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Uzmanību - konkurss!
“Šī ir mana spilgtākā vasara!”

Ak, vasara, vasariņa… Tā ir tik gaidīta, bet diemžēl tik ātri 
pārejoša! Taču tas, kurš to nosaucis par “mazo pasauli”, bez 
šaubām, nav kļūdījies! Šie trīs mēneši dāvā mums emocijas, ar 
kurām nereti dzīvojam visu gadu. Vasaras braucieni, notikumi, 
satikšanās paliek atmiņā kā silts saules stars, kas sasilda 
jebkurā salā. Tad kāpēc gan, par spīti kalendāram, nepagarināt 
šo vasaras pasaku?! Tieši to aicina darīt “Ezerzeme”. Mēs 
izsludinām stāstu konkursu “Šī ir mana spilgtākā vasara!” Kāpēc 
tā kļuvusi neaizmirstama? Katram ir sava atbilde uz šo jautājumu. 
Izstāsti par savu priecīgo vasaru!

Konkursā var piedalīties jebkurš Krāslavas, Dagdas un Aglonas 
novadu iedzīvotājs, kurš sasniedzis 7 gadu vecumu.

Stāstu maksimālais apjoms - 7000 rakstu zīmes ar atstarpēm. 
Stāstam vari pievienot 1-3 fotogrāfijas. 

Gaidām stāstus līdz šī gada 2. oktobrim. Sūtiet tos uz 
e-pastu ezerzeme@ezerzeme.lv ar norādi – “Šī ir mana spilgtākā 
vasara!”, kā arī pa pastu (Lāčplēša ielā 20, Krāslavā, LV-5601). 
Iesniedzot stāstu, norādiet savu vārdu, uzvārdu, adresi, vecumu, 
telefona numuru.

Rakstus var iesniegt latviešu, krievu vai latgaliešu valodās.
Iesniegtie stāsti tiks vērtēti 4 vecuma grupās: jaunākā vecuma 

skolēni (7 - 12 gadi), vidējā vecuma skolēni (13 - 16 gadi), jaunieši 
(17 - 25 gadi) un pieaugušie. Uzvarētāji tiks noteikti katrā vecuma 
grupā. Viņus noteiks žūrija, kuras sastāvā ir redakcijas darbinieki. 
Uzvarētāju vārdi tiks publicēti laikraksta “Ezerzeme” 6. oktobra 
numurā. Konkursa dalībnieki saņems pārsteiguma balvas.

Jūsu “Ezerzeme”

Latvijā

Apsveicam 80 gadu jubilejā 
mūsu mīļo 

Jāni SPALVISU!
Novēlam visvērtīgāko - stipru veselību! Lai vēl 

ilgi dzīves gadi! Kamēr Jūs esat mums 
līdzās, mēs jūtamies kā bērni!
Jūsu dēls, vedekla, mazbērni un mazmazbērni

24. septembrī 
plkst. 12.00 
s. Kazinova, 

Robežnieku pag., 
notiks

RIKŠOTĀJU
 SACENSĪBAS.

17. septembris 
Dagdā

Biedrība “Nema” svinēja savas 
pastāvēšanas 10. gadadienu. 
ATTĒLĀ: Biedrības biedru, viesu un at-

balstītāju gājiens Dagdas ielās.

I  Spico talantu šovs

Pēc novadpētniecības biedrības “Patria” 
iniciatīvas biedrības sešu gadu jubilejā tika 
atklāts pirmais sienas gleznojums Dagdā, 

Asūnes ielas 2 mājas pagalmā. 
ATTĒLĀ:  Asūnes ielas 2 mājas vecākā Irma Pokaļuka 

un novadpētniecības biedrības “Patria” vadītājs Aivars Ar-
nicāns. 

Reportāžas no šiem pasākumiem turpmākajos numuros. Iveta LEIKUMA, autores foto

Rakstu lasiet 2. lpp.                                                                           Alekseja GONČAROVA foto

•	 Latvijā dzelzceļa kravu 
pārvadājumu apmērs šogad 
astoņos mēnešos samazinā-
jies par 20,5% salīdzinājumā ar 2015. gada attiecīgo laiku un bija 
30,601 miljons tonnu. Tostarp starptautisko pārvadājumu apmērs 
veidoja 29,66 miljonus tonnu, kas ir kritums par 21,3% salīdzinājumā 
ar 2015. gada astoņiem mēnešiem, bet iekšzemes pārvadājumu ap-
mērs audzis par 16,6% - līdz 941,1 tūkstotim tonnu.

