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Šodien numurā

Dagdas novada sporta 
spēles

2. lpp.

Valsts probācijas dienes-
ta Krāslavas teritoriālā 

struktūrvienība

3. lpp

Darba devēji var savā uz-
ņēmumā apmācīt nepiecie-

šamos darbiniekus

4.lpp

Zem savas mājas jumta

Saruna par lauku dzīvi, re-
kordiem un priekšrocībām.

 5.lpp
Kā arī TV programma, sludi-

nājumi un daudz citas noderī-
gas un aktuālas informācijas.

Latvijā

Krāslavas pa-
matskolas ad-
ministrācija un 
1. klašu sko-
lotāji aicina 1. 
klašu skolēnu 
vecākus uz SA-
PULCI 2016. 
gada 24. augus-
tā plkst. 17.30 
Pils ielā 5.

SIA “Māra N” aicina darbā 

Motivējošs atalgojums.                        Dagda, Asūnes 6.
PRASĪBAS: vēlme strādāt, tehniskās zināšanas, datorprasmes.
CV sūtīt uz e-pastu: mara.n@apollo.lv

Tālr. 26525566.

AUTOSERVISA VADĪTĀJU.

Laimi kā zilu pasaku, 
Smieklus kā pavasara lietutiņu, 

Spītību kā ūdens burbuli, 
Savaldību kā akmens krūzi, 
Burvību kā pasakās, 
Bet pāri visam mīlestību kā varavīksni!

Sirsnīgi sveicam jubilejā 
mīļo māsu TAŅU!

Brālis Sergejs un Ērika

Jubilejas koncerts - dejas, dejas, dejas...

Tautas deju kolektīvs “Raita” nosvinēja piecpadsmit gadu jubileju. Ar diviem jubilāru sastāviem. Uz skatuves kāpa arī “Jautraviņa”, “Pastaliņas” un dejojošā va-
dītāja Valda Timule.                                                                                                                                                                                                      Alekseja GONČAROVA foto

Mazs cinītis gāž lielu vezumu
12. augustā Daugavpilī savu varēšanu parādī-

ja FK Krāslava jaunākā Latgales čempionāta dalīb-
niece – U8 vecuma grupa. Lai piedalītos finālā, 16. 
maijā un 8. jūnijā bija jānovada 6 spēles, piecās no 
tām uzvarot un vienā izspēlējot neizšķirtu. 

Finālā tika uzvarētas visas komandas un vēl 
viens Latgales čempionu kauss ir atceļojis uz Krās- 
lavu.

Pēc trīs gadu intensīviem treniņiem, Krāslavas 
futbolisti šogad ir parādījuši labākos rezultātus gan-
drīz visās vecuma grupās gan telpu futbolā, gan uz 
stadiona. Svarīgi ir neapstāties pie sasniegtā un 

turpināt spodrināt Krāslavas kā sportiskas pilsētas 
slavu. 

Paldies par paveikto audzēkņiem un trenerim 
Vadimam Atamaņukovam. Paldies par atbalstu 
Krāslavas novada domei, sporta skolai un audzēk-
ņu vecākiem.

Vairāk info par spēlēm:   http://latgale.
lff.lv/companies/latgales-%C4%8Dempion%-
C4%81ts/u-8.html 

Vija SJADRO
Vēl par futbola aktualitātēm lasiet 4. un 8.lpp

•	 Vakar Rīgas pilī atgriezās 
valsts prezidents Raimonds 
Vējonis. Viņš norādīja, ka sva-
rīgākais ir tas, ka valstiskuma 
simbols pakāpeniski tiek atjau-
nots un atgriežas apritē. Pirms 
ieiešanas pils telpās pie pils 
tika atjaunota goda sardze, kā 
arī Svētā gara tornī no jauna 
pacelts Valsts prezidenta stan-
darts. Uz svinīgo ceremoniju 
bija ieradušies arī bijušie valsts 
prezidenti. 

•	 Lai apliecinātu solidaritāti un 
ilgtermiņa atbalstu Afganistā-
nas attīstībai, tās reformām un 
valsts veidošanas procesam, 
valdība lēma par 50 000 eiro iz-
lietojumu no budžeta program-
mas “Līdzekļi neparedzētiem 
gadījumiem”. 

•	 Finanšu ministre Dana Reiz-
niece-Ozola (ZZS) koalīcijas 
partneriem piedāvājusi Valsts 
ieņēmumu dienesta (VID) ģe-
nerāldirektora mēneša bruto 
atalgojumu noteikt 8100 eiro 
apmērā. Šajā jautājumā koalī-
cija lēmumu neesot pieņēmusi, 
tomēr, pēc Reiznieces-Ozolas 
teiktā, tika saklausīts koalīci-
jas partneru atbalsts. Ministre 
atgādināja, ka Valsts kanceleja 
līdz šā gada rudenim izstrā-
dās priekšlikumus, kā motivēt 
kvalificētākos valsts pārvaldes 
vadītājus, taču lēmums par VID 
vadītāja atalgojumu ir jāpieņem 
ātrāk.

•	 Ministru prezidents Māris 
Kučinskis ir nosaucis jaunā 
budžeta prioritātes. Bez jau 
iepriekš valdības definēta-
jām prioritātēm - veselības un 
izglītības nozaru reformām -, 
pašlaik budžeta veidošanas 
procesā par prioritātēm ir izvir-

zīti arī demogrāfijas un valsts 
drošības jautājumi. Nacionālās 
apvienības (NA) līdzpriekšsē-
dētājs Gaidis Bērziņš akcentē-
ja, ka dažādiem ar demogrāfiju 
saistītiem jautājumiem nākam-
gad tiks atvēlēti papildu 10 mil-
joni eiro. Bērziņš norādīja, ka 
arī pārējām NA prioritātēm - tie-
su sistēmas darbinieku atalgo-
juma paaugstināšanai un Lat-
vijas simtgades pasākumiem ir 
saņemts koalīcijas atbalsts.

•	 Latvijas Brīvo arodbiedrību sa-
vienība (LBAS) aicinās valdību 
atjaunot ar iedzīvotāju ienāku-
ma nodokli neapliekamo mini-
mumu pirmskrīzes jeb 130 eiro 
apjomā, atsakoties no strādā-
jošajiem nedraudzīgā diferen-
cētā neapliekamā minimuma 
piemērošanas. LBAS uzska-
ta, ka, palielinot neapliekamo 
minimumu, Latvijas darbinieki 
kļūtu konkurētspējīgi vismaz 
Baltijas mērogā. Šobrīd neap-
liekamais minimums ir 75 eiro.

•	 Šogad otrajā ceturksnī Latvijā 
pamata darbavietā neto darba 
algu (pēc nodokļu samaksas) 
līdz 450 eiro mēnesī saņēma 
45,1% darba ņēmēju, kas ir 
par 3,8 procentpunktiem ma-
zāk nekā 2015.gada attiecīgajā 
periodā, liecina Centrālās sta-
tistikas pārvaldes publiskotā 
informācija.

•	 Vakar Latvijas Izglītības un 
zinātnes darbinieku arodbied-
rības (LIZDA) padomes sēdē 
izglītības un zinātnes ministrs 
Kārlis Šadurskis (V) nāca klajā 
ar paziņojumu, ka 2018./2019.
mācību gadā bērniem uz skolu 
varētu būt jādodas jau no sešu 
gadu vecuma. Lai ieceri reali-
zētu, jāmaina izglītības stan-

darts, to pielāgojot atbilstoša 
vecuma spējām un vajadzī-
bām. Padomes sēdē izskanēja 
bažas par to, ka visi bērni sešu 
gadu vecumā nebūs spējīgi 
sākt skolas gaitas.

•	 Dienvidkorejas tehnoloģiju uz-
ņēmums LG nolēmis pārtraukt 
viedtālruņu pārdošanu Baltijas 
valstīs. Visiem LG viedtelefo-
niem, kas Latvijā, Igaunijā un 
Lietuvā jau iegādāti ar auto-
rizēto dīleru starpniecību, arī 
turpmāk tiks nodrošināta teh-
niskā apkalpošana. LG neplā-
no pārtraukt Baltijas valstīs 
pārdot savus televizorus, veļas 
mašīnas un citus ražojumus.

•	 Augusta beigās sāks pilnvērtīgi 
darboties pirmie otrajā kārtā ie-
gādātie stacionārie fotoradari. 
Ar stacionāro fotoradaru iegā-
di nodarbojas CSDD. Iepriekš 
CSDD izsludinātajā iepirkumā 
par transportlīdzekļu ātruma 
mērīšanas stacionāro tehnisko 
līdzekļu piegādi, uzstādīšanu 
un darbības nodrošināšanu uz-
varēja kompānija SIA “Reck”. 
Kopējā līgumcena ir 6 845 304 
eiro, tomēr Iepirkumu uzrau-
dzības birojā tika iesniegtas 
sūdzības, taču beigās tomēr 
tika atļauts slēgt līgumu ar 
“Reck”. Konkursa uzvarētājam 
saskaņā ar iepirkuma priekš-
metu četru gadu laikā jāpiegā-
dā 84 stacionārie radari. Šogad 
plānots uzstādīt 24 stacionāros 
fotoradarus.

•	 Latvija saņēmusi pirmo mak-
sājumu no Eiropas Savienības 
(ES) par patvēruma meklētāju 
uzņemšanu no bēgļu nomet-
nēm Grieķijā, Itālijā un Turcijā. 
Valsts kasē nonācis gandrīz 
miljons eiro - 996 000 eiro. 

ES dalībvalstis ir vienojušās, 
ka par katru cilvēku, kurš tiek 
pārvietots no bēgļu nomet-
nēm Grieķijā un Itālijā, Brisele 
maksā 6000 eiro, bet 10 000 
eiro - par cilvēku uzņemšanu 
no Turcijas nometnēm. Taču 
Brisele maksājumus veic ne-
vis par faktiski pārvietotajiem 
patvēruma meklētājiem, bet 
gan pēc speciālas formulas 
priekšmaksājumu veidā, ņemot 
vērā, cik daudz kopumā cilvē-
ku dalībvalsts ir apņēmusies 
uzņemt. Latvija divu gadu laikā 
plāno uzņemt 531 patvēruma 
meklētāju. Līdz ar to Latvija jau 
tagad ir saņēmusi apmēram di-
vas reizes lielāku finansējumu, 
salīdzinot ar faktiski uzņemta-
jiem 69 patvēruma meklētā-
jiem.
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Pasaulē

Oslo iebrūk koncertzāles griesti

Negadījums noticis brīdī, kad koncertzālē atradušies aptuveni 
1800 Norvēģijas biznesa skolas studenti. Vismaz 15 ir guvuši nopiet-
nas traumas. Pagaidām nav ziņu par bojāgājušajiem.

Kāzu svinību laikā nograndis sprādziens 

Bumbas sprādzienā kāzu svinībās Gaziantepas pilsētā Turcijas 
dienvidaustrumos gājuši bojā vismaz 50 cilvēki un vēl vairāki desmiti 
ievainoti. Šobrīd dati par ievainoto skaitu netiek precizēti, vien norādīts, 
ka viņi izvietoti pa vairākām slimnīcām. Vismaz 12 cilvēki svētdien jau 
apglabāti, bet daudzas bēres nācies atlikt, jo sakropļoto upuru identifi-
cēšanai vēl būs jāveic DNS analīzes. Amatpersonas pieļauj, ka teror- 
aktu sarīkojis terorists pašnāvnieks. Mediji ziņo, ka svinību dalībnieku 
vidū bija daudz kurdu, un arī jaunais pāris cēlies no kurdu apdzīvotā 
Siirtas reģiona. Kurdus atbalstošā Tautas demokrātiskā partija (HDP) 
pavēstījusi, ka uz kāzu svinībām bija ieradušies tās biedri. Turcijas pre-
zidents norādījis, ka tādi uzbrukumi kā Gaziantepā tiek rīkoti, lai sašķel-
tu Turcijas iedzīvotājus pēc etniskām un reliģiskām pazīmēm. Džihā-
distiem ir naidīga attieksme pret kurdiem, jo kurdu bruņotie formējumi 
Sīrijā un Irākā ir iesaistījušies cīņā pret islāma valsti.

2.4 miljoniem iedzīvotāju nepieciešama humānā palī-
dzība

Apvienoto Nāciju Organizācija (ANO) paziņojusi, ka Lībijā ir vairāk 
nekā 2,4 miljoni cilvēku, kam nepieciešama humānā palīdzība. Cilvē-
kiem trūkst medikamentu, vakcīnu, viņi cieš no sliktiem pakalpojumiem 
slimnīcās. Gandrīz 300 tūkstoši bērnu neiet skolā un gandrīz 350 tūk-
stoši Lībijas iedzīvotāju ir pārvietoti prom no savām mājām uz citu vietu 
valstī. 2011.gadā ilggadējā valsts vadītāja Muamara Kadafi gāšana iz-
raisīja haosu Lībijā, jo vardarbīgu cīņu par varu sāka dažādi grupējumi. 
Pēdējās kaujas koncentrējas ap piekrastes pilsētu Sirtu, kur valdību 
atbalstošie spēki cīnās pret džihādistu grupējumu “Islāma valsts”.

Japānu pārņēmušas zemestrīces

Japāna atrodas uz četru tektonisko plātņu savienojuma vietas, tā-
dēļ salīdzinoši spēcīgas zemestrīces tur tiek reģistrētas bieži. Tomēr 
stingrais būvniecības regulējums un tā ievērošana ļauj izvairīties no 
lieliem postījumiem zemestrīcēs. Piektdien Japānas ziemeļaustrumu 
piekrastē pie Ibaraki prefektūras reģistrēta zemestrīce ar stiprumu 5,3 
magnitūdas pēc Rihtera skalas. Otra zemestrīce notika sestdien ar 
stiprumu 6,0 magnitūdas pēc Rihtera skalas sestdien skāra Japānas 
ziemeļus. Zemestrīces epicentrs atradās 167 kilometrus no Mijakopil-
sētas, bet tās hipocentrs atradās desmit kilometru dziļumā, liecina ASV 
Ģeoloģijas izpētes centra dati.

