu par katlu nomaiņu Mi-
čurina ielā 12 a veikt par 189 192 
EUR ( ar PVN 228 922, 74 Eur). 

Iepirkuma komisija nolēma 
slēgt līgumu ar šo firmu. Taču lī-
gums ar šo firmu netika noslēgts, 
jo tika pamanīti ierobežojumi. 
Iepirkums tika pārtraukts. Sep-
tembrī iepirkums tika izsludināts 
atkārtoti. Šoreiz uzvarēja firma 
SIA “Hektor” ar zemāko cenu - 
158 878,04 eiro (192 242,43 eiro 
ar PVN). 

Vērīgie novada domes de-
putāti pamanīja ļoti interesantu 
niansi, ka atkārtotajā iepirkumā 
pretendentiem tika iestrādāta vie-
na neliela “jauna” prasība - lai šie 
katli tiktu nogādāti līdz objektam 
10 dienu laikā no līguma noslēg-
šanas brīža. 

Kuram bija izdevīgi iestrādāt 
iepirkumā šāda veida prasību - 
10 dienās piegādāt katlus, pagai-
dām paliek atklāts un gaida sa-
vus pierādījumus. Izpilddirektors 
apgalvo, ka prasība tika iestrā-
dāta ar mērķi, lai ātrāk pabeigtu 
iecerēto, taču ikdienā redzētais 
domes sēdēs un objekta tuvumā, 
nez kāpēc to neapstiprina, tāpēc 
deputātiem radušies savi secinā-

jumi un viedokļi. 
Laika gaitā tika noskaidrots, 

ka reālajā dzīvē katli tomēr netika 
piegādāti objektā 10 dienu laikā. 
Līdz ar to daudziem konkursa 
pretendentiem tas šķita intere-
santi un pat aizdomīgi. Tāpēc viņi 
vērsās pie atbilstošajām iestā-
dēm, lai noskaidrotu, vai šāda 
veida prasība ir pamatota. Tiklīdz 
sākās sūdzību izskatīšana, visi 
būvdarbi apstājās. 

Savukārt izpilddirektors at-
runājas, ka viens katls objektā 
netika nogādāts šo 10 dienu laikā 
saimnieciskuma dēļ, jo otru katlu 
objektā neesot kur likt, zem klajas 
debess kārtīgs saimnieks tik dār-
gu mantu netur! Apsekojot katlu 
mājas apkārni, vērīgi apskatoties 
ar videokameras aci - izpilddirek-
tora “saimnieciskums” netika kon-
statēts. Apkārt katlu mājai pudeļu 
kalni, atkritumu bedres. Skurste-
nis atstutēts ar baļķi. Piekļuve pie 
viena dārgā katla, kas izvietos 
gandrīz zem klajas debess, ele-
mentāra. Kur tas izpilddirektora 
saimnieciskums pazudis...

Katlu mājā neilgu laiku noti-
ka intensīvi būvdarbi. Pēc pēdē-
jām ziņām, tie jau beigušies. Cik 
tie būs likumīgi, pagaidām nav 
skaidrs, jo bijušais autoruzraugs, 
kurš uzrauga, lai viss notiek kā 
dokumentos prasīts - iesniedza 
jūnija sākumā Dagdas novada 
domē iesniegumu, kurā informē 
deputātus, ka  būvdarbi neka-
vējoties jāpārtrauc, minot virkni 
pamanīto pārkāpumu. Tāpat au-
toruzraugs lūdz domei izskatīt 
izpilddirektora atbilstību ieņema-
majam amatam.

Taču šie aizrādījumi netrau-
cēja izpilddirektoram virzīties uz 

savu mērķi - būvdarbi joprojām 
noritēja pilnā sparā. Zināms, ka 
tie jau ir noslēgušies, taču objekts 
nav nodots ekspluatācijā. Laikam 
tomēr autoruzraugam bija taisnī-
ba, ka kaut kas ar to katlu māju 
nav kārtībā. 

 Kā jau nopratāt, pēc šādu 
sūdzību saņemšanas ar autoruz-
raugu līgums tika lauzts. 

Lai noskaidrotu jaunā auto-
ruzrauga redzējumu notiekošajā, 
telefoniski sazinājāmies ar izpild-
direktoru, kurš sniedza ļoti izsme-
ļošu atbildi, ka jaunais autoruz-
raugs ir “Skaista sieviete!”

Diemžēl skaistās sievietes 
vārds, uzvārds un pārstāvētās fir-
mas nosaukums netika izpausts. 
Telefoniski vēršoties Dagdas 
novada domes juridiskajā noda-
ļā, tika noprasts, ka tur ziņu par 
jauno autoruzraugu vēl nav. Viņu 
pārziņā ir tikai viena autoruzrau-
ga dati un spēkā esošie līgumi. 
Ar “skaisto sievieti” līgumi ne-
esot noslēgti, jo tos viņi slēdz ar 
personu, kurai ir vārds, uzvārds, 
firmas nosaukums. Par kādu 
“skaisto sievieti” izpilddirektors 
runā, nevienam nav ne jausmas. 

Vairākkārtēju interviju laikā 
atbildīgo amatpersonu atbilžu 
dažādība par vienu un to pašu 
jautājumu liek aizdomāties, vai 
kāds no domes nebija ieintere-
sēts, lai katlu mājā būtu “īpaši” 
apkures katli, nav izslēgts, ka 
tieši šo “īpašo” katlu dēļ apkures 
sezonas laicīga sākšanās ir ne-
skaidra. 

Turpinājums sekos.
Elizabete 

VIĻUMA - GRAŽULE

Vasaras izskaņā

Pīpenes, pīpenes....                              Alekseja GONČAROVA foto

Pirmās nūjotāju uzvaras
Sestdien, 13. augustā, Jēkabpilī Latvijas čempionāta ie-
tvaros notika “Latgales kausa” izcīņa nūjošanā. 

Krāslavas pārstāvji - Diāna Kononova un Nikolajs Fiļčen-
kovs - šāda veida sacensī-
bās piedalījās pirmo reizi. 
Bez jebkādas kautrības 
jāpiebilst, ka viņi uzrādīja 
lielisku rezultātu. Diāna 
ieguva trešo vietu sievie-
šu grupā S1, bet Nikolajs 
ieguva 3. vietas kausu 
starp vīriešu grupas V1 
dalībniekiem. Viņi abi pie-
veica vissarežģītāko 21 
km garo distanci nepilnās 
3 stundās. Atgādināšu, ka 
tas ir valsts mēroga čem-
pionāts!

Pirmo nūjošanas pie-
redzi Diāna un Nikolajs 
ieguva šī gada jūlijā noti-
kušajā nometnē “NūJoMe 

2016”. Tur viņiem bija iespēja pārbaudīt savus spēkus, dodoties 
20 km garā gājienā. Bet nesen notikušajos Krāslavas pilsēta 
svētkos viņi kopā ar citiem mūs novada pārstāvjiem - Oksanu 
Karabeško, Jūliju Rakovsku un Aleksandru Lahtionovu - apvie-
nojās komandā un draudzīgi soļoja apkārt Krāslavai, iedvesmo-
jot arī citus, ņemt rokās nūjas un sākt kustēties. 