•	 Latvija ir interesanta Ķīnas investoriem, kuri vēlas iegādāties ne-
kustamos īpašumus Latvijas tūrisma neskartajās pludmalēs un 
mazpilsētās. To apliecina Latvijas-Ķīnas biznesa padome, kas iz-
veidojusi ciešas attiecības ar vadošajiem Ķīnas medijiem. Ne tikai 
uzņēmēji, bet arī žurnālisti atzīst, ka pēdējos gados pieaug tūristu 
skaits no austrumu zemēm, - viņi jūsmo par Latvijas dabu un vese-
līgo dzīvesveidu.

•	 Gada laikā par ātruma pārkāpšanu uz Latvijas ceļiem izrakstītas 
soda naudas par aptuveni diviem miljoniem eiro. Jaunie radari pa-
rādīsies 24 vietās visā Latvijā. Ar izvietojumu ikviens var iepazīties 
interaktīvā kartē, kas atrodama  Ceļu satiksmes drošības direkcijas 
(CSDD) mājaslapā.

•	 Latvijā vairāk nekā puse jeb 57% jauniešu par savām zināšanām un 
prasmēm atbilstošu algu uzskata vismaz 800 eiro mēnesī. Vienlai-
kus 32% aptaujāto jauniešu par sev vēlamo ikmēneša atalgojumu 
nosauc 801 līdz 1000 eiro, bet 25% - vairāk nekā 1000 eiro mēnesī. 
Savukārt 29% jauniešu par atbilstošu uzskata atalgojumu no 501 
līdz 800 eiro, bet 13% būtu gatavi strādāt par zemāku atalgojumu, 
proti, saņemot no 301 līdz 500 eiro. 

•	 Slimību profilakses un kontroles centra (SPKC) epidemiologi Zikas 
vīrusa izraisītu mikrocefālijas gadījumu parādīšanos iespējamību 
Latvijā vērtē kā zemu. SPKC speciālisti norāda, ka Latvijā Zikas 
vīrusa gadījumi nav reģistrēti un, lai gan pastāv iespējamība, ka 
ceļotāji to savā organismā varētu atvest līdz Latvijai, vīruss mūsu 
valstī nevar izplatīties, jo infekciju izplata “Aedes aegypti” sugas odi, 
kuri nedzīvo mūsu klimata apstākļos. 

•	 Desmit pieprasītāko amatu kategoriju topā lielākais pieprasījums ir 
pēc darbaspēka pārdošanā un tirdzniecībā. Tai seko informācijas 
tehnoloģiju nozare, pakalpojumi, administrēšana un asistēšana, fi-
nanšu un grāmatvedības nozare, vadība, banku un apdrošināšanas 
nozare. Pieprasītāko desmit amata kategoriju topa astotajā vietā ir 
valsts pārvalde, devītajā - tehnisko zinātņu nozare, bet topu noslēdz 
ražošana.
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Pasaulē Tautība kā mantojums
Strīdīgais grozījums par to, kā kļūt par lat-

vieti, tika iesniegts Vārda, uzvārda un tautības 
ieraksta maiņas likumam. Spriežot pēc citiem 
ierosinājumiem, likums tika atklāts apspriešanai 
Saeimā, gaidot nākamās parlamenta vēlēšanas. 
Grozījumu pakete tika vērsta uz to, lai atvieglotu 
pilsonības iegūšanu reģistrācijas kārtībā latviešu 
izcelsmes ārzemniekiem. Īsumā – jo vairāk pilso-
ņu, jo lielāks elektorāts. Parasti ārzemju latvieši 
atbalsta labējās partijas, kas pašlaik ir valdībā. 
Saprotams, ka koalīcijas deputāti šādu grozījumu 
atbalstīja bez liekām runām.

Taču negaidīti debates sasniedza “viršanas 
punktu”. Tam par iemeslu kļuva “Vienotības” de-
putāta Andreja Judina ierosinājums. Saskaņā ar 
viņa izstrādāto grozījumu, likumā varētu ieviest 
īpašu normu – kā bez latviešu saknēm var kļūt 
par latvieti. Tam vajadzētu nodzīvot Latvijā vismaz 
15 gadus, labi jāprot latviešu valoda un jājūt sava 
piederība latviešu kultūrai. Pašlaik pēc likuma tau-
tību, kas piešķirta, cilvēkam dzimstot, var mainīt 
pret vecāku vai attālu radinieku tautību, uzrādot 
dokumentus, kas to pierāda.