Savvaļas ugunsgrēks Kalifornijā

Savvaļas ugunsgrēks ASV Kalifornijas štatā ir iznīcinājis vairāk 
nekā 300 ēku, tai skaitā 96 dzīvojamos namus. Ugunsgrēks ir strauji iz-
platījies, un pret to cīnās apmēram 1600 ugunsdzēsēju. Tas ir pārņēmis 
150 kvadrātkilometru lielu platību un turpina apdraudēt divas pilsētiņas 
Sanbernardino kalnos apmēram 100 kilometrus uz austrumiem no Lo-
sandželosas. Šī ugunsgrēka dēļ varas iestādes lika evakuēties vairāk 
nekā 82 tūkstošiem cilvēku. Kalifornijas štata dienvidos, kurus piek-
to gadu pēc kārtas piemeklēja postošs sausums, sezonālie savvaļas 
ugunsgrēki šogad sākušies agrāk nekā parasti. No gada sākuma līdz 
13.augustam izdegusī platība par vairāk nekā 50% pārsniedza piecu 
gadu vidējo rādītāju, un pēc 13.augusta uguns nodarītie postījumi štatā 
ir tikai pieauguši.

Atkal rudens...

Aiz loga augusts.                                     Alekseja GONČAROVA foto

Dagdas novada sporta svētki: volejbols, armrestlings, džipa vilkšana 
un pārvaldnieku sacensības
Sestdiena, 20. augusts, iz-
devās neparasti saulaina un 
silta. Dagdas novada sporta 
svētkiem tie bija vispiemē-
rotākie laika apstākļi. Šogad 
novada sportisti sapulcējās 
Ezerniekos.

Visa novada pagastu pār-
stāvjus svētkos sveica saim-
nieks Jānis Andžāns, sportistus 
uzrunāja arī Dagdas novada 
priekšsēdētāja Sandra Viškure. 
Svētku vadītājs Jevģēnijs Viš-
ņevskis iepazīstināja klāteso-
šos ar tiesnešiem un atklāja 
svētkus. Novada labākie spor-
tisti sacentās septiņās discip-
līnās: volejbols, soda metieni 
futbola vārtos, riteņu kērlings, 
armrestlings, svaru bumbu cel-
šana, metieni basketbola gro-
zā, džipa vilkšana. Volejbolu 
spēlēja jauktās komandas, bet 
svaru bumbas cēla un džipu vil-
ka tikai vīrieši. Pārējās disciplī-
nās sievietes un vīrieši sacen-
tās atsevišķi. 

Pagastu pārvalžu vadītā-
ji un novada vadītāja sākumā 
piedalījās sacensībās koman-
du sastāvos, bet vēlāk viņiem 
tika organizētas atsevišķas 
sacensības. Viņi grieza riņķi, 
izgatavoja papīra lidmašīnas 
un tās laida lidojumā. Rezultāts 
tika noteikts pēc lidojuma tālu-
ma. Trešajā uzdevumā tika no-
skaidrots, kam labāka atmiņa. 
Dalībniekiem tika dotas 5 min., 
lai atcerētos 17 priekšmetus, 
kas izvietoti uz galda. Pēc tam 
bija jānosauc tie priekšmeti, ku-
rus atcerējās. 

Svētkos virmoja draudzī-

ga svētku atmosfēra, 
kaut arī varēja just 
cīņas garu. Kāds no 
sirds priecājās par uz-
varu, kāds paslepus 
notrausa zaudējuma 
asaras. Uzvarēt gribē-
jās visiem, bet sports 
ir sports. Labākie arm-
restlingā bija Artis Ke-
kers (Asūne) un Līga 
Vaivode (Ezernieki). 
Visprecīzākais soda 
metienos pa futbola 
vārtiem izrādījās tas 
pats Artis Kekers, bet 
sieviešu konkurencē 
nepārspēta palika Lai-
la Vaišļa (Ezernieki). 
Riteņu kērlinga sacen-
sībās uzvarēja Viktors 
Kuzņecovs, kurš pār-
stāvēja Dagdu, un An-
dzeļu pārstāve Sabīne 
Čumika. Svaru bumbu 
celšanā nebija neviena 
stiprāka par Nikolaju 
Ratuševu no Ezernie-
kiem. Visprecīzākais turnīra 
basketbolists - Artūrs Pitrāns 
(Dagda), sieviešu konkurencē 

par uzvarētāju kļuva Sandra 
Viškure, kura, protams, pārstā-
vēja Dagdu. Volejbola laukumā 

līderi bija mājinieki, Ezer-
nieku komanda. Bet Džipa 
vilkšanā palika nepārspēti 
Andrupenes vīri. 

Pagastu pārvalžu sa-
censības noslēdzās ar 
Žannas Aišpures (Asūne) 
uzvaru, bet Sandra Viškure 
un Jānis Andžāns ieņēma 
attiecīgi otro un trešo vietu. 

Komandu kopvērtēju-
mā sacensību līdere bija 
Dagda, otro vietu ieguva 
Ezernieku komanda, bet 
trešo pjedestāla pakāpienu 
ieņēma Andrupene. 

Kārtējo reizi nevaru 
neizrādīt sajūsmu par Dag- 
Edas novadu. Nekas tik 
ļoti nesaliedē cilvēkus, kā 
sportiskās aktivitātes. Pa-
tīkami, ka novada adminis-
trācija ne tikai bija klāt svēt-
kos, bet arī aktīvi piedalījās. 
Dagdas novada sporta 

svētkos pati 
Daba juta lī-
dzi tiem, kuri 
s a c e n t ā s 
Eze rn ieku 
skolas sta-
dionā. 

Paldies 
organizato-
riem un da-
lībniekiem!

Andrejs 
JAKU-

BOVSKIS
Autora foto
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Valsts probācijas dienesta
 Krāslavas teritoriālā struktūrvienība

Lai uzzinātu, kādas funkcijas šo-
dien veic Valsts probācijas die-
nests (VPD), devos uz tā Krās- 
lavas teritoriālo struktūrvienību, 
Rēzeknes ielā 33a, kur mani laip-
ni uzņēma tās vadītāja Marija 
Kampāne.

Jāsaka, par laimi, iepriekš par pro-
bācijas  dienestu zināju tikai to, ka 
tāds pastāv un ka tā klienti ir personas, 
kuras pārkāpušas likumu. Neesmu aiz-
spriedumaina, tomēr, zinot, ar kādiem 
klientiem strādā probācijas dienests, 
domāju, ka tā darbinieki pārsvarā būs 
vīriešu kārtas pārstāvji, tāpēc biju ne-
daudz pārsteigta, satiekot simpātiskas 
dāmas.

“Valsts probācijas dienesta Krāsla-
vas teritoriālajā struktūrvienībā visi pie-
ci darbinieki ir sievietes – trīs juristes, 
pedagogs un psihologs,” stāsta struk-
tūrvienības vadītāja. “Mūsu klienti gal-
venokārt ir vīrieši, bet strādā ar viņiem 
sievietes. Uzskatām, ka cilvēku var 
pāraudzināt ar mīlestību, skaistumu, 
prātu un maigumu. Tas labi padodas 
daiļā dzimuma pārstāvēm,” smaida 
Marija Kampāne.  

Atvainojos, ka tik maz zinu par 
viņu darbu un lūdzu pastāstīt par funk-
cijām, kādas veic probācijas dienests. 

Probācijas dienests ir radīts, lai 
sekmētu noziedzības novēršanu val-
stī, nodrošinātu sabiedrībā izciešamo 
sodu kvalitatīvu izpildi un koordināciju 
un atslogotu pārējo tiesību aizsardzī-
bas iestāžu darbu. Valsts probācijas 
dienesta izveide ir apliecinājums tam, 
ka sodīšanas sistēmai mūsu valstī nav 
atriebības rakstura, ka likumpārkāpējs 
nav zudis sabiedrībai un ka valsts uz-
ņemas atbildību par savas sabiedrības 
locekļiem.

Valsts Probācijas dienesta kom-
petence paredz sniegt izvērtēšanas 
ziņojumu par probācijas klientu. Izvēr-
tēšanas ziņojums ir ļoti plašs rakstu-
rojums, kuru mums pieprasa tiesa un 
prokuratūra. Kad notiek tiesas sēde, 
tiesneši ņem vērā izvērtēšanas ziņoju-
mu, piespriežot sodu. Informāciju par 
klientu pieprasām no sociālā dienesta, 
Nodarbinātības valsts aģentūras, slim-
nīcām, lai uzzinātu, vai klients nelieto 
apreibinošas vielas, runājam ar viņa 
paziņu loku, kuru norādījis un kontak-
tam atļāvis klients, ar darba devējiem, 
kolēģiem, protams, ar viņu pašu. Ko-
paina veidojas ļoti plaša. 

VPD nodrošina probācijas prog-
rammu izstrādi un licencētu program-
mu īstenošanu. 

Viena no mūsu funkcijām ir organi-
zēt un kontrolēt kriminālsoda – piespie-
du darbs - izpildi. Piespiedu darbs ir 
viens no sabiedrībā izciešamajiem kri-
minālsodiem, ko persona izcieš no mā-
cībām vai pamatdarba brīvajā laikā, sa-
vas dzīvesvietas apvidū bez atlīdzības 
veicot sabiedriski derīgu darbu, tādējā-
di atlīdzinot sabiedrībai nodarīto kaitē-
jumu un ļaujot ietaupīt valsts un paš-
valdību finanšu līdzekļus. Piespiedu 
darba izpildes laikā cilvēkam tiek dota 
iespēja pārvērtēt savu rīcību, vērtības 

un, iespējams, 
savu dzīvesvei-
du. Pārkāpē-
jam ir iespēja 
izjust, ka viņš 
ir spējīgs radīt 
kaut ko labu un 
sabiedrībai de-
rīgu. Savukārt, 
cietušajam un 
sabiedrībai šis 
sods demons-
trē, ka pārkāpējs 
spēj veikt sa-
biedrībai derīgus 
darbus, tādejā-
di kompensējot 

radīto kaitējumu. Darba devējs var 
būt valsts vai pašvaldības aģentūras, 
biedrības, nodibinājumi, reliģiskas or-
ganizācijas. Ja uzņēmumā (SIA, AS) 
ir vismaz 51% kapitāldaļu, kas pieder 
valstij vai pašvaldībai, tad uzņēmumā 
ir iespējams nodarbināt probācijas 
klientus, noslēdzot ar Dienestu attie-
cīgu līgumu. Probācijas klienti ir papil-
dus darbaspēks, ar kura palīdzību var 
sakārtot apkārtējo vidi, bet ietaupītos 
finanšu līdzekļus novirzīt citu aktuālu 
darbu veikšanai. Ir gadījumi, kad pēc 
piespiedu darbu veikšanas cilvēku pie-
ņem darbā. 

Nepilngadīgajiem kā viens no au-
dzinoša rakstura piespiedu līdzekļiem 
Latvijā ir sabiedriskais darbs. Orga-
nizējot sabiedriskā darba izpildi, ņem 
vērā bērnu vecumu, izglītību, pras-
mes un iemaņas. Bērni tiek nodarbi-
nāti vieglos, viņu veselībai nekaitīgos 
darbos, piemēram, skolas teritorijas 
uzkopšana un labiekārtošana, mal-
kas kraušana, palīgdarbi bibliotēkā un 
skolas virtuvē, telpu dekoru izgatavo-
šana un telpu dekorēšana, palīgdarbi 
semināru organizēšanā. Šobrīd tas ir 
vienīgais reālais audzinoša rakstura 
piespiedu līdzeklis, ar kura palīdzību 
iespējams sasniegt likumā “Par audzi-
noša rakstura piespiedu līdzekļu pie-
mērošanu bērniem” noteiktos mērķus 
– sabiedrības interesēm atbilstošas 
vērtību orientācijas veidošanu un no-
stiprināšanu bērnā, bērna orientāciju 
uz atturēšanos no pretlikumīgām dar-
bībām, bērna ar sociālās uzvedības 
novirzēm reintegrāciju sabiedrībā.

Probācijas dienests arī organizē 
un vada izlīgumu kriminālprocesā, tas 
ir sarunas process starp cietušo un li-
kumpārkāpēju ar starpnieka palīdzību. 
Tā mērķis ir taisnīguma atjaunošana, 
tā ir vienošanās par savstarpēji pie-
ņemamu un taisnīgu risinājumu. Par 
izlīguma procesu notiek ikgadēji pasā-
kumi.

Nākamā VPD funkcija ir pārbau-
des laikā uzraudzīt personas, pret ku-
rām izbeigts kriminālprocess, tās nosa-
cīti atbrīvojot no kriminālatbildības.

Veicam uzraudzību nosacīti notie-
sātām personām, nosacīti pirms termi-
ņa no soda izciešanas atbrīvotām per-
sonām, kā arī probācijas uzraudzību.

No 2015. gada 1. februāra pa-
plašinātas Dienesta pilnvaras nosacīti 
notiesāto un nosacīti pirms termiņa 
atbrīvoto personu uzraudzībā. Katram 
notiesātajam soda izciešanas laikā tiek 
noteikti pienākumi, kas padara efektī-
vāku cietušo interešu aizstāvību, ievē-
rojami sekmē soda mērķa sasniegša-
nu, kā arī rosina notiesātās personas 
iesaistīties resocializācijas procesā. Ja 
iepriekš šīm personām soda izcieša-
nas laikā izpildāmos pienākumus uzli-
ka tiesa, tad tagad, sākot ar pagājušā 
gada februāri, par pienākumu uzlikša-
nu lemj VPD amatpersonas.