Kā redzat - rezultāts nebija ilgi jāgaida!

Priekšā vēl divi čempionāta posmi - septembrī Jūrmalā, bet 
oktobrī - Ogrē. Novēlēsim Diānai un Nikolajam veiksmi!

UZZIŅĀM: 
Krāslavas novadā ir radīti visi nepieciešamie 

apstākļi, lai varētu apgūt pareizu nūjošanas tehniku: 
sertificēts instruktors Aleksandrs Lahtionovs, labi 
celiņi nūjošanai mežā un pa bruģi. Bet galvenais - ir 
cilvēku grupa, ar kuriem kopā nūjot. Septembrī at-
sāksies regulārie treniņi grāfu Plāteru parkā un pie 
TIC. Pievienojieties un Jūs vēl paši pagūsiet piedalī-
ties šī gada Latvijas čempionātā! Papildus informāci-
ja pa tālruni: 27080606.

“Ezerzemes” lasītājs P. vērsās redak-
cijā, lai uzzinātu atbildi uz jautājumu, kas 
viņu uztrauc. Būdams makšķernieks, viņš 
saskārās ar situāciju, kad privātmājas, kas 
atrodas Daugavas krastā, īpašnieks aizlie-
dza viņam makšķerēt šajā vietā. P. intere-
sējas: kāds ir publisko ūdenstilpņu krasta 
līnijas platums, kur viņš un citi makšķer-
nieki var brīvi makšķerēt? 

Saskaņā ar Ministru kabineta noteiku-
mu Nr. 800 (22.12.2015.) 7. punktu: “Perso-
nai, makšķerējot, vēžojot vai nodarbojoties ar 
zemūdens medībām, ir tiesības bez maksas 
izmantot tauvas joslu – gar Baltijas jūras un 
Rīgas jūras līča piekrasti 20 metru platumā, 
gar privāto ūdeņu krastiem četru metru platu-
mā, gar pārējo ūdeņu krastiem 10 metru pla-
tumā.”

Žurnāli augustāŽurnāla A12 

jaunā numurā:
•	 Saruna ar Latvijas Radio Latgales multime-

diju studijas vadītāju Renāti Lazdiņu.
•	 Jaunajā rubrikā “Latvijas stāsti’’ par Aglonie-

šu dzimtu.
•	 Intervija ar Līvānu katoļu draudzes priesteri 

Juri Zarānu.
•	 Par kapusvētku – Latvijas kultūras kanona 

-  tradīcijām Latgalē.
•	 Anita un Juris Baltalkšņi – brīvie uzņēmēji.
•	 Par niedrājiem Rāznas ezerā.
•	 Dodamies uz Pildas pagasta Brodaižu cie-

mu.
•	 Par Šokolādes kalnu Krāslavā.
•	 Tikšanās pie 

Austrumu robe-
žas.

•	 Apskats par iz-
stādēm un kultū-
ras notikumiem 
Austrumlatvijā.

•	 Turpinām ceļot 
apkārt Baltijas 
jūrai – pie Kur-
zemes suitiem 
un uz Igaunijas 
salām.
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Televīzijas programmaTREŠDIENA,  17. augusts

LTV1
6.00 Latvijas Republikas valsts 
himna
6.02 Province
6.30 Rīta Panorāma
8.35, 17.00 Kalnu patruļa
9.35, 16.05 Mīlas jūra
10.35, 13.10, 14.50 Top-Shop 
piedāvā
10.50, 18.53, 5.00 Ceturtā 
studija
11.15 Alpu dakteris
13.05 Brazīlija. Latviešiem pa 
pēdām. 
13.40 Meža sargi
13.50 Džungļu grāmata
14.20 Kas te? Es te!
15.05 Mājas, kur atgriezties
18.00, 23.00 Ziņas
18.39, 20.59, 23.10 Olimpisko 
spēļu ziņas
19.25 Likteņa līdumnieki
20.30 Panorāma
21.13 Latvijas loto
21.20 Mf. Par mīlestību neru-
nāsim
23.25 Zebra

23.40 Midsomeras slepkavība
1.25 Pusbrālis

LTV7
6.00, 4.00 Pludmales vole-
jbols. 
6.50 Basketbols. 1/4 fināls 
sievietēm
7.20 Olimpisko spēļu ziņas
7.30, 14.30, 15.30 Rio 2016 
rīta apskats
8.20, 21.25 Olimpisko spēļu 
ziņas
8.30 Svarcelšana. Svara kate-
gorijā virs 105 kg vīriešiem*
10.20 Pludmales volejbols. 
Pusfināli
13.10, 18.45, 0.05, 4.50 Bokss
15.00 Kanoe vīriešiem
15.50, 2.30 Handbols. 1/4 
fināls vīriešiem
17.25 Ziņas
17.40, 0.30 Basketbols. 1/4 
fināls vīriešiem
19.25 BMX riteņbraukšana
21.35 Olimpisko spēļu studija
21.55 Futbols. Pusfināls

23.55 Olimpisko spēļu ziņas

LNT
5.05 Karamba!
5.25, 10.15 Bernards
5.35 Kristīgā programma 
“Ticīgo uzvaras balss”
6.05 Pasaules spožākie talanti
6.30 LNT rīta ziņu raidījums 
“900 sekundes”
8.40 Galileo
9.10 Nekad nesaki nekad
10.25, 13.45 TV skatlogs
10.40 Kaislību jūrā
11.45 Vēstule pudelē
14.00, 20.00 LNT ziņas
14.20 Melu spēle
15.30, 23.45 Rio 2016. 
Vieglatlētika
19.05 Saška
20.35 Degpunktā
21.10 NCIS. Losandželosa
22.05 Turpini filmēt

TV3
5.00 Tētuka meitiņas

5.50, 12.10 Rozenheimas 
detektīvi
6.50 Mans mazais ponijs.
draudzība ir brīnums
7.15, 13.10 Multfilmas
9.10 Atdodiet Bīveram divrit-
eni
11.10 Drošības aģenti 
V.A.I.R.O.G.S
14.05, 2.30 UgunsGrēks
15.20 Draugi un mīļākie
16.25, 20.20, 3.25 Viņas melo 
labāk
17.00 Elementāri, Vatson!
17.55 Virtuve
19.00, 3.55 TV3 Ziņas
19.35, 4.25 Bez Tabu
21.00 Netīrās dejas
22.00 Tēta nedienas
0.10 Ģēnijs uzvalkā
1.05 Simpsoni

TV3+
5.00, 17.40, 0.05 Māja-2
5.45, 12.00 Divi tēvi un divi 
dēli
6.35 Infomānija

7.05 Barboskini
7.20 Fors mažor
8.20, 14.20 Comedy Club
9.25, 18.50 Radi
10.40 TV shop
10.55, 16.30 Univers
13.10, 20.00 Meičas
15.25 Comedy Batls
21.00 Revizorro
22.05 Mf. Bugi mens 

NTV Mir
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Šodien
6.10 Rīts
8.10 Muhtara atgriešanās
10.20 Maskava. Trīs stacijas.
12.00 Zvērināto tiesa
13.25 Ārkārtas gadījums
14.00 Goda kodekss
15.00 Likteņa zīmes
16.25 Sasisto lukturu ielas
19.45 Nodaļa
21.35 Karpovs
23.30 Jūras dēmoni
1.25 Tiesu detektīvs
2.35 Bākas gaisma un ēnas