Pēc deputāta Judina viedokļa, šāds grozī-
jums palīdzētu stiprināt pilsonisko sabiedrību, 
piešķirtu Latvijas iedzīvotājiem vairāk brīvības 
un tiesību. Viņa loģika ir saprotama: princips 
“viena valsts – viena nācija” veiksmīgi darbojas 
daudzās valstīs, tipiskākais piemērs ir ASV. Tur-
klāt nesen pieņemtā Satversmes preambula ir 
juridiski fiksējusi latviešu nācijas kā “valsts nā-

cijas” jēdzienu. Ja tu runā par savu piederību 
valstij, tad, iespējams, gribēsi paust arī savu 
piederību valsts nācijai.

Pats galvenais ir tas, ka deputāti ar balsu 
vairākumu jau pieņēma šo pietiekami strīdīgo 
grozījumu otrajā lasījumā. Bet pēc neilga laika, 
trešajā un pēdējā lasījumā “jaunie latvieši” izrā-
dījās nevēlami.

Šo “pārbalsošanu” attaisnoja visai vētraini. Kā 
ierēdnis varētu novērtēt pretendenta piederību 
latviešu kultūrai – jautāja deputāts Ingmārs Līdaka 
(ZZS). Jautāt, cik daudz tautasdziesmu viņš zina? 
Palūgt tūdaliņu nodejot? Par tādām lietām Minis-
tru kabineta noteikumus formulēt nevarēs...

Kā tika noskaidrots, Saeimas Juridiskais 
birojs arī šaubās par šāda ierosinājuma dzīvot-
spējīgumu. Ja tiks grozīti tautības piešķiršanas 
noteikumi, kāpēc izņēmums būtu jāizdara tikai 
potenciāliem latviešiem? Tad arī citas tautī-
bas jāļauj izvēlēties pēc savas iegribas. Nav arī 
skaidrs, vai jāmaina tautība par latvieti kļūt gri-
bošas personas bērniem. Un ko lai dara, ja šādai 
personai tiks atteikts? Šim un vairākiem citiem 
jautājumiem nav atbilžu – uzskata Saeimas ju-
risti. Viņu viedokli deputātiem paziņoja projekta 
autors Andrejs Judins.

Deputāte un bijusī kultūras ministre Ingū-
na Rībena (VL-TB/LNNK) nobažījusies nevis par 
kultūru, bet par ētiku un morāli, sacīdama: “Pie-
ņemot šādu likumu, Latvijas valsts vara patvaļīgi 
izsniedz sev licenci latviešu tautības piešķiršanai 

pēc saviem ieskatiem. Nākamais loģiskais solis 
varētu būt – likumprojekts par gadījumiem, kā-
dos cilvēkam latviešu tautību var atņemt un tas, 
protams, es saku vēlreiz, ir absurds. Etniskā lat-
vietība gadu simtiem ir bijusi latviešu svētums, 
ko var vienīgi mantot, nevis izvēlēties.”

Savukārt deputāte Lolita Čigāne (“Vieno-
tība”) paziņoja, ka uzskata “pārbalsošanu” par 
nehumānu: “Mūsu sabiedrībā bija cilvēki, ku-
riem reģistrā ir ierakstīts, ka viņu tautība nav 
latvieši, bet kas izjūt piederību latviešu kultūrai, 
kas māk latviešu valodu, šeit ir pavadījuši visu 
savu dzīvi, kas gaidīja šī likuma pieņemšanu 
trešajā lasījumā, lai varētu doties un reģistrā 
ierakstīt, ka viņi ir latvieši. Viņu sapni šodien 
mēs pārtrauksim, un tas nebūs iespējams. Šādā 
veidā Saeima ir atteikusies no iespējas node-
monstrēt to, ka mēs esam atvērti, ka mēs esam 
atbalstītāji tā sauktajai atvērtās latvietības kon-
cepcijai, kur cilvēks var ieaugt latvietībā un var 
kļūt par latvieti, ja viņš tā jūtas.”

Deputāts Andrejs Elksniņš (“Saskaņa”) rezu-
mēja: “Iesniedzot šo priekšlikumu, netika pare-
dzēts, kā mēs to latvietību mērīsim. Ar lineālu? 
Pēc deguna mēs viņu tur mērīsim? Līdz ar ko 
tiešām, cienījamie kolēģi, varbūt cienīsim viens 
otra laiku, pārstāsim šeit lauzt šķēpus, kurš te 
lielāks latvietis, kurš mazāks latvietis, analizēt 
Latvijas veidošanas vēsturi, un tā tālāk, un ne-
atbalstīsim šos grozījumus.”    