No 2015. gada 1. jūlija Dienests 
uzsāka īstenot elektronisko uzraudzību 
nosacīti pirms termiņa no ieslodzījuma 

atbrīvotām personām. Ja notiesātais ir 
gatavs mainīties, viņu no brīvības at-
ņemšanas iestādes var atbrīvot agrāk 
– ar elektronisko uzraudzību. Elektro-
niskās sprādzes ir brīvprātīga iespēja 
ātrāk pamest ieslodzījuma vietu un 
neatkārtot noziegumus. Elektroniskā 
uzraudzība ir palīginstruments, lai pa-
līdzētu viņiem pilnvērtīgi atgriezties sa-
biedrībā.

Ieslodzītais raksta iesniegumu 
cietuma administrācijai, administrācija 
to izskata, pieprasot no VPD izvērtē-
šanas ziņojumu. Šajā gadījumā mēs 
pirmkārt noskaidrojam, vai pretendents 
ir tiesīgs dzīvot norādītajā adresē, vai 
tam piekrīt mājinieki, ar kuriem kopā 
atradīsies bijušais ieslodzītais. No-
skaidrojam, vai uzrādītajā teritorijā ir 
elektrotīkla un interneta pārklājums. 
Elektroniskā uzraudzība nav izsekoša-
na. Tā darbojas raidot signālu no sprā-
dzes, kas piestiprināta ap kāju pie po-
tītes. Cilvēks atrodas mājās un uzturas 
noteiktās robežās, kuras viņš nedrīkst 
pārkāpt. Ja notiek pārkāpums, tas tiek 
fiksēts monitoringa centrā. Ja cilvēks 
izvēlas elektronisko uzraudzību, viņam 
jāapzinās, cik tas ir nopietni un ka būs 
jāpakļaujas stingriem noteikumiem. 
Elektroniskā uzraudzība paredz arī ie-
spēju cilvēkam strādāt. Šajā gadījumā 
tiek noteikts stingrs darba grafiks, kas 
nosaka precīzu laiku, cikos cilvēks iz-
ies uz darbu un cikos atgriezīsies no tā. 
Elektroniskās uzraudzības periodā tiek 
izslēgta alkohola lietošanas iespēja. Ja 
klients pārkāpj kādu no noteikumiem, 
viņš atgriežas ieslodzījuma vietā. Ir cil-
vēki, kas nevar izturēt šos noteikumus.

Elektroniskās uzraudzības ilgums 
var būt no 1 līdz 12 mēnešiem, tā ir ie-
spēja atgriezties brīvībā tiem, kas ga-
tavi mainīties. Sabiedrības ieguvums 
šajā gadījumā ir ietaupījums - samazi-
not laiku, ko notiesātie pavada brīvības 
atņemšanas iestādē, viņu uzturēšanai 
nav jātērē nodokļu maksātāju nauda, 
strādājot, viņš pats maksā nodokļus. 
Bet pats svarīgākais - būt kopā ar savu 
ģimeni un tuviniekiem, kas ikdienā ir 
liels atbalsts.

Latvijā arvien lielāka uzmanība 
tiek pievērsta probācijai un tam, kā 
likumpārkāpumus izdarījušos jaunie-
šus uzvest uz jēgpilnāka ceļa. Meklē-
jot iespējas mainīt jauniešu uzvedību, 
Valsts probācijas dienests realizē pro-
jektu, kura mērķis ir brīvprātīgo līdz-
gaitnieku prakses attīstīšana darbā ar 
bērniem un jauniešiem vecuma posmā 
no 14 līdz 25 gadiem, kuri nonākuši 
VPD redzeslokā, vēršot uzmanību līdz-
gaitnieku jeb mentoru piesaistei, kas 
jauniešiem dod iespēju pilnveidot sevi 
un uzlabot savu dzīves kvalitāti.

Brīvprātīgais līdzgaitnieks ar savu 
atrašanos līdzās un iedrošinājumu at-
balsta bērnus un jauniešus, sniedzot 
viņiem pozitīvu pieredzi par brīvā laika 
pavadīšanu, iedrošinot jauniešus rūpē-
ties par savu sociālo prasmju attīstību, 
pieņemt atbildīgus lēmumus un saska-
tīt dzīvē jaunas perspektīvas, veicinot 
jauniešu iekļaušanos sabiedrībā un 
mazinot atkārtotu likumpārkāpumu iz-
darīšanas risku. 

VPD aicina pieteikties brīvprātī-
gos, kuri vēlas kļūt par līdzgaitniekiem. 
Kādiem kritērijiem līdzgaitniekam ir 
jāatbilst, var uzzināt VPD mājaslapā 
www.probacija.lv Krāslavā jau ir pietei-
kušies četri līdzgaitnieki. Turpinot ikga-
dējo tradīciju, arī šogad 30. septembrī 
Valsts probācijas dienests piedalās 
Valsts kancelejas rīkotajā akcijā “Atvēr-
to durvju diena”. Interesentus gaidām 
Rēzeknes ielā 33 a, Krāslavā.

Paldies par sniegto informāciju!

Iveta LEIKUMA

Kas aizstāvēs policiju?

Atšķirībā no pārējiem budžetniekiem, Iekšlietu 
ministrijai pakļautie darbinieki līdz nesenam laikam 
neuzdrošinājās skaļi protestēt. Taču, kā atklājies, 
ugunsdzēsēji, policisti un cietumu darbinieki no 
2008. gada krīzes ir cietuši ne mazāk par pedago-
giem un mediķiem. Viņiem gan samazināja algas, 
gan atņēma piemaksas par virsstundām. Tomēr, 
būdami disciplinēti, policisti nerīkoja protesta akci-
jas, bet pārrunāja ar valdību algas paaugstināšanu 
un iesniedza tiesā prasību par nesaņemtajām al-
gas piemaksām par darbu brīvdienās un svētkos. 
Tiesāšanās ilga 5 gadus un nesen beidzās ar poli-
cistu uzvaru Augstākajā tiesā. Tā piesprieda kom-
pensēt policistiem neizmaksātās kompensācijas 
par pārstrādātajām stundām un papildu dežūrām 
pēdējos 2 gados. 

Kā atklājies, kārtības sargu prasību izpildei jā-
piešķir papildus vismaz 22 miljonus eiro. Taču val-
dības atbilde nebija diez ko mierinoša – 2016. gada 
budžetā kompensāciju izmaksām atrasti tikai 7 mil-
joni eiro. Pēc ilgstošām pārrunām ar arodbiedrību 
šo skaitli piekrita palielināt līdz 13 miljoniem.

Policisti ne tikai uzstāj, lai viņiem godīgi ap-
maksātu virsstundas, bet arī par cienīgu atalgo-
jumu, lai tas sasniegtu vismaz pirmskrīzes 2008. 
gada līmeni. Kā paziņoja masu medijiem policistu 
arodbiedrības priekšsēdētājs Agris Sūna, sabied-
risko darbinieku nostādne ir šāda: vispirms valdībai 
ir pienākums atmaksāt pēckrīzes gados atņemto, 
tikai pēc tam varēs uzsākt pārrunas par algu celša-
nu. Arodbiedrības līderis paziņoja arī, ka viņa kolē-
ģi apsver iespēju rīkot protesta akcijas, ja pārrunas 
nonāks strupceļā.

Pēc visa spriežot, Iekšlietu ministrija nespēj 
piesaistīt naudu savā resorā strādājošajiem. Ierēd-
ņi gatavojas apspriest šo jautājumu valdības ārkār-
tas sēdē. Viens no variantiem, kas neoficiālā līmenī 
izskanēja pirms Ministru kabineta sanāksmes, būtu 
kompensēt virsstundas nevis ar naudu, bet ar pa-
pildu brīvdienām. Pagaidām nav zināms, vai šāds 
variants apmierinās pašus policistus un ugunsdzē-
sējus, ņemot vērā, ka presē vairākkārt pārādījās 
informācija par kadru trūkumu tiesībsargājošās in-
stitūcijās.

Šajā fonā valstsvīru retorika par nepiecieša-
mību stiprināt ārējo drošību šķiet par izsmieklu, jo, 
ja nebūs, kas nodrošinās iekšējo drošību, drīzumā 
nebūs, ko aizsargāt.

Darja ŽDANOVA

Sekojot mediķiem un skolotājiem, gatavo-
jas streikot arī policisti

Žurnāli augustā
Leģendas

Valdzinošais blēdis
Andreja Mironova atveidotajos filmu varoņos 

iemīlējās miljoniem padomju sieviešu. Aktieris spēja 
uzburt uz ekrāna vai skatuves eleganta un vieglprā-
tīgi romantiska siržu lauzēja tēlu. 

Bostonas žņaudzējs
Zinātnes progresa dēļ var gadīties, ka noziedz-

nieka vārds nāk atklātībā pēc daudziem gadiem. Tā 
notika ar Bostonas žņaudzēja lietu, kurā uz pierādī-
jumiem gaidīja garus 50 gadus.

Čekas garā roka
PSRS specdienesti Kremļa pretinieku iznīcinā-

šanas operācijas rīkoja arī ārzemēs. Šim nolūkam 
čekisti izmantoja gan šokolādes kārbā paslēptu 
spridzekli, gan neparastas indes.

Pirmā latviešu teātra zvaigzne
Visi zina, kas ir Vija Artmane, Lilita Bērziņa, 

Elza Radziņa. Taču pirmā populārā aktrise uz lat-
viešu teātra skatuves bija Dace Akmentiņa 19. gad-
simta beigās. 

Djatlova pārejas noslēpums
Ziemeļurālos atrodas Djatlova kalnu pāreja, 

kuru mēdz dēvēt arī par mirušo pāreju. Noslēpums, 
kas saistās ar šo ļaunu vēstošo nosaukumu, nav 
atminēts vēl šobaltdien.

Vēl Leģendās lasiet 
par prieku, ko rada īsts ka-
ruselis, Justa Sirmā elku 
džeza mūzikā, frotē dvie-
ļa sensacionālo izcelsmi, 
Gavrilo Principu, kura sa-
rīkotais atentāts noveda 
pie Pirmā pasaules kara, 
princi, kurš atvēra Japā-
nas robežas, laika izpratni 
viduslaikos un vienu no 
ģeniālākajiem gleznu vil-
totājiem pasaulē.
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Darba devēji var savā uzņēmumā apmācīt 
nepieciešamos darbiniekus

Praktiskā apmācība ietver 
profesionālās kompetences 
apgūšanu, kas atbilst pirmā, 
otrā vai trešā profesionālās kva-
lifikācijas līmeņa profesionālajai 
kompetencei. Praktisko apmācī-
bu neorganizē nekvalificētos un 
mazkvalificētos darbos. Darba 
devējam ir jāpiedāvā no jauna 
izveidota darba vieta vai darba 
vietai jābūt vakantai vismaz 4 
mēnešus pirms praktiskās apmā-
cības uzsākšanas. Pēc prak-
tiskās apmācības pabeigšanas 
bezdarbniekam vismaz sešus 
mēnešus jāturpina darbs pie tā 
paša darba devēja.

Kopš ESF projekta “Atbalsts 
bezdarbnieku izglītībai”  īsteno-
šanas sākuma pasākumā “Apmā-
cība pie darba devēja” ir iesaistīti 
209 bezdarbnieki: 2015.gadā - 
121 un 2016.gada 6 mēnešos - 
88.  Tie bezdarbnieki, kuri praktis-
ko apmācību pie darba devēja jau 
ir pabeiguši, šobrīd strādā  tādās 
profesijās kā ražošanas iekārtu 
operators, mazumtirdzniecības 
darbinieks, metinātājs, galdnieks, 
grāmatvedības darbinieks u.c. 
Šogad praktiskajā apmācībā pie 
darba devēja visvairāk bezdarb-
nieku piedalās Latgales reģionā – 
73, Kurzemē pie darba devējiem 
mācās 43 bezdarbnieki, Vidzemē 
– 39, Zemgalē – 28, Pierīgā – 20 
un Rīgā – 6 bezdarbnieki.

NVA Liepājas filiālei, pie-
mēram, ir izveidojusies laba 
sadarbība ar SIA “Eiro tulkojumi 
un finanses”, kur šobrīd kāda 
bezdarbniece apgūst grāmatve-
ža palīga profesiju. Uzņēmuma 
valdes locekle Kristīne Pēka par 
pasākumu “Apmācība pie darba 
devēja” stāsta: “Tā bija iespē-
ja mūsu mazajam divu cilvēku 
kolektīvam piepulcēt grāmatveža 
palīdzi Larisu. Sākotnēji viņa bija 
ļoti kautrīga un klusa, bet 5 mēne-
šu laikā esam iepazīstinājuši viņu 
ar grāmatvedības dokumentiem, 
ceļazīmēm, esam iemācījuši viņu 
klientu iepriekšējo periodu lietas 
sakārtot arhīvā. No Nodarbinātī-
bas valsts aģentūras saņemam 
finansiālu atbalstu apmācāmās 
bezdarbnieces algas izmaksai, 
papildus tam arī dotāciju viņas 
darba vadītājai Tatjanai. Teik-
siet, ka ESF projekts un NVA 
- tā noteikti ir viena liela papīru 
darīšana? Nebūt nē! Mūsu biro-
ja ikdienas darbs ir dokumentu 
noformēšana, tāpēc četri vai pieci 
atskaites dokumenti mēnesī nav 
nekas sarežģīts, turklāt no NVA 
Liepājas filiāles darbinieku puses 
vienmēr esam saņēmuši padomu 
un atbalstu. Paldies viņiem!”