4.30 Dzīvokļu jautājums
5.30 Mežonīgā pasaule

PBK
8.00, 9.25 Labrīt!
9.00, 11.00, 15.00, 17.05 
Ziņas
9.55 Dzīvo vesels!
11.35, 4.45 Moderns sprie-
dums
12.40 Kāpnes debesīs
15.20, 0.20 Vīriešu/ sieviešu
16.20 Humora raidījums
17.50 Precamies!
18.55 Lai runā!
20.00 Laiks
20.40 Latvijas laiks
21.00, 3.05 Ostītājs
23.20 Galvu mednieks
1.10 EuroNews
1.40 Mf. Zobārsta piedzīvo-
jumi
2.55, 19.45 Smieklīgi video 
klipi

RenTV Baltic

Ir iemesls!1896. gada 16. augustā 
atrasts pirmais zelts Klondaikā 

Aļaska ir viens no bargākajiem mūsu zemes 
stūrīšiem, bet pēc savas platības – vislielākais ASV 
štats. Par ASV teritoriju tā kļuvusi tikai 1866. gadā, 
kad Krievijas impērijas valdība pieņēma lēmumu 
pārdot šo zemes gabalu, jo tajos laikos vienkārši 
nespēja to aizsargāt. Pārāk daudz budžeta nau-
das atņēma Krimas karš. Darījuma summa - ap 4,5 
dolāriem par vienu zemes kvadrātkilometru. Bet 
pirmie zeltrači šeit parādījās vēl pirms tam, kad te-
ritorija pārgāja ASV jurisdikcijā. 

Bez šaubām, par zeltu saturošu izejvielu re-
ģionu tradicionāli tiek uzskatīta Kalifornija. Uz tu-
rieni devās galvenokārt tie, kas vēlējās ātri kļūt par 
bagātniekiem, kā arī tie, kas paši zeltu nemeklēja, 
bet nodrošināja visiem zeltračiem instrumentus, 
produktus un apģērbu. Zelta drudzis padarījis ba-
gātus ne tikai zeltračus, bet arī tos, kuri pārdeva 
visu, kas nepieciešams zelta iegūšanai. Preces 
bieži vien tika ņemtas uz parāda, apmaiņā pret so-
lījumu atdot kādu noteiktu daļu no zelta, kas vēl 
nebija atrasts. Biežāk par miljonāriem kļuva tieši 
tādi tirgotāji, nevis dārgmetāla meklētāji.

Ilgu laiku ASV uzskatīja Aļasku par zvērādu 
iegūšanas zemi. Par visizdevīgāko biznesu tur tika 
uzskatīta kažokādu (sabuļa, polārlapsas, lāča un 
citu zvēru) iegūšana, bet zeltu tur neviens nemek-
lēja. Tāpēc, ka klimats ir ļoti bargs, arī ienākumi 
no zelta bija zemāki nekā peļņa, ko nodrošināja 
zvērādas. 

Ar medniecību Aļaskā nodarbojās indiāņi, ei-
ropiešus šajā pusē pārstāvēja daži tirdzniecības 
aģenti, kas uzpirka kažokādas, kā arī dažas kristī-
gās misijas. Un ar to pilnīgi pietika, lai nodrošinātu 
vietējiem iedzīvotājiem dažādas preces un garīgo 
attīstību. Bet pirmie zelta meklētāji jau sāka uzma-
nīgi pētīt jaunas teritorijas... 

Pirmos zelta tīrradņus tirgotāji atklāja vietējo 
upju krastos vēl 1850. gadā. Bet tika pieņemts lē-
mums: turēt šo ziņu noslēpumā. Šo lēmumu karsti 
atbalstīja arī garīdznieki, jo viņi ļoti baidījās, ka ie-
radīsies daudz cilvēku, kas vēlas kļūt par bagātnie-
kiem, līdz ar to vietējie iedzīvotāji noteikti zaudēs. 
Tika uzskatīts, ka ieceļotāji (kuri nekad neizcēlās 
ar augstām morāles vērtībām) var negatīvi ietek-
mēt aborigēnus. Noslēpumu izdevās saglabāt 
vairāk nekā četrdesmit gadu garumā! Bet... Viss 
sākās ar baumām... 

Džeks Makkuestens un Alfrēds Meijo, piere-
dzējušie komersanti, atvēra šajā teritorijā tirdznie-
cības punktu. Viņi pārdeva vietējiem medniekiem 
inventāru un izturīgu apģērbu. Norēķinājās vietējie 
iedzīvotāji ar zvērādām. Visi bija gandarīti... 1885. 
gadā Stjuartas upē Kanādā tika atklāta zelta atrad-
ne. Zeltu ieguva bez lieka trokšņa, tāpēc izdevās 
novērst zelta drudzi, viena gada laikā no turienes 
izdevās izvest zeltu simttūkstoš Kanādas dolāru 
vērtībā. Bet tā vēl nebija Aļaska... Un zelts beidzās 
ļoti ātri, jau pēc trim gadiem zeltrači pameta šo vie-
tu.  

Artūrs Hārpers, azartisks zelta meklētājs, kas 
bija apveltīts ar kolosālu enerģiju, devās “dzeltenā 
sātana” meklējumos uz vēl neizpētītām Aļaskas 
daļām. Zeltu atrada uzreiz... Lai paziņotu partne-
riem par savu atradumu, Hārpers aizsūtīja vienu 
brīvprātīgo un indiāni-pavadoni uz pilsētiņu, kas 

atradās 40 jū-
džu attālumā 
no atradnes. 
Sūtņi nokļuva 
sn iegputenī , 
un līdz pilsē-
tai tika vienīgi 
indiānis.  

Pastāstīt par savu misiju vietējais iedzīvotājs 
nevarēja, viņš iegaumēja tikai vienu vārdu, bet arī 
ar to pietika, lai saceltu kājās visu apmetni: “Zelts!” 

Pakāpeniski sāka pieaugt zeltraču skaits, bet 
par zelta drudzi šo periodu nosaukt vēl nevarēja. 
Daudz cilvēku vienkārši nespēja tur izdzīvot: tvai-
koņi ar provīziju atbrauca tikai vienu reizi gadā, līdz 
ar to pilsētiņā varēja uzturēties ap simts iedzīvotā-
ju. Bet drīz vien viss mainījās... 

1896. gada 16. augustā nevienam nezināmā 
strauta krastā zeltraču grupa atklāja nelielu tīrrad-
ni, kas svēra 8 gramus. Šo dienu ir pieņemts uz-
skatīt par zelta drudža sākumu Klondaikā. Strauts 
ieguva nosaukumu Eldorado...  