  Darja ŽDANOVA

Vai ir iespējams kļūt par latvieti, ja tev nav latviešu sakņu? Pēc karstām debatēm parlamentārieši nolēma, ka nav.

II  Spico talantu šovs

Pagājušajā piektdienā Krāslavas es-
trādē divu stundu garumā dzirkstīja krāšņs 
šovs, kas tika rīkots ar Latvijas Sarkanā 
Krusta Krāslavas, Dagdas, Aglonas nova-
du komitejas un Norvēģijas Sarkanā Krusta 
Nord-Trøndelagd nodaļas atbalstu, sadarbī-
bas projekta “Tikai kopā sapņi kļūst krāsaini” 
ietvaros.

Šova idejas autore ir Krāslavas pamat-
skolas psiholoģe Velta Daņiļeviča. Ideja 
organizēt šādu šovu radās, sarunājoties ar 
bērniem, jo izrādījās, ka liela daļa bērnu, kuri 
dažādu iemeslu dēļ nav iesaistījušies kādā 
pulciņā vai kolektīvā, nav izjutuši to īpašo 
atmosfēru, ko sniedz priekšnesuma gatavo-

šana un uzstāšanās uz skatuves. 
Lai radītu iespēju izpausties un 
demonstrēt savu talantu ikvienam, 
kurš to vēlas, un katram bērnam 
ļautu izjust kaut nelielu, bet “zvaig-
žņu stundu” spožo prožektoru gais-
mā, tika organizēts “Skolas spico 
talantu šovs” Krāslavas pamat-
skolā. Pirmais īpašais pasākums 
notika pirms septiņiem gadiem un 
tajā uzstājās 29 dalībnieki. Tad arī 
dzima sauklis: “Mēs neesam 
ideāli - mēs esam unikāli”. 

Septiņu gadu laikā šovs 
ir kļuvis tik populārs, ka 
šogad Krāslavas estrādē 
pulcējās jau gandrīz 250 

dalībnieki no Krāslavas un Dagdas 
novadiem. To, ka šovā ikviens uzstā-
šanās dalībnieks ir unikāls, apliecinā-
ja viņu daudzveidīgie talanti – dziedā-
šana, dejošana, prasmīga braukšana 
ar velosipēdu un motociklu, futbola 
bumbas vadīšana, vingrojumi zirga 

mugurā un pat svilpošana! 
Andzeļu Bērnu un jauniešu centra “Orhi-

dejasS” vadītāja Anna Sevastjanova atzīst: 
“Šis pasākums bērniem man patīk vairāk par 
visiem citiem, jo tajā ir jūtama bērnu dvēsele. 
Viss ir tik sirsnīgi, vienkārši un jautri!” 

Krāslavas plašajā estrādē sep-
tembra vidū, kur katru dalībnieku 
apmīļoja saules stariņš, svētki iz-
devās lieliski. Bez pārtraukuma 
skanēja mūzika, vieni dalībnieki 
nomainīja nākošos, visus uzjaut-
rināja un arī priekšnesumos pie-
dalījās populārie multiplikācijas 
filmu varoņi – trusītis Kroša, cūciņa 
Pepa un Minjons. Katra priekšne-
suma dalībnieki tika sagaidīti un 

pavadīti ar skaļiem aplausiem un ovācijam. 
Raitā šova norise apliecināja, ka pasāku-

ma organizēšanā ir ieguldīts milzīgs darbs. 
Katrs bija centies, cik labi vien spēja. Tāpēc 
pasākuma noslēgumā tika godināti visi, kuri 
veltīja laiku, līdzekļus, savas prasmes un 
sirdsdegsmi, lai svētki izdotos tik labi, cik 
vien tas iespējams.

Krāslavas pamatskolas direktore Vija 
Konceviča izteica pateicību visiem šova 
organizētājiem un atbalstītājiem par to pie-
vienoto vērtību, kuru jutām šajā pasākumā. 
Īpaša pateicība tika izteikta Latvijas Sarkanā 
Krusta Krāslavas, Dagdas un Aglonas nova-
du komitejas izpilddirektorei Sandrai Molo-

tokai un viņas komandai, Krāslavas pa-
matskolas psiholoģei Veltai Daņiļevičai, 
Norvēģijas Sarkanā Krusta Nord-Trøn-
delagd nodaļas delegācijai. 