Vajadzīgā darbinieka prak-
tiskai apmācīšanai var pieteikties 
komersanti, pašnodarbinātās 
personas, kā arī biedrības vai 
nodibinājumi, izņemot politiskās 
partijas, ārstniecības iestādes 
un izglītības iestādes. NVA dar-
ba devējam nodrošina ikmēneša 
darba algas dotāciju bezdarbnie-
kam: pirmo divu mēnešu laikā 
tiek maksāti 160 eiro mēnesī, 

nākamo divu mēnešu periodā – 
120 eiro un pēdējos divos mēne-
šos - 90 eiro. NVA nodrošina arī 
ikmēneša darba algas dotāciju 
darba vadītājam 50% apmērā no 
valstī noteiktās minimālās mēne-
ša darba algas. NVA apmaksā arī 
izdevumus (līdz 28,46 eiro) par 
normatīvajos aktos paredzēto 
obligāto veselības pārbaudi bez-
darbniekam un piešķir vienreizēju 
dotāciju normatīvajos aktos pare-
dzētajiem individuālajiem aizsar-
dzības līdzekļiem (līdz 50 eiro), kā 
arī vienreizēju dotāciju darba vie-
tas pielāgošanai bezdarbniekam 
ar invaliditāti (līdz 711 eiro). Ja 
darba devējs ir biedrība vai nodi-
binājums, kura darbības mērķis 
ir atbalsta sniegšana personām 
ar invaliditāti un kas apmācāmo 
bezdarbnieku nodarbina vienā no 
tādām profesijām kā asistents vai 
pavadonis personām ar invalidi-
tāti, surdotulks, latviešu nedzirdī-
go zīmju valodas tulks, interešu 
pulciņa audzinātājs personām ar 
invaliditāti vai speciālais peda-
gogs, NVA nodrošina dotāciju 
valsts sociālās apdrošināšanas 
obligātajām iemaksām no darba 
algas dotācijas daļas.

Darba devējam, īstenojot 
praktisko apmācību, jānodrošina 
darba alga tādā apmērā, lai kopā 
ar NVA dotāciju tās apmērs būtu 
ne mazāks par valstī noteiktās 
minimālās algas apmēru, darba 
devējam jāveic arī valsts soci-
ālās apdrošināšanas obligātās 
iemaksas, jānodrošina kvalificēts 
darba vadītājs un profesionālo 
kompetenču apguve, organizējot 
nepieciešamo teorētisko un prak-
tisko apmācību. Pēc praktiskās 
apmācības pabeigšanas darba 
devējam jāizsniedz māceklim 
rakstisks apliecinājums ar apgū-
to darba profesionālo prasmju, 
iemaņu un zināšanu novērtēju-
mu.

Kā darba devējs 
var pieteikties?

1.solis
Jāaizpilda pieteikuma forma, 

kas atrodama NVA mājaslapā, un 
jāpievieno prasītā informācija.

2.solis
Aizpildīts pieteikums jāie-

sniedz vai jānosūta pa pastu tai 
NVA filiālei, kuras administratī-
vajā teritorijā plānota praktiskā 
apmācība. Visu NVA filiāļu kon-
taktinformācija atrodama NVA 
mājaslapā.

NVA filiāle pieņems darba 
devēja pieteikumu, Aktīvo nodar-
binātības pasākumu īstenotāju 
izvēles komisijas sēdē izskatīs 
pieteikumu un pieņems lēmumu 
apstiprināt vai atteikt darba devē-
jam praktiskās apmācības īsteno-
šanu. Par pieņemto lēmumu NVA 
filiāle informēs darba devēju un, 
ja lēmums būs pozitīvs, aicinās 
piedalīties bezdarbnieku atlasē 
praktiskai apmācībai un noslēgt 
līgumu par praktiskās apmācības 
īstenošanu.

Nodarbinātības valsts aģentūra (NVA) turpina īstenot Eiropas 
Sociālā fonda (ESF) projekta “Atbalsts bezdarbnieku izglītībai” 
(projekta Nr. 7.1.1.0/15/I/001) pasākumu “Apmācība pie darba 
devēja”. Tā ir bezdarbnieka praktiskā apmācība, kas ilgst 6 
mēnešus: darba devējs, saņemot no NVA dotāciju, pats saga-
tavo sev vajadzīgo speciālistu. 

Futbolistu treniņnometne
Šī gada vasarā pirmo reizi 

Krāslavas jaunajiem futbolistiem 
bija iespēja piedalīties vasaras 
treniņnometnē Daugavpilī. Sada-
līti divās grupās, bērni cītīgi div-
reiz dienā trenējās, skrēja rīta 
krosu, baudīja vasaras priekus, 
apsveica dzimšanas dienu gaviļ-
niekus, apmeklēja kultūras pasā-
kumus, kopumā lietderīgi pava-
dīja brīvo laiku. Futbolistiem bija 
iespēja iet pārgājienā ar laivām, 
apmeklēt Latgales zooloģisko 
dārzu un Daugavpils cietoksni. 
Tika organizētas draudzības spē-
les ar Daugavpils futbola kluba 
audzēkņiem.

Ir liels prieks par to, ka pava-
dītais laiks nepagāja veltīgi. Pēc 
atgriešanās no treniņnometnes, 
futbolistus gaidīja Baltic Sea cup 
2016.gada strarptautiskais turnīrs 
un galvenās Latgales jaunatnes 
čempionāta noslēguma finālspē-

les, kurās mūsu futbolisti 
pierādīja, ka, apzinīgi tre-
nējoties visa gada garumā, 
ar lielu atdevi, pastiprināti 
slīpējot savas iemaņas tre-
niņnometnē, var sasniegt 
augstus rezultātus. 

FK Krāslava U 9 gru-
pas audzēkņi Baltic Sea 
cup 2016 ierindojās trešajā 
vietā. 

Trīs 2016.gada Lat-
gales jaunatnes čempionu 
tituli ir ierakstīti mūsu klu-
ba un Latgales jaunatnes 
čempionātu vēsturē. Krās- 
lavieši - 2016.gada Latga-
les jaunatnes čempionāta 
U 8, U 9 un U 10 (B grupā) 
čempioni!   

Paldies visiem futbola 
kluba audzēkņiem un viņu 
nenogurdināmajam trene-
rim Vadimam Atamaņuko-

vam par ieguldīto darbu, 
audzēkņu vecākiem un 
Krāslavas novada domes 
administrācijai par atbals-
tu un iespēju piedalīties 
vasaras treniņnometnē, 
turnīros. Krāslavas futbo-
listi - uz priekšu, pēc jau-
nām uzvarām! 

Sandra DJATKOVIČA

“Inbox.lv” konkurss skolēniem; balvā – mugursoma
Rūpējoties par savas valsts 
nākotni, lielākais pašmāju 
daudzfunkcionālais portāls 
“Inbox.lv” izsludina rado-
šo zīmējumu konkursu pa-
šiem mazākajiem skolēniem 
“Mans 1. septembris”.

Konkursa mērķis ir atbalstīt 
savējos – Latvijas jauno paaudzi, 
kuras gaišā nākotne ir tiešā veidā 
atkarīga no iegūtās izglītības.

Tāpēc, lai mācīties būtu patī-
kamāk, konkurss sniedz lielisku 
iespēju 100 atraktīvāko zīmēju-
mu autoriem jauno mācību gadu 
iesākt ar stilīgu, ergonomisku 
mugursomu, kurā atrodami visi 
jaunajam mācību gadam nepie-
ciešamie rakstāmpiederumi.

Pieteikties skolēnu konkur-
sam var jebkurš 1.–5. klases 
skolēns vai kāds no viņa vecā-
kiem, nosūtot skolēna veidotu 
zīmējumu “Mans 1. septembris” 
(tā skenējumu vai 
arī datorzīmēšanas 
programmas failu) 
ar nelielu tā apraks-
tu un īsu informāciju 
par autoru (vārds, 
uzvārds, vecums, 
skola, klase) uz 
e-pasta adresi: bac-
ktoschool@inbox.lv 
līdz 28.augustam. 

“Zinību diena 
ir īpašs notikums 

ne tikai pašiem skolēniem, bet 
arī viņu vecākiem, kuru pārzi-
ņā ir savu atvašu sagatavošana 
skolas gaitām. Atbalstot ģime-
nes pirms jaunā mācību gada, 
vēlamies dāvināt svētku sajūtu, 
tāpēc esam sagatavojuši stilīgu 
un noderīgu skolēnu komplektu 
tiem skolu audzēkņiem, kuriem 
atbalsts ir nepieciešams visvai-
rāk. Tajā pašā laikā vēlamies 
bērniem jau no mazotnes ierādīt, 
ka visu augļu pamatā ir darbs – 
tāpēc, lai bērni komplektu iegūtu, 
mēs viņus aicinām piedalīties 
zīmējumu konkursā un, kā vēstī 
“Inbox.lv” jaunais sauklis, vienot 
savējos lielām lietām,” tā SIA 
“Inbokss” valdes priekšsēdētājs 
Andris Griķis. 

Ņemot vērā, ka dāvanu kom-
plektu skaits ir ierobežots, “Inbox.
lv” aicina piedalīties akcijā jau 
šodien.

Ar visiem, kuri tiks godalgoti 
par savu zīmējumu, 
uzņēmums sazi-
nāsies elektroniski, 
atbildot uz sūtīto 
e-pastu.

K o m p l e k t i 
saņēmējiem tiks 
izsūtīti uz norādī-
to adresi ar kur-
jera starpniecību 
(piegāde būs bez 
maksas).

IESPĒJA SĀKT PUBLISKI 
APSPRIEST PLĀNOTO 
PASĀKUMU PLĀNU 
GRĀMATVEDĪBAS 

UN NODOKĻU VIDES 
UZLABOŠANAI

Valsts sekretāru sanāksmē 
starpinstitucionālajai saskaņo-
šanai 18. augustā tika iesniegts 
projekts Uzņēmējdarbības vides 
pilnveidošanas pasākumu plā-
nam. Tajā atvēlēta arī plaša 
sadaļa grāmatvedības un nodok-
ļu politikas uzlabošanai.

Plāna projektā norādīts: lai 
nodrošinātu Ministru kabineta 
2009.gada 7.aprīļa noteikumu 
Nr.300 “Ministru kabineta kār-
tības rullis” 74.punkta pilnīgu 
izpildi, Uzņēmējdarbības plāns ir 
publicēts publiskajai apsprieša-
nai Ekonomikas ministrijas mājas 
lapā no 2016.gada 15.augusta 
līdz 5.septembrim. Ministrijas 
mājaslapā projekts gan ir grūti 
atrodams – sākumlapā tas nav 
minēts, bet gan meklējams šeit: 
https://em.gov.lv/lv/par_ministri-
ju/sabiedribas_lidzdaliba/diskusi-
ju_dokumenti/.

Vēršam uzmanību, ka 
sabiedrības pārstāvjiem ir iespē-
ja piedalīties Plāna izstrādē, snie-
dzot rakstiski viedokli līdz 2016.
gada 8. septembrim. Ministrija 
lūdz pieteikties līdzdalībai, infor-
māciju nosūtot uz e-pasta adre-
si Agnese.Skele@em.gov.lv vai 
pasts@em.gov.lv.
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Zem savas mājas jumta 
Kad “Ezerzemi” aicina cie-

mos, korespondenti neatsakās. It 
īpaši tad, ja iemesls ir neparasts. 
No telefona zvana uzzinājām: 
Ūdrīšu pagastā izauga brīnumlie-
la sēne - pūpēdis. Šķiet, ka tik 
slapjā vasarā tas nav nekas pār-
steidzošs, bet mūsu lasītāja, ku-
rai ir jau vairāk nekā septiņdesmit 
gadu, atzinās: “Nodzīvoju tik garu 
mūžu, bet tādu brīnumu vēl nebi-
ju redzējusi.” 

Nākamajā 
dienā mēs sa-
tikāmies. Gan 
v e c m ā m i ņ a 
Apolonija, gan 
viņas mazdēls 
Artūrs ir ļoti 
laipni cilvēki. 
Mūsu saru-
na sākās ar 
jautājumu par 
sēnēm. Drū-
majā augusta 
rītā Artūrs ap-
staigāja savus 
dzimtos valdī-
jumus un uz-
gāja pūpēžu ģimeni. Vislielāko 
sēni atnesa uz mājām, un vec-
māmiņa, izpētījusi šo brīnum- at-
radumu, secināja: ir jāaicina cie-
mos korespondents. Un pareizi 
izdarīja, jo sensācijas uz ceļa ne-
mētājas. Būdams žurnālists jau 
daudzu gadu garumā, es ne reizi 
vien fotografēju vidēja ķirbja ap-
mēra pūpēžus. Bet, liekot roku uz 
sirds, varu teikt, ka tik gigantisku 
sēni man izdevās ieraudzīt pirmo 
reizi! Kopā ar Artūru precīzi uz-
mērījām atradumu: 52 cm gara, 
40 cm plata un 31 cm augsta 
sēne. Bet tās svars - 4,5 kilogra-
mi! Starp citu, jauni pūpēži ir ēda-
mi, taču mūsu apvidū, kur mežos 
ir daudz citu 
sēņu, diez vai 
kāds bieži lieto 
tos savā uztu-
rā. Pēc fotose-
sijas viesmīlī-
gā saimniece 
u z a i c i n ā j a 
mani piesēst 
pirms ceļa un 
tad uzsāka 
savu skaisto 
stāstījumu par 
lauku dzīves 
jaukumiem, es pat neievēroju, 
kad paņēmu rokās savu bloknotu 
un sāku pierakstīt. 