Ziņas par zelta atradnēm Klondaikā sasnie-
dza “lielo zemi” tikai pēc dažiem gadiem. Bet šī 
informācija izplatījās ar telegrammas ātrumu. Lie-
lākā zeltraču straume sāka plūst no nabadzībā 
nonākušās Kalifornijas. Tvaikoņi brauca ik mē-
nesi no aprīļa līdz oktobrim. Bet gribētāju doties 
uz Aļasku bija daudz vairāk. Atrastais zelts sāka 
bojāt attiecības starp ASV un Kanādu. Ja agrāk 
šī teritorija gandrīz nevienu neinteresēja, bet sa-
buļu pietika visiem, tad tagad arvien biežāk ASV 
parādījās Kanādas aģenti, kas vēlējās aizstāvēt 
savas intereses “zelta” biznesā. Pienāca politiķu 
un juristu laiks, viņi diezgan ilgi noskaidroja, kur ir 
īstā robeža starp Aļasku un Jukonas teritoriju, kas 
piederēja Kanādai. 

Līdzko ziņas par zeltu Eldorado krastā izpla-
tījās pa visu kontinentu, savu vēlēšanos doties uz 
turieni izteica aptuveni 1 miljons cilvēku. Simts tūk-
stoši no viņiem patiešām devās meklēt zeltu Klon-
daikā. Tikai četrdesmit tūkstoši sasniedza savu 
mērķi (60 tūkstoši aizgāja bojā vai uzreiz atgriezās, 
sastopoties ar lielām grūtībām). Un tikai 4 tūkstoši 
zeltraču patiešām atrada zeltu. Vai daudzi no vi-
ņiem kļuva par bagātniekiem? Nedaudzi. Lielāko 
daļu zelta vajadzēja atdot tirgotājiem, kas nodroši-
nāja viņus ar instrumentiem un provīziju, un daudzi 
“laimīgie” uz visiem laikiem palika Aļaskā, kur no-
dzērās vai gāja bojā laupītāju uzbrukumu laikā. Bet 
tvaikoņi ar dzelteno metālu vēl joprojām brauca uz 
ASV rietumu piekrastes ostām... Klondaikā iegūst 
zeltu līdz šim laikam. Lielus tīrradņus neatrod, bie-
žāk tie ir zelta graudiņi upju smiltīs. Pateicoties 
zelta drudzim Klondaikā, šī bargā ziemeļu teritorija 
pilnīgi pārvērtās. Tagad tur ir daudz pilsētu, attīstī-
ta ceļu infrastruktūra, ir sava universitāte...  

Džeks Londons šajā vietā smēlās iedvesmu 
un uzrakstīja vairākas talantīgas grāmatas, kas 
stāsta par Aļaskas zeltračiem. Bet tas jau ir cits 
stāsts... 

Andrejs JAKUBOVSKIS 
Foto no interneta 

Sports
FK Krāslava U 10 grupas futbolisti -  2016. gada 

Latgales jaunatnes futbola čempionāta
 B grupas uzvarētāji! 

Ir noslēdzies 2016. gada 
Latgales jaunatnes futbola čem-
pionāts U 10 grupā. Tas noritēja 
no aprīļa līdz jūlija beigām, trijās 
kārtās, finālspēles augustā. 14 
komandas tika iedalītas 2 apakš-
grupās, izvērtējot komandu spē-
ku samēru. FK Krāslava futbolisti 
spēlēja B grupā, kurā sacentās 
ar Viesītes, Jēkabpils, Rēzeknes 
(3 komandas), Preiļu un Ilūkstes 
futbola klubu audzēkņiem. Futbo-
la kluba Krāslava futbolisti visās 
septiņās spēlēs guva uzvaras 
pār saviem pretiniekiem, uzrādot 
labākos rezultātus visa čempio-
nāta laikā savā apakšgrupā. Iz-

šķirošās spēles par godalgotām 
vietām bija sīvas. Rezultātā - FK 
Krāslava U 10 grupas futbolis-
ti ir B grupas uzvarētāji 2016. 
gada Latgales jaunatnes futbo-
la čempionātā. 

09.09.2016. notiks play off 
spēles, kurās savā starpā izspē-
lēs viena apļa turnīru A grupas 5. 
un 6. vietas ieguvējas ar B gru-
pas pirmo divu vietu ieguvējām 
par iekļūšanu A grupā nākamajā 
sezonā. Novēlēsim FK Krāslava 
futbolistiem veiksmi un izturību!

Sandra DJATKOVIČA
Vairāk par čempionāta spē-

lēm http://latgale.lff.lv/ 

Krimināls, notikumi
Laika periodā no 
05.08.2016. līdz 12.08.2016. 
Krāslavas iecirknī tika re-
ģistrēti 54 notikumi. Būtis-
kākie:
•	11. augustā, apm. 1.30 

naktī, Krāslavā, Vienības 
ielā 65, tika aplaupīts Č., 
dzim.1971.g. Divi laupītā-
ji, pielietojot fizisku spēku 
atņēma naudu, mobilo te-
lefonu un cigarešu paciņu. 
Notiek kriminālmeklēšanas 
pasākumi, vērsti uz nozie-
guma atklāšanu.

•	Naktī uz 11.augustu no au-
tomašīnas VW Passat tika 
nozagti 2 krūmgrieži Stihl 
FS 410C. Notiek izmeklē-
šana.

•	6.augustā Krāslavas ie-
cirknī tika uzsākts krimi-

nālprocess par to, ka no 
vasarnīcas, kas atrodas 
Krāslavas pagasta Cimoš-
kos, tika veikta dažādu 
elektroinstrumentu zādzī-
ba.

•	12. augustā, apm. plkst. 
4.00 naktī, divi laupītāji 
maskās iekļuva kādā pri-
vātmājā Krāslavā, Skaistas 
ielā. Sasienot mājas saim-
nieci- 1949.g. dzimušo P., 
ļaundari nozaga naudu, 
zelta rotaslietas un bankas 
karti. Veicot neatliekamo 
izmeklēšanas un operatī-
vo darbību kompleksu tika 
noskaidrotas laupītāju per-
sonības (Krāslavas iedzī-
votāji) un notiek viņu mek-
lēšana.
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LTV1

6.00 Latvijas Republikas valsts 
himna
6.02 Province
6.30 Rīta Panorāma
8.35, 17.00 Mīlas viesulis
9.35, 16.05 Mīlas jūra
10.35, 13.15, 14.50 Top-Shop 
piedāvā
10.50, 18.53, 5.00 Ceturtā 
studija
11.15 XI Latvijas skolu jaunat-
nes dziesmu un deju svētki
13.30 Zebra. Drošība un 
ātrums
13.50 Džungļu grāmata
14.20 Kas te? Es te!
15.05 Mājas, kur atgriezties
18.00, 23.10 Ziņas
18.39, 20.59, 23.20 Olimpisko 
spēļu ziņas
19.25 Likteņa līdumnieki
20.30 Panorāma
21.15 Velomūzika. No Saksta-
gala līdz Raunai
22.20 Lilīhammera
23.35 Brazīlija. Latviešiem pa 
pēdām
0.05 Personība. 100 g kultūras
1.00 LV jaunatklāšanas raidī-
jums “TE!”
5.30 Citādi latviskais (Cytaidi 
latviskais)

LTV7

6.00, 11.40, 4.00, 5.55 Plud-
males volejbols. 
7.20, 8.20, 21.20, 23.40 Olim-
pisko spēļu ziņas