Dagdas Izglītības, kultūras un sporta 
nodaļas vadītāja Marija Mickeviča teica: 
“Mūsu dzīve sastāv nevis no minūtēm un 
stundām, bet no mirkļiem, kurus izdzīvo-
jam un atceramies.” 

Šie kopā izdzīvotie skaistie mirkļi, 
kopības izjūta, patīkamās emocijas pa-
liks atmiņā gan Krāslavas un Dagdas 
novadu šova dalībniekiem no Krāslavas 
pamatskolas, Krāslavas “Varavīksnes” 
skolas, Robežnieku pamatskolas, An-
dzeļu pamatskolas, Šķaunes pamatsko-
las, Aleksandrovas internātpamatskolas, 
gan Norvēģu draugiem, kuri aizvedīs 
vēsti par mūsu talantīgajiem bērniem uz 

savu zemi un turpinās atbalstīt mūsu bērnu 
un jauniešu ieceres arī turpmāk.

Pagodinājuma raksti tika pasniegti vi-
siem pasniedzējiem, kuri darbojās ar bēr-
niem un jauniešiem radošajās darbnīcās 
Alternatīvās izglītības nometnē, visiem brīv-
prātīgajiem, kuri palīdzēja organizēt un vadīt 
pasākumus, visiem pedagogiem, kuri saga-
tavoja bērnus dalībai “Spico talantu šovā”, 
un katram šova dalībniekam personīgi. 

Pasākumu noslēdza balonu salūts, kas 
debesīs aiznesa katra bērna sapnīti, ar cerī-
bu uz tā piepildījumu.

Iveta LEIKUMA
Alekseja GONČAROVA foto

Protesti Vācijā
Vairāk nekā 160 tūkstoši demons-

trantu sestdien Vācijas pilsētās piedalījās 
protesta akcijās pret Eiropas Savienības 
(ES) plāniem parakstīt plašus brīvās 
tirdzniecības līgumus ar ASV un Kanādu. 
Demonstranti bija no desmitiem pret glo-
balizāciju noskaņotu grupu, nevalstisko 
organizāciju un arodbiedrību. ES un Ka-
nāda savu līgumu plāno parakstīt samitā 
nākammēnes, bet ES un ASV amatperso-
nas paudušas apņēmību vismaz sarunas 
par TTIP pabeigt pirms janvārī amatu at-
stāj ASV prezidents Baraks Obama. 

Sprādziens Pakistānā
Pakistānas ziemeļrietumos piekt-

dien mošejā uzspridzinājās talibu tero-
rists pašnāvnieks, nogalinot vismaz 28 
cilvēkus un ievainojot vēl 30 musulmaņu 
piektdienas lūgšanu laikā. Terorakts no-
tika Butmainas ciemā Mohmandas cilšu 
rajonā. Šis cilšu rajons robežojas ar Af-
ganistānu, kur armija cīnās pret islāmistu 
grupējuma “Taleban” kaujiniekiem.
Parlamenta vēlēšanas Krievijā

Svētdien notikušajās parlamenta 
apakšpalātas Valsts domes vēlēšanās vis-
vairāk balsu ieguvusi valdošā partija “Vie-
notā Krievija”. Kopumā parlamentā ir iekļu-
vušas sešas partijas. Valsts domes pilnvaru 
termiņš ir pieci gadi. Tajā ir 450 deputāti, un 
puse no tiem jeb 225 deputāti tiek ievēlēti 
pēc partiju sarakstiem, kuriem iekļūšanai 
domē ir jāpārvar 5% barjera, bet pārējie 
225 deputāti - vienmandāta apgabalos.
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Nodarbinātības valsts aģentūra: par bezdarbu un bezdarbniekiem. Intervija ar vēsturi 

Visas mūsu bēdas ir bezdarba dēļ. Gan 
krāslaviešu masveida izbraukšana uz ārze-
mēm, gan maznodrošināto ģimeņu skaita 
pieaugums, gan jaunieši, kuri neatrod savu 
nišu dzīvē... Daži ar laiku tomēr atrod dar-
bu, kāds cenšas iztikt, strādājot sezonālos 
darbus un laiku pa laikam piepelnoties. Bet 
citi jau atmeta ar roku un pārtrauca visus 
mēģinājumus sakārtot savu dzīvi. Vienkārši 
trūkst vārdu... Nodarbinātības valsts aģen-
tūra ir organizācija, kuras mērķis ir palīdzēt 
tiem, kas zaudējuši darbu. Noteikti jāuz-
sver, ka NVA regulāri organizē kursus, kas 
palīdz uzlabot valsts valodas zināšanas, 
iegūt iemaņas darbā ar datoru, pārkvalifi-
cēties. Kursanti saņem stipendiju un jaunas 
iespējas... Bet bieži šīs iespējas tā arī pa-
liek par iespējām. Darba nav tāpat kā līdz 
šim... Daži strādā bez jebkādiem līgumiem 
un sastopas ar “darba devējiem”, kas ir ne 
visai apzinīgi un godīgi. Bet gadās arī tā, 
ka pats bezdarbnieks nemaz nemeklē sev 
nekādu jaunu darbu un jūtas ļoti ērti savā 
situācijā, kad ir tik viegli pamatot visas sa-
vas nedienas ar bezdarbnieka statusu... 