Pirmais pārsteigums: tieši 

no šīs vietas sākas Lielo Muļķu 
sādža, kas tagad ir slavena visā 
Latvijā. Nepaiet ne gads, lai kādi 
žurnālisti to neapciemotu: jo no-
saukums ir ļoti saistošs. Apolo-
nijai par to ir sava versija: uz šīs 
zemes jau senos laikiem dzīvoja 
latgalieši, kuri aizguva no krie-
viem vārdu “duraks”. Viņa ir pār-
liecināta, ka nosaukumam “Muļķi” 
ir pavisam cita jēga. Jo šeit vien-
mēr dzīvoja īsti darbarūķi - citiem 
par paraugu. Un vai tad bez prāta 
saimniecībā var nodrošināt labu 
kārtību? 

Apolonijas nesteidzīgais 
stāstījums - īsta atzīšanās mī-

lestībā laukiem. Pirmskara laikā 
vecākiem bija pusotra desmita 
hektāru zemes ar mežu, bet ta-
gad zemnieku saimniecības “Bir-
ztalas” īpašumi paplašinājās līdz 
36 hektāriem. Vecmāmiņa uzska-
ta Artūru par zemes īpašnieku jau 
piektajā paaudzē, jo viņš jau kopš 
bērnības strādā laukos un noteik-
ti turpinās savu senču iesākto. 
Apolonijas sirds tagad ir mierīga: 

saimniecība pāriet uzticamās ro-
kās! 

Viensēta atrodas ļoti izdevī-
gā vietā: desmit kilometru attā-
lumā no Krāslavas, divu verstu 
attālumā no Borovkas, un pats 
galvenais – blakus ir šoseja. Visi 
Apolonijas senči dzīvoja saskaņā 
ar Dieva Vārdu, arī viņa kopš ma-
zotnes lūdzās gan vietējā baznī-
cā, gan Izvaltā. Laulājās, kristīja 
bērnus. Un Izvalta viņai it tikpat 
tuva kā dzimtene - tur viņa pabei-
dza vidusskolu. Viņas liktenis bija 
tā lēmis, ka savu dzimteni Apo-
lonija nekad nepameta. Jaunībā 
daudzi viņas vienaudži padevās 
lielpilsētu vilinājumam. Bet viņu 

dzimtie lauki it 
kā piesēja sev 
ar kaut kādiem 
neredzamiem 
diegiem. “Man 
ir grūti aizbraukt 
pat ciemos – 
jau otrajā dienā 
ļoti gribas atpa-
kaļ uz mājām,” 
atzina Apoloni-
ja. “Krustmei-
ta Tatjana ilgi 
centās pieru-

nāt mani paciemoties pie viņas 
Anglijā, taču tikai veltīgi tērēja 
sirsnīgos vārdus. Pieņemt viesus 
laukos ir simtreiz patīkamāk. Ko 

daudzi radi arī labprāt izmanto.” 
Apolonija labi prot paslavēt 

savu dzimto zemes stūrīti! No 
rīta izejot laukā, pie ābelēm var 
ieraudzīt stirniņas, arī aļņi visai 
bieži parādās šajā pusē. Viņa 

labi atceras neaizmirstamo ainu 
no bērnības gadiem, kad blakus 
dzimtajai mājai aļņu govs dzem-
dēja alnēnu. Acīmredzot sajuta: 
šeit dzīvo labi ļaudis – viņai neno-
darīs pāri. Nesen stārķis staigā-
ja zem irbenes, laikam atvadījās 
pirms došanās uz siltajām ze-
mēm. Arī dzērves atlido uz dīķi, 
lai panašķētos ar karūsām.  

Pavasarī šajā lauku paradīzē 
ir neaprakstāms 
skaistums. Dārzs 
zied, bites dūc. 
No rīta lakstīga-
las pogo četrās 
ligzdās un sasau-
cas ar strazdiem. 
Pēcpusdienā sāk 
svilpot strazdi, 
dzeguze līdz pat 
vasaras vidum 
skaita kādam pie-
derošu naudu. 
Visa lauku dzīve 
- dabas mūzikas 
pavadījumā, pie-
mēram, nesen, 
siltā vakarā, Apo-

lonijai savu šūpuļdziesmu skanīgi 
dziedāja sienāži. Cik ātri paskrēja 
vasara!.. 

Aiz Borovkas sākas liels 
skujkoku mežs, bet visas sa-
vas dzīves laikā mūsu varone 
tur nekad nesēņoja. 
Kāpēc doties tik tālu, 
ja nelielajos mežos 
netālu no mājām aug 
baravikas un apšu be-
kas, bet bērzu beku tik 
daudz – teju ar izkapti 
jāpļauj! Un, rādot savu 
pagalmu veco bērzu 
aplenkumā, Apolonija 
piekodināja: “Skatie-
ties uzmanīgi, neuz-
kāpiet uz kādas vecas 
sēnes!” 

Blakus – Rudņas 
upīte, kuras krastos 
viņa pavadīja savu bēr-
nību. Vēžu toreiz bija tik daudz, 
ka zēni tos ķēra spaiņiem. Pēc 
meliorācijas upe bija stipri izsī-
kusi, turklāt vēl piesārņojums no 
Izvaltas. Taču līdz pat šai dienai 
Rudņa nevar līdz galam atvese-
ļoties. Un vēl Apolonija pārdzīvo 
par ko citu: “Kāpēc pie šosejas 
nav norādes ar manas bērnības 
upes nosaukumu? Ļoti gribētos, 
lai tā būtu.” 

Kolorītā zemniece palielīja 
Reksi un Riksu, savus uztica-
mos sargus, kuri daudz labāk 
nekā saimnieki pārzina zemnieku 
saimniecības valdījumu teritoriju. 
Lapsām un seskiem visi ceļi uz 
šejieni ir slēgti, tādēļ vistām te ir 
brīva dzīve. Bet vilku šeit nebija 
nekad, lielais ceļš viņus atbaida. 
Saimniece sūdzējās par to, ka vi-
ņai diemžēl vairs nav spēka pašai 
slaukt govi. Bet bija laiks, kad tu-
rēja veselu ganāmpulku. 

Par melno pirti, kas spēj iz-
dziedināt visas kaites, Apolonija 
izstāstīja īstu poēmu prozā. Mūsu 
sentēvi gan mācēja dzīvot vese-
līgi! Ar pirmajiem saules stariem 
pamodās, ar pēdējiem – devās 
gulēt. Vecmāmiņa Zofija brīniš-
ķīgi pārzināja ārstnieciskās zāles 
un daudzus noslēpumus atklāja 
arī mazmeitai. Taču ir svarīgi ne 
tikai zināt pļavas un meža augu 
nosaukumus, daudz svarīgāk 

ir mācēt tos savākt parei-
zajā laikā, pareizi izžāvēt, 
bet jau pēc tam sagatavot 
maisījumu ārstēšanai vai 
smaržīgai tējai. Kumelī-
tes, piparmētras, ķimenes 
un avenāja zariņi ir galve-
nās zāles lauku mājā. Bet 
īsts dzīves eliksīrs - tas ir 
medus. Vecākiem bija 17 
stropi, Artūram pašlaik ir 

13 bišu stropi. Sēj nektāraugus - 
sinepes un facēliju. Un saka, ka 
lietainas vasaras ir nelabvēlīgas 
arī biškopībai. 

Spriežot par ilga mūža no-
slēpumiem, Apolonija viedi se-
cina: “Vislabākais līdzeklis ir 
ikdienas darbs un veselīgs lau-
ku ēdiens. Mans tēvs nevarēja 
iedomāties ne dienu bez darba, 
iztika bez ārstiem un nodzīvoja 
87 gadus. Turklāt vienmēr teica, 
ka ikvienam jau liktenis ir lēmis, 
cik ilgu mūžu nodzīvot. Lūk, arī 
es katru dienu apstaigāju savu 
saimniecību, tāpēc esmu mundra 
un laimīga. Dzimtā zeme vienmēr 
dod spēku. Dzīvojiet, lūdzieties, 

strādājiet un ticiet labajam! Uz tā 
arī turas visa cilvēku dzimta.” 

Par tagadējo pārpilnību vei-
kalos Apolonija nav sajūsmā. 
Tautu baro ar visādiem nezinā-
mas izcelsmes produktiem, taču 
mūsu veselība līdz ar to nemaz 
neuzlabojas. Savi āboli viensē-
tā saglabājas līdz 8. martam, ir 
arī savi gurķī-
ši, tomāti un 
miltainie kar-
tupeļi, un tos, 
protams, pat 
nevar salīdzi-
nāt ar veikalā 
pirkto preci. 
Pašu rokām iz-
audzētais vien-
mēr ir visvese-
līgākais. Ir tik 
daudz dažādu 
gaļas izstrādā-
jumu veikalu 
plauktos, bet sev tīkamāko gaba-
liņu izvēlēties ir ļoti grūti. 

Atvadoties, zemniece pēc ai-
cinājuma izstāstīja man “garšīgu” 
stāstu par īstu Latgales žāvēto 
gaļu. Vecajos labajos laikos lielās 

ģimenes vajadzībām vienu si-
vēnu nokāva pirms Ziemassvēt-
kiem, otro - ap Lieldienām. Pava-
sarī gaļu sālīja koka mucās, pēc 
mēneša veselu diennakti žāvēja 
caurvējā. Melnajā pirtī uz dzelzs 
āķiem pakāra šķiņķus un lielus 
speķa gabalus. Zem žāvēšanai 
sagatavotās gaļas lika cepeš-
pannas, lai pasargātu grīdu un 
solus no taukiem. Tad melno pirti 
kurināja ar mitru alkšņu malku un 
sekoja tam, lai karstie dūmi iz-
platītos vienmērīgi. Pirmās dien-
nakts laikā krāsni īpaši ilgi ne-
karsēja, otrajā dienā – karstumu 
palielināja, ugunī piemeta kadiķa 
zarus un tad izņēma izžāvētus 

speķa gabalus. Tikai trešajā 
dienā žāvētā gaļa bija pilnī-
bā gatava. Griezuma vietā 
gaļai bija maigi rozā krāsa, 
tagad praktiski nekur tādu 
neredzēsim. Garša – kaut 
kas vārdos neizsakāms un 
mūsdienās gandrīz zaudēts. 
Līdz pašam rudenim šīs lau-
ku delikateses glabāja māju 
bēniņos. Žāvēts speķis no-
drošināja večiem spēku, kas 
bija vajadzīgs sējas laikā, 
siena pļaujā, pārējos lauku 
un meža darbos. Arī sievie-
tēm tas garšoja. Cūkgaļu 
ēda labprāt un tiku tikām, bet 

par kaitīgo holesterīnu neviens 
neko nezināja. Jā, kādreiz bija 
tādi cilvēki... 

Rajona avīzi Apolonija atce-
ras kopš pirmajiem tās izlaiduma 
gadiem. Mainījās nosaukumi, bet 
tās būtība palika nemainīga: vie-
tējie jaunumi ir visinteresantākie. 
Mūsu uzticīgā lasītāja ar vairāk 

nekā sešdesmit 
gadu lielu stā-
žu labi saprot: 
“Ezerzemei” ir 
jāpalīdz ar inte-
resantiem siže-
tiem. Tāpēc arī 
uzaicināja ko-
respondentu uz 
savu viensētu, 
kurai nav lemts 
pazust nebūtī-
bā. 

Un es lab-
prāt paciemo-

jos, kā arī uzkrāju dzīves spēkus 
un enerģiju. Milzīgs paldies jums, 
lauku ļaudis, par uzticību mūsu 
zemei – maizes devējai! 

Alekseja GONČAROVS

Lūk, tāds neredzēts brīnums!

Bērziņi pie mājas, kuri izauga Apolonijas acu priekšā.  

Melnā pirts un vasarnīca vasaras viesiem. 

Viss savējais: āboli, plūmes, medus, vistas gaļa, olas... Aina no tālās bērnības. 

Nerets viesis šajā viensētā. 

Zirnekļtīkli uz zālēm – tuvojošies 
rudens pazīme. 