7.30, 14.05 Rio 2016 rīta 
apskats
8.30 Basketbols. 1/4 fināls 
vīriešiem
10.10 Handbols. 1/4 fināls 
vīriešiem
14.55 Kanoe airēšana
16.10, 18.15 Brīvā cīņa sie-
vietēm
18.00 Ziņas
19.00 Triatlons
19.25 BMX riteņbraukšana. 
1/4 fināli
20.35, 4.50 Bokss
21.30 Olimpisko spēļu studija
21.55, 23.50 Brīvā cīņa sievie-
tēm svara kategorijā līdz 63 
kg. Fināls
1.00 Basketbols. 1/2 fināls 
sievietēm
2.50 Volejbols. 1/2 fināls 
sievietēm
4.00 Pludmales volejbols. 
Finālspēles vīriešiem

LNT

5.00, 4.35 Karamba!
5.20, 10.15 Bernards
5.35 Kristīgā programma 
“Ticīgo uzvaras balss”
6.00 Pasaules spožākie talanti
6.30 LNT rīta ziņu raidījums 
”900 sekundes”
8.40, 23.55 Galileo
9.10 Nekad nesaki nekad
10.25, 13.45 Televeikala 
skatlogs
10.40 Kaislību jūrā
11.45 Rozamunde Pilčere. 
Sieviete uz klints

14.00, 22.25 LNT ziņas
14.20 Melu spēle
15.30, 0.35 Rio 2016. Viegl-
atlētika
23.00 Čikāgas liesmās

TV3

5.00 Tētuka meitiņas
5.50, 12.10 Rozenheimas 
detektīvi
6.50, 13.10 Multfimas
9.10 Absolvente
11.10 Drošības aģenti 
V.A.I.R.O.G.S
14.05, 2.20 UgunsGrēks
15.20, 1.25 Draugi un mīļākie
16.25, 20.20, 3.20 Viņas melo 
labāk
17.00 Elementāri, Vatson!
17.55 Virtuve
19.00, 3.50 TV3 Ziņas
19.35, 4.20 Bez Tabu
21.00 Nozieguma skelets
22.00 3 dienas, lai nogalinātu
0.20 Simpsoni

TV3+

5.00, 17.40, 0.10 Māja-2
5.45, 12.00 Divi tēvi un divi 
dēli
6.35 Infomānija
7.05 Barboskini
7.20 Fors mažor
8.25, 14.10 Comedy Club
9.30, 18.50 Radi
10.40 TV Shop
10.55, 16.30 Univers
13.10, 20.00 Meičas
15.20 Comedy Batls
21.00 “Nezlob”
22.00 Mf. Lielais Stens

NTV Mir

6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Šodien
6.10 Rīts
8.10 Muhtara atgriešanās
10.20 Maskava. Trīs stacijas.
12.00 Zvērināto tiesa
13.25 Ārkārtas gadījums
14.00 Goda kodekss
15.00 Likteņa zīmes
16.25 Sasisto lukturu ielas 
19.45 Nodaļa 
21.35 Karpovs
23.30 Jūras dēmoni
1.20 Tiesu detektīvs
2.30 Bākas gaisma un ēna
4.25 Vasarnīcu lietas
5.30 Krievijas cietumi vakar 
un šodien

PBK

5.55, 1.05 EuroNews
6.30, 9.00, 11.00, 15.00, 
17.05 Ziņas
6.35 Bērnu klubs
7.00, 9.25 Labrīt!
9.55 Dzīvo vesels!
11.35, 4.45 Moderns sprie-
dums
12.45, 15.20 Izsmējēja smaids
16.00, 0.20 Vīriešu/ sieviešu
17.50 Precamies!
18.55 Lai runā! 
20.00 Laiks
20.40 Latvijas laiks
21.05, 3.05 Ostītājs
23.20 Galvu mednieki
1.35 Mf. Septiņi veči un viena 
meitene
2.55, 5.35 Smieklīgākie 

videoklipi

RenTV Baltic

5.45 Skatīties visiem!
6.05 Pazīsti mūsējos
6.30 Tūrists
7.15 Bērnu klubs
7.34 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, 18.35 Atspulgs
13.05, 22.55 Dokumentāls 
projekts
16.25 Fantastika zem grifa
20.50 Kosmisko stāstu diena
0.00 Vēlamā

ONT

6.00, 8.30, 9.00, 11.00, 13.00, 
16.00, 18.00, 20.30, 0.35 
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 Izsmējēja smaids
15.00 Vienatnē ar visiem
16.20 Atpakaļskaitīšana
16.55 Precamies!
18.20 Tētuka meitiņas
18.50 Lai runā
20.00 Laiks
21.05 Ostītājs
22.55 Mf. Uguns

Baltkrievija 1

6.00, 7.20, 8.15 Labrīt, Balt-
krievija!
7.00, 8.00, 9.00, 12.00, 15.00, 
19.00, 0.50 Ziņas
7.05, 8.05 Ekonomikas ziņas
7.10, 8.10, 19.40, 0.15 Zona Х
9.10, 12.10, 21.45 Olimpiskās 
spēles
9.15, 22.30 Pēdas
10.00, 13.00, 16.00 90 se-
kundes
11.00, 20.00 Grieķiete
12.15, 16.35 Ģimenes me-
lodrāmas
13.20 Diena lielpilsētā
14.20 Bērnu ārsts
15.15, 18.40 Reģionālās ziņas
15.25 Starp mums, meitenēm
17.35 Baltkrievijas laiks
19.20, 0.30 Interešu sfēra
21.00 Panorāma
22.10 Speciālreportāža
1.05 Sporta diena
1.20 Meiču medības 

Baltkrievija 2

7.00 TV rīts
9.00, 0.45 TV barometrs
9.10 Eņģeļu draugi 
10.00 Es gribu to redzēt
10.35 Baltkrievijas virtuve
11.10 Mītu grāvēji
12.15 Kauli
13.15 Ērglis un cipars
14.15 Sabraukuši
15.30 PIN kods
16.25 Mf. Noķer mani, ja vari
18.55 Volejbols
21.00 Basketbols
22.50 Handbols

CETURTDIENA,  18. augusts

LTV1
6.00 Latvijas Republikas valsts 
himna
6.02 Province
6.30 Rīta Panorāma
8.35, 17.00 Kalnu patruļa
9.35, 16.05 Mīlas jūra
10.35, 13.10, 14.50 Top-Shop 
piedāvā
10.50 Ceturtā studija
11.15 Alpu dakteris
12.10 Personība. 100 g kul-
tūras
13.30 Meža sargi
13.43 Avārijas Brigāde. Lidosta
13.50 Džungļu grāmata
14.20 Dardarija
15.05 Mājas, kur atgriezties
18.00, 23.00 Ziņas
18.36, 20.59, 23.10 Olimpisko 
spēļu ziņas
18.50 Aveņu vīns
20.30 Panorāma
21.15 Donna Leona. Komisārs 
Gvido Bruneti
23.25 Rio 2016. Koncerts
1.30 Sporta leģenda. Uļjana 
Semjonova
2.35 Lilīhammera
3.25 Midsomeras slepkavības
5.00 Vakars ar Renāru Zeltiņu