Lai rastu atbildes uz visiem sarežģīta-
jiem jautājumiem par iedzīvotāju nodarbinā-
tību, es nolēmu vērsties pie profesionāļiem. 
Nodarbinātības valsts aģentūras Krāslavas 
filiāle es radu atbalsi, par tikšanos ar filiāles 
priekšnieci Ilonu Šlapinu mēs vienojāmies 
uzreiz, bet... Nepārvaramu šķēršļu virkne 
pagarināja šī materiāla tapšanas proce-
su par divarpus mēnešiem. Tā gadās, jo 
pats liktenis reizēm rada barjeras ceļā uz 
interviju par mūsu lasītājiem aktuālajiem 
tematiem. Atvaļinājums, slimība, atbilžu 
saskaņošana ar aģentūras centrālā biro-
ja sabiedrisko attiecību nodaļu, jautājumu 
pāradresēšana, centrālā biroja darbinieka, 
kas ir atbildīgs par atbilžu sagatavošanu, 
slimība... Valsts ierēdņi, tāpat kā vienkāršie 
cilvēki, arī slimo, iet atvaļinājumā... Bet... 
Viss ir labs, kas labi beidzas... Un šodien 
mūsu lasītājiem ir iespēja iepazīties ar šo 
materiālu. Par ko jāsaka paldies gan Ilonai 
Šlapinai, gan Nodarbinātības valsts aģen-
tūrai.  Tātad: 

Cik šobrīd bezdarbnieku ir oficiāli 
reģistrēti Nodarbinātības valsts aģentū-
ras Krāslavas filiālē?

2016.gada 1.septembrī Nodarbinātī-
bas valsts aģentūras Krāslavas filiālē bija 
reģistrēti 2193 bezdarbnieki, no kuriem 
58% bez darba bija ilgāk par gadu. No ko-
pējā bezdarbnieku skaita 52% reģistrētas 
sievietes. 2016.gada 1.septembrī bezdar-
ba līmenis Krāslavas novadā bija 15% no 
iedzīvotāju skaita darbspējas vecumā un 
Dagdas novadā – 16,8%. Uz doto brīdi 
bezdarbnieku skaits filiālē nedaudz pieaug. 
Pieaugums ir saistīts ar Kalniešu pamat-
skolas, Skaistas sākumskolas likvidāciju un 
SIA “Krāslavas ūdens” reorganizāciju.

Diemžēl bezdarbnieku kvalitatīvais sa-
stāvs ir pasliktinājies, jo liela daļa iedzīvo-
tāju filiālē griežas, lai iegūtu bezdarbnieka 
statusu un varētu pretendēt uz sociālo pa-
līdzību pašvaldībā. Novados vissāpīgākā 
problēma ir vāji attīstītais darba tirgus, kas 
nestimulē bezdarbniekus aktivizēties sa-
vas konkurētspējas paaugstināšanai. Lau-
ku teritorijās algotie pagaidu darbi lielākai 
daļai iedzīvotāju ir vienīgā iespēja vismaz 
īslaicīgi integrēties darba tirgū un gūt kaut 
nelielus iztikas līdzekļus. 

Iedzīvotāju mobilitātes jomā Krāslavas 
un Dagdas novadu teritoriālajās vienībās ir 
ievērojamas atšķirības. Jo tuvāk pagasts 
atrodas Krāslavai un Dagdai, kā arī galve-
najām transporta maģistrālēm, jo mobilitāte 
ir augstāka, jo augstāka ir iedzīvotāju sociā- 
lā, profesionālā un teritoriālā mobilitāte un 
attiecīgi augstāki uzņēmējdarbības ekono-
miskie rādītāji.   

Kuras profesijas pārstāvji biežāk 
nonāk bezdarbnieka statusā?