Aizlidos strazdi, atlidos zīlītes un 
sarkankrūtīši.
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Televīzijas programmaTREŠDIENA,  24. augusts

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, 13.20, 14.50 Top-Shop 
piedāvā
10.50, 18.53, 5.00 Ceturtā 
studija
11.15 Koncerts “Tikai vienu 
reizi”
13.40 Re, kāds gadījums!
13.50 Džungļu grāmata
14.20 Kas te? Es te!
15.05 Mājas, kur atgriezties
18.00, 23.00 Ziņas
19.25 Likteņa līdumnieki
20.30 Panorāma
21.13 Latvijas Loto izlozes
21.20 Tieša runa
22.30 Zebra. Drošība un 
ātrums
22.45 Sāras mūzika
23.15 Midsomeras slepkavības
1.00 1.1. Aktuālā intervija

1.50 Vai Rīga jau gatava?
5.30 Vides fakti

LTV7
6.00 Latvijas Republikas valsts 
himna
6.03, 5.30 1000 jūdzes Persijā
6.30 Projekts Nākotne
7.00 Ceturtā studija
7.30 De facto
8.05 Skrundas pieturzīmes
8.35, 5.00 Citādi latviskais 
(Cytaidi latviskais)
9.05 Sirmais. Kulta ēdieni
9.30 Zelta gadsimts
10.00 Mājas, kur atgriezties
11.00 Muhtars atgriežas
12.00 Sporta spēks
12.35 2016.gada Vasaras 
Olimpiskās spēles Rio. Labāko 
sacensību izlase
15.35, 1.30 Eiropa fokusā
16.05, 21.20 Maklauda meitas
17.00 Dzīve šodien
18.00 Muhtars atgriežas
19.00 Ziņas

19.35 Bez aizvainojuma
20.20 Augu valstībā.
22.15 Atklājam Vāciju
23.25 Suņi. Aizraujošs ievad-
kurss
0.15 20 dabas šedevri
0.45 100 g kultūras. Personība

LNT
5.00 Karamba!
5.20, 10.15 Bernards
5.35 Kristīgā programma 
“Ticīgo uzvaras balss”
6.00, 14.20 Martas Stjuartes 
pavārskola
6.3, 3.15 LNT rīta ziņu raidī-
jums ”900 sekundes”
8.40 Galileo
9.10, 2.05 Nekad nesaki nekad
10.25, 13.45 Televeikala 
skatlogs
10.40 Kaislību jūrā
11.45 Sapņu ceļojums. 
Maurīcija
14.00, 17.50, 20.00 LNT ziņas
14.55 Melu spēle

15.50 Nemelo man!
16.50, 18.00 Mežonīgā kaķe
18.55, 1.20 Saška
20.35, 2.50 Degpunktā
21.10 NCIS. Losandželosa
22.10 Hanibāls
0.40 Dzimuši policisti

TV3
5.00 CSI. kibernoziegumi
5.45, 12.10 Rozenheimas 
detektīvi
6.50, 13.10 Multfilmas
9.10 Sasodītais kaķis
11.10 Drošības aģenti 
V.A.I.R.O.G.S
14.05, 2.25 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

1.00 Ģēnijs uzvalkā
2.00 Simpsoni

TV3+
5.00, 17.40, 0.00 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, 18.40 Radi
10.40 TV shop
10.55, 16.30 Univers
13.10, 20.00 Meičas
15.25 Comedy Women
21.00 Revizorro
22.05 Mf. Asiņu strauts 

NTV Mir
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Šodien
6.10 Rīts
8.10 Muhtara atgriešanās
10.20 Delta
12.00 Zvērināto tiesa
13.20 Ārkārtas gadījums

13.50 Likteņa zīmes
14.50, 1.55 Satikšanās vieta
16.20 Sasisto lukturu ielas
18.00 Goda kodekss
19.45 Nodaļa
21.35 Karpovs
23.30 Dienas kopsavilkums
0.00 Jūras dēmoni
3.05 Bākas gaisma un ēnas
5.00 Dzīvokļu jautājums

PBK
5.55, 2.50 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!
11.30 Moderns spriedums
12.40, 15.20 Izsmējēja smaids
16.00 Vīriešu/ sieviešu
17.55 Precamies!
18.55 Lai runā!
20.00 Laiks
20.40 Latvijas laiks
21.00, 3.20 Ostītājs

Sakko un Vancetti piemiņas diena 
Bērnībā es bieži pirku veikalos pildspal-

vas pirms mācībām skolā. Šajās pildspalvās bija 
redzams uzraksts ar krievu burtiem, un tas vienmēr 
raisīja manu iztēli: “Sakko un Vancetti”. Likās, ka šīs 
pildspalvas ir atvestas no kādas tālas un pasakainas 
valsts, bet paši Sakko un Vancetti līdzinājās pasa-
ku varoņiem. Tolaik es pat nevarēju iedomāties, ka 
īstenībā viss bija daudz prozaiskāk, pat traģiskāk...  

Strādnieku kustība 20. gadu Amerikā ieguva 
arvien lielāku spēku. Sociālisti, kas visasāk izjuta, 
ka valsts nesniedz nekādu atbalstu strādniekiem, 
veidoja arodbiedrības, organizēja demonstrāci-
jas un protesta mītiņus. Strādnieku stāvokli, kas 
tolaik bija ļoti sarežģīts un bezcerīgs, padziļināja 
arī tas, ka valdība neuzskatīja, ka tai ir pienākums 
sniegt darbaļaudīm kādu palīdzību, jo strādniecības 
pamatā bija pārsvarā imigranti no Eiropas: itāļi, īri, 
vācieši. Valdības pozīcija bija lakoniska: nepatīk – 
brauciet prom! Šāda attieksme vienkārši nevarēja 
nebeigties ar nemieriem...  

Abi varoņi - Nikola Sakko un Bartolomeo Van-
cetti - ieradās Amerikā no Itālijas, būdami vēl ļoti 
jauni. Sakko strādāja par piegriezēju apavu fabrikā, 
Vancetti paveicās mazāk, viņš sāka darba gaitas, 
kļūdams par izsūtāmo zēnu, kādu laiku bija meln- 
strādnieks akmeņlauztuvēs, bet atrast pastāvīgu 
darbu nevarēja, tāpēc viņš strādāja tirgū, kur pārde-
va zivis no zvejnieku kooperatīva.   

Viss sākās 1920. gadā, kad ASV lielākajos 
uzņēmumos sākās vērienīgi streiki. Strādnieki pie-
prasīja, lai tiktu paaugstinātas darba algas un lai 
tiktu nodrošinātas minimālās sociālās garantijas. 
Valdība nežēlīgi apslāpēja visas neuzticamības 
izpausmes, tai skaitā sociālo aktivitāti un protestus 
pret ASV izplatīto kārtību. Pēc kādas no demonstrā-
cijām policija aizturēja īpaši skaļu un temperamentī-
gu streikotāju - Salsedo. Tas bija parasts notikums, 
ko tolaik pat neuzskatīja par kādu īpašu atgadījumu. 
Strādniekus arestēja bieži un masveidīgi. Parasti 
aizturētos izlaida jau pēc dažām dienām, kad jau 
notika “profilaktiskā” saruna un tika izteikts brīdinā-
jums – vairs nekad nenonākt policijas redzeslokā. 
Bet šoreiz viss beidzās ar traģēdiju. Salsedo līķis 
tika atrasts uz ielas, blakus augstceltnei - polici-
jas pārvaldes ēkai... Klīda baumas, ka streikotāju 
izmeta no 7. stāva, kad viņš atteicās parakstīt doku-
mentu par to, ka viņam nav pretenziju pret policijas 
darbiniekiem. Citi apliecināja, ka nelaimīgais pats 
izlēca pa logu, neizturot policistu izsmieklus.  

Oficiāla izmeklēšana norisinājās ātri un formāli. 
Drīz vien šo lietu izbeidza. Toties savu izmeklēšanu 
uzsāka Bostonas strādnieku kustības aktīvisti - Sak-
ko un Vancetti. Strādnieku arodbiedrība apmaksāja 
privātdetektīvu pakalpojumus, kuri dabūja pierādīju-
mus par policistu patvaļu, bet galvenais – par Masa-
čūsetsas štata gubernatora Fullera līdzdalību šajā 
slepkavībā. Bostonā mītiņa laikā abiem strādnieku 
kustības aktīvistiem bija jāpaziņo klātesošajiem par 
visiem atrastajiem materiāliem. Taču pirms mītiņa 
Sakko un Vancetti tika apcietināti. Viņus apsūdzēja 
divu kasieru slepkavībā un vienā aplaupīšanā...  

Noziegumi bija vairāki, tikai viens no tiem bei-
dzās veiksmīgi. Darbība notika atbilstoši visiem Holi-
vudas grāvēju noteikumiem. Pirmajā gadījumā nezi-
nāmie, kas atradās mašīnā, apstādināja transportu, 
kas pārvadāja apavu fabrikas darbinieku darba algu. 

Noziedznieki 
saņēma pret-
sparu, bet 
apšaudes laikā 
gāja bojā fab-
rikas kasieris. Citā gadījumā, nogalināja kasieri un 
apsargu, bet čemodānu ar naudu noziedzniekiem 
izdevās aizvest prom. Liecinieki apgalvoja, ka abus 
noziegumus pastrādāja itāļi. Un ar to pietika, lai 
Sakko un Vancetti tiktu apcietināti.  

Izmeklēšana turpinājās ilgi un pamatīgi. Apsū-
dzības puse iesaistīja tiesas procesā ap pussimtu 
liecinieku. Aizstāvības pārstāvji arī darbojās cītīgi. 
Zvērinātie uzmanīgi noklausījās tos, kas atbalstīja 
prokuroru, burtiski noniecinot cilvēkus, kas liecināja 
par apsūdzētā nevainīgumu. Tas notika tāpēc, ka 
visi tie, kuri nodrošināja Sakko un Vancetti alibi, bija 
tikai itāļi. Un tas izraisīja zvērināto aizspriedumaino 
attieksmi: “Visi viņi mēģina izglābt cits citu!” 

Liecinieku domas juka, un tas ļoti uzjautrināja 
publiku. Kāds no aplaupīšanas lieciniekiem apgal-
voja, ka “viens no noziedzniekiem skrēja tik dīvaini, 
ka bija skaidrs, ka tas ir ārzemnieks.” Šādas liecī-
bas sagrāva apsūdzības konstrukciju, bet... Iepriek-
šējās izmeklēšanas gaitā Sakko atklāti sameloja 
izmeklētājiem un tika pieķerts melos: apsūdzētais 
apgalvoja, ka aplaupīšanas laikā viņš bijis darbā. 
Pēc pārbaudes noskaidrojās, ka šis apgalvojums 
neatbilst patiesībai. Sakko mainīja savas liecības, 
bet viņā neviens vairs neklausījās... 

Par spīti apsūdzības vājajām vietām, advokā-
ta viltīgajiem paņēmieniem, vairākām pretrunām 
liecībās, zvērinātie pieņēma apsūdzības verdiktu. 
Apsūdzētajiem tika piespriests nāves sods uz elek-
triskā krēsla... Visu pasauli pārņēma protestu un 
demonstrāciju vilnis. Visiem normālajiem cilvēkiem 
bija skaidrs, ka Sakko un Vancetti vaina nav pie-
rādīta, pierādījumi ir tikai netieši, liecinieku snieg-
tie paskaidrojumi ir pretrunīgi. Saskaņā ar likumu, 
apžēlot notiesātos bija tiesības tikai tam pašam 
gubernatoram Fulleram. Štata galvenajam ierēdnim 
bija atsūtīts vairāk nekā simts tūkstoši telegrammu 
ar lūgumiem, prasībām, lūgšanām par apžēlošanu. 
Fullers izlikās, ka nekādus sūtījumus nesaņēma. 
Savu apžēlošanas lūgumu atsūtīja pat Alberts Einš-
teins, par apžēlošanas nepieciešamību vairākas 
reizes publiski izteicās Romas pāvests... Nekas 
nepalīdzēja. 1927. gada 23. augustā spriedums tika 
izpildīts... 

Piecdesmit gadus pēc šī traģiskā notikuma 
Masačūsetsas štata gubernators Maikls Duka-
kis paziņoja, ka Sakko un Vancetti bija notiesāti 
netaisnīgi. Bet vēl pēc dažiem gadiem tika publicēti 
rakstnieka Aptona Sinklēra izmeklēšanas materiāli, 
viņš sazinājās ar Sakko un Vancetti advokātu, ar 
anarhistu līderiem un daudziem citiem lieciniekiem. 
Visās konfidenciālajās sarunās šie cilvēki apgalvo-
ja, ka abi apsūdzētie patiešām bija vainīgi kasieru 
aplaupīšanā un ka tieši viņi paveica arī citus nozie-
gumus... Tiesa nespēja atrast pierādījumus tam 
visam, taču Sakko un Vancetti tik un tā tika sodīti 
ar nāvi, kļūdami par Amerikas strādnieku kustības 
simbolu vēl ilgu gadu garumā...  

Patiesība bieži vien mēdz būt arī nepatīkama...  
Andrejs JAKUBOVSKIS 

Foto no interneta

Krimināls, notikumi
Laika periodā no 12.08.2016. 
līdz 19.08.2016. Krāslavas ie-
cirknī tika reģistrēti 55 notiku-
mi.  Būtiskākais:
•	 15.augustā, apm. plkst. 21.00 

Kalniešu pamatskolā, izsi-
tot durvju stiklu iekļuva agrāk 
tiesātais Z., dzim. 1993.g. Iz-
skaidrot savas rīcības iemeslu 
nespēja, jo atradās stiprā alko-
hola reibumā, sakarā ar to jau-
najam cilvēkam bija piemērota 

aizturēšana.
•	 17. augustā, apm. plkst.14.00, 

Krāslavā, no mājas pagalma 
Vienības ielā 30, tika nozagts 
motorollers Leico sarkan-mel-
nā krasā. Policija lūdz ikvienu, 
kuram ir jebkāda informācija, 
kas sekmētu nozieguma at-
klāšanu, ziņot pa telefoniem 
65603414, 65603403 vai vēr-
šoties personīgi Kriminālpoli-
cijā. 

23. augustā Ir iemesls! Unikāla iespēja iepazīt sēņu daudzveidību 
Rāznas Nacionālajā parkā

Pasākuma dalībnieki varēs 
doties sēņošanā kopā ar mikolo-
gu jeb sēņu speciālistu, apmeklēt 
sēņu izstādi muzejā “Andrupenes 
lauku sēta”, uzklausīt mikologa 
stāstījumu par pazīstamām un 
neparastām sēnēm, uzdot sev 
interesējošus jautājumus vai dalī-
ties ar sēņu ēdienu receptēm. 
Jaunākos dalībniekus aicināsim  
iesaistīties radošās aktivitātēs, 
veidojot un zīmējot sēnes, savu-
kārt pieaugušie varēs pārbaudīt 
savas zināšanas, izspēlējot spēli 
“Atpazīsti sēnes”.