LTV7
6.00 Pludmales volejbols. 
Finālspēles vīriešiem
7.20, 23.30 Olimpisko spēļu 
ziņas
7.30, 14.10 Rio 2016 rīta 
apskats
8.20, 21.00 Olimpisko spēļu 

ziņas
8.30 Basketbols. 1/2 fināls 
sievietēm
10.10, 18.10 Handbols. Pusfi-
nāls sievietēm
11.20 Pludmales volejbols. 
Finālspēles vīriešiem
13.20 Bokss
15.00 Kanoe
16.45 Volejbols. 1/2 fināls 
sievietēm
17.55 Ziņas
19.25, 21.10 BMX riteņbrauk-
šana
21.45 Olimpisko spēļu studija
22.05 Basketbols. Pusfināls 
vīriešiem
23.40 Modernā pieccīņa 
sievietēm
0.50 Basketbols. Pusfināls 
vīriešiem
2.40 Handbols. Pusfināls 
vīriešiem
4.20 Volejbols. Pusfināls 
vīriešiem

LNT
5.00 Luī
5.20, 4.45 Karamba!
5.30 Kārdinājuma varā
6.00, 18.20 Pasaules spožākie 
talanti
6.30 LNT rīta ziņu raidījums 
”900 sekundes”
8.40, 1.50 Galileo
9.10 Nekad nesaki nekad
10.15 Bernards
10.25, 13.45 Televeikala 
skatlogs
10.40 Kaislību jūrā
11.45 Uta Danella. Eva

14.00, 20.30, 2.10 Rio 2016. 
Vieglatlētika
18.55 Saška
20.00 LNT Ziņas
22.15 Elpojiet dziļi
0.00 Greizais spogulis

TV3
5.00 Tētuka meitiņas
5.50, 17.00 Elementāri, 
Vatson!
6.50, 13.10 Multfilmas
11.10 Nozieguma skelets
12.10 Rozenheimas detektīvi
14.05, 2.55 UgunsGrēks
15.20, 2.00 Draugi un mīļākie
16.30, 1.35 Pēdējais īstais vīrs
17.55 Virtuve
19.00, 3.55 TV3 Ziņas
19.35, 4.25 Bez Tabu
20.20 Hērbijs. Pilnā aprīko-
jumā
22.20 Septiņi psihopāti
0.40 Simpsoni

TV3+
5.00 Māja-2
5.45, 12.00 Divi tēvi, divi dēli
6.35 Infomānija
7.05 Barboskini
7.25 Fors mažor
8.25, 14.10 Comedy Club
9.30 Radi
10.40 TV Shop
10.55, 17.05 Univers
13.10 Meičas
15.25 Comedy Batl
18.50 Reiz Krievijā
20.00 Mf. Šreks uz visiem 
laikiem
21.50 Mf. Mīlestība ar pazi-
ņojumu

23.50 Mf. Hemingvejs

NTV Mir
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Šodien
6.10 Rīts
8.10 Muhtara atgriešanās
10.20 Maskava. Trīs stacijas.
12.00 Zvērināto tiesa
13.25 Ārkārtas gadījums
14.00 Goda kodekss
15.00 Likteņa zīmes
16.25 Sasisto lukturu ielas
19.45 Mentu kari
23.35 Mf. Likumīgs ments
3.25 Bākas gaisma un ēna
5.15 Laulātie

PBK
5.55, 1.25 EuroNews
6.30, 9.00, 11.00, 15.00, 
17.05 Ziņas
6.35 Multfilmas
7.00, 9.25 Labrīt!
9.55 Dzīvo vesels!
11.35 Moderns spriedums
12.45, 15.20 Izsmējēja smaids
16.05, 17.40 Vīriešu/ sieviešu
18.55 Precamies!
20.00 Laiks
20.30 Brīnumu lauks
21.50 Vētraina jubileja
23.05 Mf. Tā nu gan ir mīles-
tība!
0.55 1 in city
1.55 Mf. Endhauza mīkla
3.30, 5.20 Smieklīgi videoklipi
3.50 Mf. Debesis ir ar mani

RenTV Baltic
5.45, 22.55, 0.50 Skatīties 

visiem!
6.30 Tūristi
7.15 Bērnu klubs
7.34 Laika ziņas
7.35, 19.45 Saviesīgas vaka-
riņas
8.35 Pareizs līdzeklis
9.55, 17.30 Ģimenes drāmas
11.00, 21.55 Dīvaina lieta
12.00 Atspulgs
13.05 Kosmisko stāstu diena
15.20, 23.55 Dokumentāls 
projekts
16.25 Fantastika zem grifa
20.50 Čapmanes noslēpumi

ONT
6.00, 8.30, 9.00, 11.00, 13.00, 
16.00, 18.00, 20.30, 1.10 
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 Izsmējēja smaids
16.30 Mf. Pie Melnās jūras
18.20 Tētuka meitiņas
18.55 Brīnumu lauks
20.00 Laiks
21.05 Trīs akordi
22.50 Mf. Tā tik ir mīlestība!
0.30 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, 0.10 Ziņas
7.05, 8.05 Ekonomikas ziņas

7.10, 8.10 Zona Х 
8.50 Metropolīta uzruna
9.10, 12.10, 21.45 Olimpiskās 
spēles
9.15 Pēdas
10.00, 13.00, 16.00 90 se-
kundes
11.00, 20.00 Grieķiete
12.15, 16.30 Ģimenes me-
lodrāmas
13.20 Diena lielpilsētā
14.25 Bērnu ārsts
15.15, 18.40 Reģionālās ziņas
15.25 Starp mums, meite-
nēm.
17.30 Nezināmā Baltkrievija
18.10 Izmeklēšanas noslē-
pumi
19.20 Sievietes un sports
21.00 Panorāma
22.10 Mūsējie
22.30 Mf. Mīlu, jo mīlu
0.30 Sporta diena
0.40 Mf. Meiču medības

Baltkrievija 2
7.00 TV rīts
9.00, 0.50 TV barometrs
9.10 Eņģeļu draugi
10.00 Mats matā
10.35 Baltkrievu virtuve
11.10 Mītu grāvēji
12.15 Kauli
13.15 Ērglis un cipars
14.20 Sabraukuši
15.30 PIN kods
16.25 Mf. Karate puisis
18.55 Volejbols
21.00 Ūdens polo
21.25 Basketbols
23.15 Handbols

PIEKTDIENA,  19. augusts

5.45 Skatīties visiem!
6.10 Vadīt krievu stilā
6.30 Tūristi
7.15 Bērnu klubs
7.34 Laika ziņas
7.35, 19.45 Saviesīgas vaka-
riņas
8.40 Pareizs līdzeklis
9.55, 17.30 Ģimenes drāmas
11.00 Dīvaina lieta
12.05, 18.35 Atspulgs
13.05 Smieties atļauts
15.20, 20.50 Dokumentāls 
projekts

16.25 Fantastika zem grifa
0.00 Vēlamā

ONT
6.00, 8.30, 9.00, 11.00, 
13.00, 16.00, 18.00, 20.30, 
0.45 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 Izsmējēja smaids

15.00 Vienatnē ar visiem
16.20 Atpakaļskaitīšana
16.55 Precamies!
18.20 Tētuka meitiņas
18.50 Lai runā
20.00 Laiks
21.05 Ostītājs
22.55 Mf. Sešotnes banda