Bezdarbnieka statusā Krāslavas filiālē 
visbiežāk reģistrējas sezonas darbu strād-
nieki. Pavasarī tie ir apkures iekārtu opera-
tori un ēdināšanas pakalpojumu speciālisti 

(pavāri, virtuves strādnieki). Rudenī – būv-
strādnieki. Ja ņem kopumā, tad palīgstrād-
nieki un kokapstrādes iekārtu operatori.

Kurā vecuma grupā ir lielāks bez-
darbnieku skaits: jaunieši līdz 30 gadu ve-
cumam, vidējā vecuma grupas pārstāvji 
(30.-50.), pirmspensijas vecuma cilvēki?

Lielākais bezdarbnieku skaits 1582 
ir reģistrēts vidējā vecuma grupā no 30 
līdz 58 gadiem. Nākošā lielākā grupa ir 
pirmspensijas vecuma bezdarbnieki – 364 
un 247 jaunieši bezdarbnieki ir reģistrēti 
vecumā no 15 līdz 29 gadiem. Liels skaits 
jauniešu ir bez vidējās vispārējās vai pro-
fesionālās izglītības. Galvenie iemesli aug-
stajam jauniešu bezdarbam ir darba tirgus 
prasībām neatbilstoša vai nepietiekama 
izglītība un praktiskās darba pieredzes 
trūkums. Gribētu atgādināt jauniešiem, ka 
filiālē ir pieejami karjeras speciālista pa-
kalpojumi. Karjeras konsultants jauniešus 
klātienē var konsultēt karjeras izvēles, plā-
nošanas un profesionālās piemērotības 
jautājumos. Karjeras konsultants palīdzēs 
apzināties un risināt tās problēmas, kas 
jaunietim var traucēt pareizai profesionālās 
nākotnes izvēlei, tālākai izglītībai vai darba 
meklējumiem, kā arī motivēs un iedrošinās 
jauniešus, veidojot karjeru, būt aktīviem un 
mobiliem.

Cik liels varētu būt tā saucamais 
“slēptais bezdarbs” (cilvēki, kuri ir bez 
darba, bet nav reģistrējušies) mūsu no-
vadā?  

Šādas informācijas novada griezumā 
nav. NVA aprēķina reģistrētā bezdarba lī-
meni, tas ir reģistrēto bezdarbnieku īpat-
svaru ekonomiski aktīvo iedzīvotāju kop-
skaitā. Tā ir vecuma grupa - no 15 gadiem 
līdz pensionēšanās vecumam. Savukārt 
Centrālā statistikas pārvalde aprēķina se-
zonāli izlīdzinātā bezdarba līmeni – darba 
meklētāju īpatsvaru iedzīvotāju darbspējas 
vecumā kopskaitā. Starpība starp sezonā-
li izlīdzināto bezdarba līmeni un reģistrētā 
bezdarba līmeni nosacīti varētu norādīt 
uz tā saucamā “slēptā bezdarba” apjomu. 
Piemēram, šī gada 2.ceturkšņa beigās se-
zonāli izlīdzinātā bezdarba līmenis iedzīvo-
tāju grupā vecumā līdz 64 gadiem pēc CSP 
datiem valstī bija 9,7%, savukārt reģistrētā 
bezdarba līmenis – 8,3%.  Lielākā šo rādī-
tāju starpība vērojama Rīgas un Zemgales 
reģionos, savukārt Latgales reģionā šī star-
pība ir mazāka.

Kā jārīkojas cilvēkam, kurš zaudējis 
darbu? Kas jādara, lai varētu reģistrē-
ties Nodarbinātības valsts aģentūrā?

Bezdarbnieks var reģistrēties jebku-
rā Nodarbinātības valsts aģentūras filiālē 
neatkarīgi no deklarētās dzīvesvietas. Ie-
snieguma veidlapa bezdarbnieka statusa 
iegūšanai tagad ir pieejama arī elektroniski.

Tiesības uz bezdarbnieka statusu pēc 
reģistrēšanās Nodarbinātības valsts aģen-
tūrā ir personai, kura: 

• nestrādā (nav uzskatāma par darba 
ņēmēju vai pašnodarbināto saskaņā ar li-
kumu “Par valsts sociālo apdrošināšanu”);

• meklē darbu;
• ir darbspējīga un gatava nekavējoties 

stāties darba attiecībās;
• ir sasniegusi 15 gadu vecumu;
• nav sasniegusi vecumu, kas dod tie-

sības saņemt valsts vecuma pensiju, vai 
kurai valsts vecuma pensija nav piešķirta 
(tai skaitā priekšlaicīgi);

• nav uzņemta pamatizglītības vai vi-
dējās izglītības programmā klātienē;

• neveic komercdarbību vai tās ko-
mercdarbība apturēta saskaņā ar normatī-
vajiem aktiem;

• neatrodas ieslodzījuma vietā, izņe-
mot brīvības atņemšanas soda izciešanu 
atklātā cietumā, vai ilgstošas sociālās ap-
rūpes vai sociālās rehabilitācijas institūci-
jā, kurā pakalpojumus pilnībā finansē no 
valsts vai pašvaldības budžeta.