Visi ir laipni aicināti ņemt līdzi 
arī iepriekš salasītas sēnes, kuru 
nosaukumus vēlētos noskaidrot 
vai par kurām gribētu uzzināt ko 
vairāk . 

Pasākuma prog-
ramma: 

•	 Plkst. 10:00 - 12:00 
Sēņošana  Rāznas 
Nacionālā parka teri-
torijā  mikologa vadī-
bā,  pulcēšanās plkst. 
10:00 stāvlaukumā pie 
muzeja “Andrupenes 

lauku sēta”. 
•	 Plkst. 13:00-15:00 Sēņu izstā-

de muzejā ”Andrupenes lauku 
sēta”, sarunas ar mikologiem 

•	 Plkst. 14:00-15:00 Izglītojošas 
un radošas aktivitātes muzeja 
“Andrupenes lauku sēta” pod-
nieka  mājā. 

Rāznas Nacionālais parks ir 
viens no 4 nacionāliem parkiem  
Latvijā, kas izveidots, lai saglabā-
tu Rāznas ezera un ar to saistīto 
sugu un biotopu daudzveidību, 
teritorijas kultūrvēsturiskās un 
ainaviskās vērtības, kā arī veici-
nātu teritoriju nenoplicinošu saim-
niecisko attīstību, dabas tūrismu 
un ekoloģisko izglītību.

27. augustā no plkst. 10:00-15:00 Dabas aizsardzības pārvalde 
aicina gan sēņu pazinējus, gan iesācējus vai vienkārši zinātkā-
ros uz Sēņu dienu Rāznas Nacionālajā parkā. Pasākums no-
tiks Dagdas novada Andrupenes pagastā muzejā “Andrupe-
nes lauku sēta”.

Mūsu laikrakstu 2016. gadam var abonēt jebkurā pasta 
 nodaļā, pie sava pastnieka, www.abone.pasts.lv, kā arī 

“Ezerzemes” redakcijā (Lāčplēša ielā 20, Krāslavā).

Abonē “Ezerzemi” 2016. gadam!

Periods Fiziskai per-
sonai

Juridiskai 
personai

Invalīdiem, 
 uzrādot aplie-

cību
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
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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 
jaunatnes 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, 23.00 Ziņas
19.25 Likteņa līdumnieki
20.30 Panorāma
21.15 Kurši
21.45 Tēvs Brauns
22.45 Sāras mūzika
23.15 Personība. 100 g 
kultūras
0.10 LV jaunatklāšanas raidī-
jums “TE!”
1.10 Tieša runa
5.30 Vides fakti

LTV7

6.00 Latvijas Republikas valsts 
himna
6.03, 5.30 1000 jūdzes Persijā
6.30 Pie stūres
7.00 Ceturtā studija

7.30 Ielas garumā
8.00 Sāras mūzika
8.20 Tieša runa
9.30 Zelta gadsimts
10.00 Mājas, kur atgriezties
11.00, 18.00 Muhtars at-
griežas
12.00 Sporta spēks
12.35 2016.gada Vasaras 
Olimpiskās spēles Rio. Labāko 
sacensību izlase
15.35, 5.00 Projekts Nākotne
16.05 Maklauda meitas
17.00 Dzīve šodien
19.00 Ziņas
19.35 Punkti uz i
21.00 Krievu mantiniece
21.55 XI Latvijas skolu 
jaunatnes dziesmu un deju 
svētki    0.45 Zebra
1.00 Augu valstībā

LNT

5.00, 4.40 Karamba!
5.20 Bernards
5.35 Kristīgā programma 
“Ticīgo uzvaras balss”
6.00, 14.20 Martas Stjuartes 
pavārskola
6.30, 3.00 LNT rīta ziņu raidī-
jums ”900 sekundes”
8.40 Galileo
9.10, 1.45 Nekad nesaki nekad
10.25, 13.45 Televeikala 
skatlogs
10.40 Kaislību jūrā
11.45 Svētceļojums uz Paduju
14.00, 17.50, 20.00 LNT ziņas
14.55 Melu spēle

15.50 Nemelo man!
16.50, 18.00 Mežonīgā kaķe
18.55, 1.00 Saška
20.35, 2.35 Degpunktā
21.10 Jauna telpa
22.10 Melnais kods
23.10 Čikāgas liesmās
0.05 Bīsties - atvaļinājums!

TV3

5.00, 1.35 CSI. kibernoziegumi
5.45, 12.10 Rozenheimas 
detektīvi
6.50, 13.10 Multfilmas
9.10 Nekurnekadzeme
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, 3.30 Viņas melo 
labāk
17.00 Elementāri, Vatson!
17.55 Virtuve
19.00, 3.55 TV3 Ziņas
19.35, 4.25 Bez Tabu
21.00 Nozieguma skelets
22.00 Cietais rieksts 4
0.40 Simpsoni

TV3+

5.00, 17.40, 23.55 Māja-2
5.45, 12.00 Divi tēvi un divi 
dēli
6.35 Infomānija
7.05 Barboskini
7.25 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

15.25 Comedy Women
21.00 “Nezlob”
22.05 Mf. Borats

NTV Mir

6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Šodien
6.10 Rīts
8.10 Muhtara atgriešanās
10.20 Delta
12.00 Zvērināto tiesa
13.20 Ārkārtas gadījums
13.50 Likteņa zīmes
14.50, 1.55 Satikšanās vieta
16.20 Sasisto lukturu ielas 
18.00 Goda kodekss
19.45 Nodaļa 
21.35 Karpovs
23.30 Dienas kopsavilkums
0.00 Jūras dēmoni
3.05 Bākas gaisma un ēna
5.00 Vasarnīcu lietas

PBK

5.55, 1.45 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!
11.30, 4.10 Moderns sprie-
dums
12.45 Izsmējēja smaids
13.45, 18.55 Lai runā!
15.20 Humora raidījums
15.55 Vīriešu/ sieviešu
17.50 Precamies!
20.00 Laiks
20.40 Latvijas laiks
21.00, 2.15 Ostītājs
23.15 Galvu mednieki

2.15 Mf. Atoms Ivans
4.00, 5.00 Smieklīgākie video-
klipi

RenTV Baltic

5.55 Skatīties visiem!
6.20 Pazīsti mūsējos
6.35 Firmas stāsts
7.20 Bērnu klubs
7.35 Laika ziņas
7.40, 19.45 Saviesīgas vaka-
riņas
9.55, 17.30 Ģimenes drāmas
11.00 Dīvaina lieta
12.05, 18.35 Atspulgs
13.10, 22.55 Dokumentāls 
projekts
16.25 Fantastika zem grifa
20.50 Kosmisko stāstu diena
0.00 Pasažieris bez bagāžas

ONT

6.00, 8.30, 9.00, 11.00, 13.00, 
16.00, 18.00, 20.30, 0.30 Ziņas
6.05 Rīts
9.05 Dzīvo vesels!
10.25 Kontrolpirkums
11.05, 13.05, 16.15, 18.15, 
21.00 Sporta ziņas
11.10 Moderns spriedums
12.20 Tablete
13.10 Vīriešu/ sieviešu
14.10 Vienatnē ar visiem
15.10 Laiks rādīs
16.55 Precamies!
18.20 Tētuka meitiņas
18.50 Lai runā
20.00 Laiks
21.05 Ostītājs
22.55 Mf. Iespēja

Baltkrievija 1

6.00, 7.20, 8.15 Labrīt, Balt-
krievija!
7.00, 8.00, 9.00, 12.00, 15.00, 
19.00, 0.25 Ziņas
7.05, 8.05 Ekonomikas ziņas
7.10, 8.10, 19.40, 23.45 Zona Х
9.15, 22.30 Pēdas
10.00, 13.00, 16.00 90 sekun-
des
11.00, 20.00 Sieviešu ārsts
12.10, 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, 0.05 Interešu sfēra
21.00 Panorāma
22.45 Speciālreportāža
0.40 Sporta diena
0.55 Meiču medības 

Baltkrievija 2

7.00 TV rīts
9.00, 20.55 TV barometrs
9.05, 17.35 Man burvīgā aukle
10.25 Ērglis un cipars
11.25, 21.10, 22.15 Ekstrasensi 
- detektīvi
12.30, 18.45 Nepiedzimsti 
skaista
13.25, 19.45 Virtuve
14.30 Jaunkundze - zemniece
15.30 PIN kods
16.10, 23.20 Eņģeļi un dēmoni
17.10 Ielu maģija
22.10 Sportloto 6 no 49, KENO
0.15 Kā es satiku jūsu mam-
mu

CETURTDIENA,  25. 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, 3.40 Alpu dakteris
12.10 Personība. 100 g kultūras
13.30 Ātrāk, Minhauzen, ātrāk!
13.40 Laupītājs
13.50 Džungļu grāmata
14.20 Dardarija
15.05 Mājas, kur atgriezties
18.00, 23.00 Ziņas
18.55 Dīvainā mēnesgaisma
20.30 Panorāma
21.15 Donna Leona. Komisārs 
Gvido Bruneti
23.15 Līgosim Krastmalā!
2.55 Tēvs Brauns
4.25 Midsomeras slepkavības

LTV7

6.00 Latvijas Republikas valsts 
himna
6.03, 5.30 1000 jūdzes Persijā
6.30 Labākais no Euromaxx
7.00 Ceturtā studija
7.30 Lai top!
9.20 Manas zaļās mājas.
9.30 Zelta gadsimts
10.00 Mājas, kur atgriezties
11.00, 18.00 Muhtars atgriežas
11.55 1.1
12.45 2016.gada Vasaras 

Olimpiskās spēles Rio. Labāko 
sacensību izlase
15.35, 5.00 Pie stūres
16.05 Suņi. Aizraujošs ievad-
kurss
17.00 Dzīve šodien
19.00 Ziņas
19.35 Personīgā lieta
20.05 Mīdiju valdzinājums.
21.15 Leģendārie albumi. Lū 
Rīds.
22.15 7 dienas un naktis ar 
Merilinu Monro
00.05 Eiropa koncertos
1.00 Jātnieku sports. 
2.40 Anekdošu šovs 2
3.30 Atklājam Vāciju
4.30 Sporta spēks

LNT

5.00 Luī
5.20 Karamba!
5.30 Kārdinājuma varā
6.00, 14.20 Marta cep
6.30, 3.10 LNT rīta ziņu raidī-
jums ”900 sekundes”
8.40, 2.20 Galileo
9.10 Nekad nesaki nekad
10.25, 13.45 Televeikala 
skatlogs
10.40 Kaislību jūrā
11.45 Zirgu aicinājums
14.00, 17.50, 20.00 LNT ziņas
14.55 Melu spēle
15.50 Nemelo man!
16.50, 18.00 Mežonīgā kaķe
18.55, 1.35 Saška
20.00 LNT Ziņas
20.35, 2.45 Degpunktā

21.10 Sirdsmīļā Monika
22.15 Romeo n ´Džuljeta
0.00 Greizais spogulis
4.50 Bernards

TV3

5.00, 2.05 CSI. kibernoziegumi
5.45 Elementāri, Vatson 
6.50, 13.10 Multfilmas
9.10 Nekurnekadzeme
11.10 Nozieguma skelets
12.10 Rozenheimas detektīvi
14.05, 2.55 UgunsGrēks
15.20 Draugi un mīļākie
16.25, 20.20 Viņas melo labāk
17.00 Elementāri, Vatson!
17.55 Virtuve
19.00, 3.55 TV3 Ziņas
19.35, 4.25 Bez Tabu
21.00 TV3 pilngadības kabarē
23.00 Jūsu Augstība
1.05 Simpsoni

TV3+

5.00 Māja-2
5.45, 12.05 Divi tēvi, divi dēli
6.35 Infomānija
7.05 Barboskini
7.25 Fors mažor
8.25, 14.25 Comedy Club
9.30 Radi
10.45 TV Shop
11.00, 16.30 Univers
13.10 Meičas
15.25 Comedy Women
18.50 Reiz Krievijā
20.00 Mf. Ratatujs
22.10 Mf. Uztaisām bērnu!
0.05 Mf. Uzvari!

NTV Mir

6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Šodien
6.10 Rīts
8.10 Muhtara atgriešanās
10.20 Delta
12.00 Zvērināto tiesa
13.20 Ārkārtas gadījums
13.50 Noslēpumainā Krievija
14.50 Satikšanās vieta
16.20 Sasisto lukturu ielas
19.45 Goda kodekss
20.15 Mentu kari
0.05 Vairākums
1.15 Ments likuma kārtībā
3.15 Bākas gaisma un ēna
5.05 Laulātie
PBK
5.55, 1.55 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!
11.30, 4.20 Moderns sprie-
dums
12.45 Mf. Operācija “i” un citi 
Šurika piedzīvojumi
15.20 Humora raidījums
16.00 Vīriešu/ sieviešu
17.50 Precamies!
18.55 Aftars dod vaļā
20.00 Laiks
20.32 Brīnumu lauks
21.45 Izmailovas parks
23.35 Mf. Trīs akordi
1.25 1 in city
2.25 Ostītājs
4.00 Smieklīgi videoklipi

RenTV Baltic

5.45, 22.55, 0.50 Skatīties 
visiem!
6.35 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, 1.45 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 Tablete
13.10 Vīriešu/ sieviešu
14.10 Laiks rādīs
16.20 Mf. Meitene ar ģitāru
18.20 Tētuka meitiņas
18.55 Brīnumu lauks
20.00 Laiks
21.05 Trīs akordi
22.45 Mf. Zvaigzne
1.00 Leģendas Live

Baltkrievija 1

6.00, 7.20, 8.15 Labrīt, Balt-
krievija!