Baltkrievija 1
6.00, 7.20, 8.15 Labrīt, Balt-
krievija!
7.00, 8.00, 9.00, 12.00, 
15.00, 19.00, 0.45 Ziņas

7.05, 8.05 Ekonomikas ziņas
7.10, 8.10, 19.40, 0.10 Zona 
Х
9.10, 12.10, 21.45 Olimpiskās 
spēles
9.15, 22.30 Pēdas
10.00, 13.00, 16.00 90 
sekundes
11.00, 20.00 Grieķiete
12.15, 16.35 Ģimenes me-
lodrāmas
13.20 Mf. Es neesmu es
14.25 Bērnu ārsts
15.15, 18.40 Reģionālās ziņas

15.25 Mf. Starp mums, mei-
tenēm.
17.35 Baltkrievijas laiks
19.20, 0.25 Interešu sfēra
21.00 Panorāma
22.10 Aktuāla intervija
1.10 Sporta diena
1.15 Meiču medības 

Baltkrievija 2
7.00 TV rīts
9.00, 1.05 TV barometrs
9.10 Eņģeļu draugi
10.00 Es gribu to redzēt

10.35 Baltkrievijas virtuve
11.10 Mītu grāvēji
12.15, 0.15 Kauli
13.15 Ērglis un cipars
14.20 Sabraukuši
15.30 PIN kods
16.20 Volejbols
18.00 Basketbols
19.25 Handbols
21.35 Sportloto 5 no 36, 
KENO
21.45 Futbols
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Redaktores vietniece
Korespondenti

Tulkotāja

Reklāmas un sludinājumi

Par vienu cilvēku tuvāko  
Tev tagad mazāk būs.  
Sirds zaudēto  
Līdz mūža galam neat-
gūs.

Izsakām līdzjūtību Blusu 
ģimenei, no dēla Andra uz 
mūžu atvadoties.

Bijušie kolēģi  J. Ivanovs,
 V. Pitkevičs, I. Barščevskis

Ceļi tik īsi, bezgala īsi,  
Garas, tik garas uz turie-
ni kāpes.  
Viena klusuma tagad būs 
vairāk,  
Vienas nepārsāpamas 
sāpes.

Izsakām patiesu līdzjūtību 
Andra Blusa tuviniekiem, 
viņu aizsaulē pavadot.

Krāslavas “Varavīksnes” 
vidusskolas kolektīvs

IEPĒRK
SIA “SENLEJAS” – liellopus, te-
ļus, jērus. Samaksa tūlītēja. T. 
65322454, 26190124, 26319888.
zirgus. Augstas cenas. Apmaksa 
uzreiz. Tālr. 26037149.

•	 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, 

26447663

 Z/S “Madera”
Iepērk jaunlopus, liello-

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

Tālr. 26563019

SIA “AIBI” iepērk
liellopus, jaunlopus, aitas, zir-

gus. Pērk arī gaļas šķirnes jaun-
lopus eksportam. Labas cenas. 
Samaksa tūlītēja. Svari.

   Tālr. 26142514, 20238990.

SIA “LAUKU 
MIESNIEKS”

iepērk mājlopus. Augstas 
cenas. Samaksa tūlītēja. 

Svari.   T. 20207132.

iepērk liellopus, jaunlo-
pus, aitas, zirgus. 
Svari. Samaksa tūlī-
tēja.   T. 28761515.

SIA “LATVIJAS GAĻA” 

SIA “Cēsu gaļas 
kombināts”

par labām cenām iepērk jaun-
lopus un liellopus.  

Samaksa pēc vienošanās.   
Tālr. 26185703; 25435533.

PĒRK

PĀRDOD
zemi Andrupenes pag., Strodi. 
Tālr. 27891952, 25626786;
3-istabu dzīvokli Āronsona ielā, 
2. st. Tālr. 26853074;
2 - istabu dzīvokli ar daļējām 
ērtībām Krāslavā, malkas 
apkure, var ieslēgt pilsētas 
centrālo. Tālr. 26173419;
vasarnīcu “Meža norā”. Tālr. 
26533114;
garāžu karjerā. Tālr. 25925055;
“NISSAN PRIMERA” - 2000., TA 
līdz 09.08.2017., 1100 €. Tālr. 
28848920;
benzīna trimerus (90 €), benzīna 
zāģus (65 €). Metināšanas 
invertoru (100 €). Metināšanas 
maskas (hameleons, 25 €). Viss 
jauns. Tālr. 28704679;
jaunu čuguna cepeškrāsni un 
čuguna plīts augšdaļu; sieviešu 
velosipēdu; gāzes plīti ar 4 
riņķiem; ledusskapi “MINSK 
12E”; piekabi “Zubrjonok”. Viss 
labā stāvoklī. Tālr. 26313296;
medu, zemeņu stādus. Tālr. 
20077402;
grūsnu teli (atnesīsies oktobrī). 
Tālr. 29137709;
jebkāda veida malku. Tālr. 
29189194; 
malku (skaldītu). Tālr. 28381659;
malku (klučos un skaldītu). Tālr. 
28296806;
skaldītu malku. Тālr. 26677812.

visaugstākā cena par meža īpa-
šumiem vai cirsmām, l/s zemi. 
Tūlītēja samaksa. T. 29105447, 
20318082, 27413393;
mežus ar zemi, cirsmas. Samak-
sa uzreiz. Tālr. 26346688;
lietotus ķieģeļus krāsnij, bez cau-
rumiem, 2 paplātes. T. 28776424.

DAŽĀDI
VAJADZĪGI strādnieki kokzāģē-
tavā. Tālr. 29335542.
Sieviete meklē darbu, ir B kat. 
tiesības, varu pieskatīt vecus cil-
vēkus, ja vajag varu apmācīties. 
Izskatīšu visus piedāvājumus. 
Tālr. 20077402.
VĒLOS ĪRĒT 1 vai 1.5 istabu 
dzīvokli. Kārtību un samaksu ga-
rantēju. Tālr. 28293748.
ATDOŠU labās rokās kaķēnus. 
Tālr. 26889610.
3 rudi runcīši meklē mājas pie la-
biem saimniekiem. Tālr. 26395396.

IEPĒRK sēnes un meža 
ogas.  Tālr. 29158702.

SIA  “FORVEST”
Pērkam augošu mežu, mežu 

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

pojumi.  Meža izvedēja, for-
vardera pakalpojumi. 
Pārdodam malku (3 m).  

T. 26677812, 20377801.

Z/S “Sapnis”
 aicina darbā

PĀRDEVĒJU.
Tālr. 26163971.

Vajadzīgi ZĀĢERI zem- 
sprieguma elektrolīniju 
tīrīšanai ar savu aprīkoju-
mu un auto patstāvīgam 
darbam Krāslavas, Dau-
gavpils, Preiļu un Aglo-
nas apkārtnē.

 Atbilstoša, tūlītēja samaksa 
pēc katra objekta nodošanas.

 Tālr. 20111116.

Ar  augusta smaržīgām 
maizes druvām un vējā 
šalkojošiem bērziem  tu 
aizgāji mierā un klusumā. 
Tik palicējiem žēlums 
neizsacīts….