7.00, 8.00, 9.00, 12.00, 15.00, 
19.00 Ziņas
7.05, 8.05 Ekonomikas ziņas
7.10, 8.10 Zona Х 
9.10 Pēdas
10.00, 13.00, 16.00 90 sekun-
des
11.00, 20.00 Grieķiete
12.10, 16.30 Ģimenes me-
lodrāmas
13.20 Diena lielpilsētā
14.25 Bērnu ārsts
15.15, 18.40 Reģionālās ziņas
15.25 Starp mums, meitenēm.
17.30 Nezināmā Baltkrievija
18.10 Izmeklēšanas noslēpumi
19.20 Sievietes un sports
21.00 Panorāma
21.45 Mūsējie
22.00 Bērnu “Eirovīzija”
0.00 Sporta diena
0.15 Mf. Meiču medības

Baltkrievija 2

7.00 TV rīts
9.00, 20.55 TV barometrs
9.05, 17.40 Mana burvīgā 
aukle
10.10 Mats matā
10.40 Ērglis un cipars
11.35 Reportieris
12.25, 18.50 Nepiedzimsti 
skaista
13.25, 19.45 Virtuve
14.30 Jaunkundze - zemniece
15.30 PIN kods
16.15, 23.30 Eņģeļi un dēmoni 
17.10 Onlains
21.10 Ekstrasensu cīņa 
22.00 Sportloto 5 no 36, KENO
0.20 Kā es satiku jūsu mammu

PIEKTDIENA,  26. augusts

23.20 Galvu mednieki
0.15 Mf. Teherāna 43
5.00 Smieklīgi videoklipi

RenTV Baltic
7.59 Laika ziņas
8.00 Skatīties visiem!
8.40 Pareizs līdzeklis
9.55, 17.30 Ģimenes drāmas
11.00 Dīvaina lieta
12.05, 18.35 Atspulgs
13.10 M. Zadornova koncerts
15.20, 20.50 Dokumentāls 
projekts

16.25 Fantastika zem grifa
19.45 Saviesīgas vakariņas
22.55 Pazīsti mūsējos
23.50 Pasažieris bez bagāžas

ONT
6.00, 8.30, 9.00, 11.00, 13.00, 
16.00, 18.00, 20.30, 0.40 
Ziņas   
6.05 Rīts
9.05 Dzīvo vesels!
10.25 Kontrolpirkums 
11.05, 13.05, 16.15, 18.15, 

21.00 Sporta ziņas
11.10 Moderns spriedums
12.20 Tablete
13.10 Vīriešu/ sieviešu
14.10 Vienatnē ar visiem
15.10 Laiks rādīs
16.55 Precamies!
18.20 Tētuka meitiņas
18.50 Lai runā
20.00 Laiks
21.05 Taļanka
22.55 Mf. Mistera Popera 
pingvīni

Baltkrievija 1

6.00, 7.20, 8.15 Labrīt, Balt-
krievija!
7.00, 8.00, 9.00, 12.00, 15.00, 
19.00, 0.20 Ziņas
7.05, 8.05 Ekonomikas ziņas
7.10, 8.10, 19.40, 23.45 Zona Х
9.10, 12.10, 21.45 Olimpiskās 
spēles    9.10, 22.00 Pēdas
10.00, 13.00, 16.00 90 
sekundes
11.00, 20.00 Sieviešu ārsts
12.10, 16.30 Ģimenes me-
lodrāmas
13.20 Mf. Diena lielpilsētā
14.20 Bērnu ārsts

15.15, 18.40 Reģionālās ziņas
15.25 Mf. Starp mums, mei-
tenēm.
17.35 Baltkrievijas laiks
19.20, 0.00 Interešu sfēra
21.00 Panorāma
21.45 Aktuāla intervija
0.35 Sporta diena
0.50 Meiču medības 

Baltkrievija 2
7.00 TV rīts
9.00, 20.55 TV barometrs
9.05, 17.40 Mana burvīgā 

aukle
10.25 Ērglis un cipars
11.30 Ekstrasensi detektīvi
12.40, 18.45 Nepiedzimsti 
skaista
13.30, 19.45 Virtuve
14.35 Tauta
15.30 PIN kods
16.20 Eņģeļi un dēmoni
17.10 Ielu maģija
21.30 Gribu nokļūt TV
21.35 Sportloto 5 no 36, 
KENO
21.45, 0.40 Futbols
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LAIKA ZIŅAS
24.08. 25.08. 26.08.

+ 15... + 20  + 14 ... + 21 + 15 ... + 23

  ZR                         4 m/s    ZR                       3 m/s R                   4 m/s

Laikraksta redaktore
Redaktores vietniece
Korespondenti

Tulkotāja

IK “Motor SPA”
Atlaides - 30%.

Vaska uzklāšana - 
sākot no 35 €.

Tālr. 25970755.

Reklāmas un sludinājumi

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

26447663

 Z/S “Madera”
Iepērk jaunlopus, liello-

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

Tālr. 26563019

SIA “AIBI” 
iepērk

liellopus, jaunlopus, aitas, 
zirgus. Pērk arī gaļas šķirnes 
jaunlopus eksportam. Labas 
cenas. Samaksa tūlītēja. Sva-
ri.

   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;
1-istabas dzīvokli Krāslavā (3. 
st.). Tālr. 25883293;
1-istabas dzīvokli (Artilērijas ielā, 
5; 2. st.) Tālr. 29905849;
1-istabas dzīvokli (1700 €). Tālr. 
25277502;
“AUDI”. Tālr. 26563353;
saliekamo velosipēdu (lietots). 
Tālr. 22483622;
klavieres “Rīga”. Tālr. 26912934;
benzīna trimerus (90 €), benzīna 
zāģus (65 €). Metināšanas 
invertoru (100 €). Metināšanas 
maskas (hameleons, 25 €). Viss 
jauns. Tālr. 28704679;
veļas mašīnu “Indesit”, saldētavu 
“Minsk 118”. Tālr. 65626945;
veļas mašīnu “AEG” (100 €), 
trauku mazg. mašīnu “Bosch” 
(100 €). Tālr. 26645115;
KSP (120x270x1,6, 40 gab.). 
Tālr. 26400745;
govi (4. laktācija). T. 29206512;
govi (sarkanraiba, 1. lakt.). Tālr. 
65626934, 25930819;
auzas, kviešus. Tālr. 28797057;
malku (skaldītu un klučos). Tālr. 
28381659;
svaigi zāģētu malku (klučos, 
skaldītu). Tālr. 28296806;
malku (alksnis, bērzs, osis). Tālr. 
29189194;
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.

DAŽĀDI
Kokapstrādes cehā vajadzīgi 
operatori un strādnieki. Tālr. 
26408480.
Vajadzīgs PALĪGS ar dzīvošanu 
viensētā. Tālr. 28263274.
IZĪRĒ 3 - istabu mēbelētu dzī-
vokli blakus veikalam “TOP” uz 
ilgu laiku. Tālr. 26868924.
IK “Lija L” (Dagdā, Brīvības 7a) 
sniedz transporta pakalpojumus 
(zeme, grants, graudi). Līdz 
25 tonnām. No 25 līdz 35m3. 
Auto pacēlāja pakalpojumi – 
18m. Koku apgriešana. Tālr. 
29455509.

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.

IEPĒRK gailenes, 
brūklenes

Katru dienu: Krāslava (Balti-
ņi) - no 11.00 līdz 20.00;  Dag-
da - 9.00; Andrupene - 9.30; 
Jaunokra - 9.45;  Priežmale - 
10.00; Aglona - 11.00; Grāveri 
- 11.30; Kombuļi - 12.00.  

  Tālr. 26840027, 25286017.

Starptautisks
 uzņēmums 

“Merkurita LV” 
aicina darbā

 TIRDZNIECĪBAS 
KONSULTANTUS/-ES.

Ja esi pozitīvs/-a, ak-
tīvs/-a un Tev ir personīgais 
auto, sūti savu CV un mo-
tivācijas vēstuli uz info@
merkurita.lv ar norādi “Kon-
kurss” līdz 31.08.2016. 

Labprāt savā komandā 
aicinām arī cilvēkus ar dzī-
ves pieredzi.

Izvēlētos kandidātus gai-
da profesionālas apmācī-
bas, labi organizēts darbs 
un augsts atalgojums.

Uzziņas pa tālruni: 
67385955.

Plastikāta logi un 
durvis

Metāla durvis.
Iekštelpu durvis.

Dagda, Daugavpils iela 
8a (Veikals Maxima)

Tālr. 20377801

Jau atkal viena zvaigzne
Tur augšā šonakt dziest.
Sirds, visu atdevusi,
Beidz priecāties, beidz 
ciest…

Izsakām visdziļāko līdzjūtī-
bu Ernesta Stivriņa piede-
rīgajiem, no viņa pāragri uz 
mūžu atvadoties. 

PVD KP “Pāternieki” 
kolektīvs

Kad pienāk nelaimē, apkār-
tējo atbalsts un palīdzība ir 
nenovērtējams. Pateicamies 
visiem, kuri ar savu dvēseles 
siltumu palīdzēja mums pār-
ciest sāpes, juta līdzi un bija 
blakus, izvadot pēdējā dzīves 
ceļā mūsu dēlu, tēti, vīru, brāli 
Andri Blusu.

Sirsnīgs paldies priesterim J. 
Bulašam, dziedātājām (seviš-
ķi “Varavīksnes” vidusskolai), 
Piedrujas pagasta pārvaldei, 
piederīgajiem, kaimiņiem, 
draugiem, bijušajiem klases-
biedriem un paziņām.

Piederīgie. 

Tāds dīvains klusums 
šodien priedēs, 
Tur dzenis serdei laukā 
sāpi kaļ...

Indras pamatskolas kolek-
tīvs izsaka dziļu līdzjūtību 
Vladimiram Zaicevam un 
viņa ģimenei sakarā ar tēva 
nāvi.

VTUA uzlabo traktortehnikas
eksaminācijas procesu

2016.gada jūlija beigās Valsts 
tehniskās uzraudzības aģen-
tūra (turpmāk - VTUA) ap-
stiprinājusi izmaiņas Trak-
tortehnikas vadītāja tiesību 
iegūšanas un traktortehnikas 
vadītāja apliecības izsniegša-
nas instrukcijā, lai uzlabotu 
un celtu traktortehnikas eksa-
minācijas procesa kvalitāti.

 Turpmāk VTUA Tehniskās 
uzraudzības departamenta re-
ģionu nodaļu birojos teorētisko 
eksāmenu un traktortehnikas 
vadītāju eksāmenu pieņemšana 
notiek tikai katru otrdienu un ce-
turtdienu. Minētie nosacījumi nav 
attiecināmi uz izglītības iestāžu 
organizētajiem mācību grupu ek-
sāmeniem.

Traktortehnikas vadītāja ek-
sāmeniem pretendentam jāpie-
sakās ne vēlāk kā divas darba 
dienas pirms plānotās eksami-
nācijas norises. Līdz ar to pēc 
pretendentu saraksta apstiprinā-
šanas tas netiks papildināts vai 
mainīts.

Atgādinām, ka traktortehni-
kas vadītāja apliecības iegūšanai 
ir jākārto šādi eksāmeni – teorē-
tiskais eksāmens, ekspluatācijas 
drošības eksāmens (eksternam) 
un vadīšanas eksāmens.

Pretendents, kurš attiecīgās 
teorētiskās zināšanas un prak-
tisko pieredzi A vai D kategorijas 
traktortehnikas vadītāja tiesību 
iegūšanai apguvis pašmācībā 
(eksternā), papildus kārto teorē-
tisko eksāmenu par A vai D kate-
gorijas traktortehnikas ekspluatā-
cijas drošības jautājumiem.

 Traktortehnikas vadīšanas 
eksāmenu pretendents var kārtot 
tikai pēc sekmīgas teorētiskā ceļu 
satiksmes un drošības, kā arī trak-
tortehnikas ekspluatācijas drošī-
bas eksāmena nokārtošanas.

Traktortehnikas vadīšanas 
eksāmens netiek ieskaitīts, ja 
pretendents:
•	 pārkāpj drošības noteikumus trak-

tortehnikas iedarbināšanā vai teh-
noloģisko operāciju izpildē;

•	 veic nekoordinētu darbību ar vadī-
bas ierīcēm un zaudē kontroli pār 
traktortehniku;

•	 divas reizes neizpilda figūru.
 Lai tiktu izdota vai apmainīta 
traktortehnikas vadītāja apliecība, 
tās īpašniekam:
•	 jānoformē iesniegums;
•	 jāuzrāda personu apliecinošs do-

kuments;
•	 jāiesniedz fotokartiņa (30 x 

40mm).

http://www.vtua.gov.lv

Melna ēna pār stadionu….

Austrumlatvijas 2. līgas fut-
bola čempionātā tikai divām ko-
mandām nebija zaudējumu un 
neizšķirta spēļu rezultāta - “Loko-
motīve” no Daugavpils un futbola 
klubam “Krāslava”. Pirmā spēle 

starp līderiem notika aizvadītajā 
svētdienā. 

“Varavīksnes” vidusskolas 
stadionā pulcējās simtiem līdzju-
tēju, kuri vēlējās atbalstīt savē-
jos. Pašā spēles sākumā uz sta-
diona uzskrēja melns suns, mēs 
satraukti sapratām - tā nav laba 
zīme. Tā arī bija: cīnīties ar pagā-
jušā gada pirmrindniekiem ir sa-
režģīts uzdevums. Nelīdzēja ne 
bungu rīboņa, ne ragu pūšana. Ar 
rezultātu 4:0 gavilēja Daugavpils 
futbolisti, bet mūsu komandai vēl 
ir iespēja iegūt godalgotu vietu!

Alekseja GONČAROVA foto
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