 Mēs, Izvaltas pamatsko-
las 6. klases audzēkņi, viņu 
vecāki un klases audzinā-
tāja sērojam kopā ar Līgu 
Sušinsku,  viņas audžutēvu 
Ernestu pāragri  mūžībā pa-
vadot.

Likumdošanas aktuālitātesNodrošinās minimālās
          sociālās garantijas mazo algu saņēmējiem

Lai nodrošinātu vismaz mi-
nimālas sociālās garantijas cilvē-
kiem, kuru atalgojums ir mazāks 
par minimālo mēneša darba algu, 
no 2017. gada 1. janvāra noteiks 
minimālo sociālo apdrošināša-
nas obligāto iemaksu līmeni. To 
paredz 2015. gadā Saeimā ap-
stiprinātās izmaiņas likumā Par 
valsts sociālo apdrošināšanu, 
kas izstrādātas 2016. gada valsts 
budžeta veidošanas gaitā sadar-
bībā ar Finanšu un Ekonomikas 
ministriju, citām valsts institūci-
jām un sociālajiem partneriem. 

No visiem sociāli apdrošinā-
tajiem cilvēkiem 31,2% apdroši-
nāšanas iemaksas ir mazākas 
par valstī noteikto minimālo dar-
ba algu. Līdz ar to pastāv iespē-
ja, ka trešdaļa sociāli apdrošināto 
cilvēku sev “nevarēs nopelnīt” pat 
minimālo pensiju. Tā rezultātā 
nākotnē viņiem nebūs pietieka-
mi līdzekļi ikdienas iztikai, kā arī 
tas var radīt slogu pārējiem valsts 
sociālās apdrošināšanas obligāto 
iemaksu veicējiem. 

No 2017. gada 1. janvāra 
līdz 31. decembrim paredzēts 
pārejas periods, kad valsts so-
ciālās apdrošināšanas obligātās 
iemaksas būs 75% apmērā no 
valstī noteiktās minimālās algas. 
Savukārt no 2018. gada 1. janvā-
ra par katru darba ņēmēju, kuram 
atlīdzība ir noteikta mazāka par 
minimālo algu, valsts sociālās 
apdrošināšanas obligātās iemak-
sas būs jāveic no valstī noteiktās 
minimālās algas.

Atbilstoši izmaiņām vispārē-
jā nodokļu režīmā – no starpības 
starp faktiski noteikto algu un val-
stī noteikto minimālo algu – valsts 
sociālās apdrošināšanas obligā-
tās iemaksas veiks darba devējs 
no saviem līdzekļiem. Savukārt 
mikrouzņēmumu nodokļu režī-
mā – par katru darbinieku darba 
devējam valsts sociālās apdroši-
nāšanas obligātās iemaksas būs 
jāveic no saviem līdzekļiem no 
valstī noteiktās minimālās algas. 

Paredzētas izņēmuma ka-
tegorijas, par kurām valsts soci-
ālās apdrošināšanas obligātās 
iemaksas varēs veikt samazinātā 
apmērā – vispārējā nodokļu režī-
mā – no faktiskās algas, mikrouz-
ņēmumu darbiniekiem – 50% ap-
mērā no minimālās algas (2017.
gadā 75% no pusminimālās mē-
neša darba algas). Tie ir:
•	 vecuma pensiju saņēmēji;
•	 notiesātie, kas tiek nodarbināti brī-

vības atņemšanas soda izciešanas 

laikā;
•	 cilvēki, kuriem līdz vecuma pensijas 

saņemšanai ir palikuši pieci gadi vai 
mazāk un viņi pirms darba ņēmēja 
statusa iegūšanas vismaz 1 gadu ir 
bijuši bez darba;

•	 cilvēki ar I un II grupas invaliditāti;
•	 cilvēki, kas pirmreizēji kļūst par dar-

ba ņēmējiem (pirmos trīs mēnešus);
•	 cilvēki līdz 24 gadu vecumam, kuri 

mācās vispārējās, profesionālās, 
augstākās vai speciālās izglītības ies-
tādē, izņemot laiku, kad mācības vai 
studijas ir pārtrauktas.

Minimālās valsts sociālās ap-
drošināšanas iemaksas veiks tas 
darba devējs, pie kura ir iesniegta 
algas nodokļu grāmatiņa.  Ja algas 
nodokļu grāmatiņa nav iesniegta 
ne pie viena darba devēja, tad 
valsts sociālās apdrošināšanas 
obligātās iemaksas no minimālā 
objekta veiks tas darba devējs, pie 
kura darba ņēmējs ir agrāk ieguvis 
darba ņēmēja statusu. Valsts ie-
ņēmumu dienesta Elektroniskajā 
deklarēšanās sistēmā būs atzīme, 
kam jāveic minimālās iemaksas. 

Savukārt Valsts sociālās apdroši-
nāšanas aģentūra aprēķinās un 
atmaksās pārmaksātās valsts so-
ciālās apdrošināšanas obligātās 
iemaksas.

Papildus informācijai:
Mikrouzņēmumu darbinieku 

iemaksas 2011.-2013. gadā vidēji 
mēnesī bija ap 40% no valstī noteik-
tās minimālās darba algas (2013. 
gadā vidēji – 112,30 eiro). Līdz ar to, 
lai sakrātu minimālai vecuma pensi-
jai nepieciešamo kapitālu, kāds tas 
ir cilvēkam ar darba stāžu no 10 līdz 
20 gadiem, mikrouzņēmumu dar-
biniekam būtu jāveic iemaksas 58 
gadus, savukārt ar darba stāžu virs 
41 gada – pat 90 gadus. Tajā pašā 
laikā cilvēkam ar tādu pašu darba 
stāžu, kurš saņem minimālo algu 
(2013.gadā - 320 eiro mēnesī) un 
cilvēkam, kurš saņem vidējo bruto 
algu 716 eiro mēnesī, šis periods 
būtu attiecīgi 31 un 14 gadi.

Marika Kupče, 
Labklājības ministrijas Komu-

nikācijas nodaļas vadītāja 

Minimālie apdrošināšanas pakalpojumi 
no minimālām iemaksām

Bezdarbnieka pabalsta apmērs mēnesī (pirmos trīs mēnešus) EUR

Maternitātes un slimības pa-
balsta apmērs mēnesī = 80% no 

bruto algas, EUR

Paternitātes pabalsta apmērs 
10 dienās = 80% no 10 dienu 

bruto algas, EUR

Kungs, es cerēju uz Tevi. 
Mana dvēsele cerē uz 
Tavu vārdu.

Izsakām patiesu līdzjūtību 
Sv. Jāņa Kristītāja Andzeļ-
muižas un Sv. Ludvika Buk-
muižas prāvestam Andrim 
Spruktam, māmiņu mūžībā 
pavadot. 

Draudzes


	Ezerzeme_lat-001gray_2016-08-16
	Ezerzeme_lat-002gray_2016-08-16
	Ezerzeme_lat-003gray_2016-08-16
	Ezerzeme_lat-004gray_2016-08-16
	Ezerzeme_lat-005gray_2016-08-16
	Ezerzeme_lat-006gray_2016-08-16
	Ezerzeme_lat-007gray_2016-08-16
	Ezerzeme_lat-008gray_2016-08-16