Par darbspējīgu Bezdarbnieku un dar-
ba meklētāju atbalsta likuma izpratnē uz-
skatāma arī persona, kurai ir noteikta inva-
liditāte, izņemot gadījumus, kad Veselības 
un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts ko-
misija ir noteikusi 100 procentu darbspēju 
zaudējumu.

Lēmumu par bezdarbnieka statusa 
piešķiršanu, ja persona atbilst visiem ie-
priekš minētajiem kritērijiem un ir uzrādījusi 
nepieciešamos dokumentus, NVA pieņem 
vienas darba dienas laikā.

Lai reģistrētos bezdarbnieka statusa 
iegūšanai, personai jāuzrāda šādi doku-

menti:
• personu apliecinošs dokuments 

(pase vai personas apliecība jeb identifikā-
cijas karte - eID) vai ceļošanas dokuments;

• dokuments, kas apliecina personas 
uzturēšanās tiesības Latvijas Republikā, 
ja saskaņā ar ārzemnieku uzturēšanos 
Latvijas Republikā regulējošajiem norma-
tīvajiem aktiem šādam dokumentam jābūt 
personas rīcībā.

Kāds ir jūsu viedoklis par to, ka 
daudzi bezdarbnieki arī pēc kursu beig-
šanas nespēj atrast darbu?

 (atbildi uz jautājumu sniedza aģentū-
ras sabiedrisko attiecību nodaļa) 

Ja bezdarbnieks ir reģistrējies NVA, 
viņa pienākums ir patstāvīgi un ar NVA 
palīdzību meklēt darbu. Ja šis pienākums 
netiek pildīts un bezdarbnieks atsakās no 
piemērota darba divas reizes, bezdarbnie-
ka statusu viņš zaudē. Taču pastāv vairāki 
faktori, kas apgrūtina darba meklēšanu: 
nepietiekams brīvo darbavietu skaits dzī-
vesvietas tuvumā; sabiedriskā transporta 
nepieejamība; darba devēju nevēlēšanās 
pieņemt darbā cilvēkus, kas ilgstoši bijuši 
bez darba vai ir vecumā virs 50 gadiem; 
īslaicīga nodarbinātība, to skaitā arī nele-
gālā; bezdarbnieka veselības problēmas 
un citi faktori. Jaunieši ir mobilāki, viņi, lai 
atrastu darbu, var aizbraukt uz citu nova-
du vai reģionu, kur viņiem ir piemērotas 
darbavietas, savukārt vecāka gadagājuma 
darba meklētājiem, lai atrastu darbu, bieži 
vien pietrūkst motivācijas kaut ko kardināli 
mainīt savā dzīvē – profesiju, dzīves vietu, 
apstākļus. Daudzi samierinās ar pagaidu 
darbiem vai piedalīšanos nodarbinātības 
pasākumos. Lai palīdzētu tiem cilvēkiem, 
kuru dzīves vietā nav piemērotu vakanču, 
bet ir iespēja strādāt citos novados vai pil-
sētās, NVA piedāvā reģionālās mobilitātes 
atbalstu un pirmo četru darba attiecību 
mēnešu laikā kompensē transporta izdevu-
mus vai dzīvojamo telpu īri, ja darbs atro-
das vismaz 20 kilometru attālumā no dzī-
ves vietas.

Jums nešķiet, ka valstī ir izveidoju-
sies ‘’profesionālo’’ bezdarbnieku grupa 
– cilvēki, kuri apmeklē visus iespējamos 
kursus, saņem stipendijas, taču nevēlas 
meklēt pastāvīgu darbu?

 (atbildi uz jautājumu sniedza aģentū-
ras sabiedrisko attiecību nodaļa) 

Kā jau teicu, NVA reģistrētajam bez-
darbniekam ir pienākums meklēt darbu. 
Kad cilvēks, kuram nav darba, reģistrējas 
NVA, viņš kopā ar aģentūras darbinieku 
izstrādā individuālo darba meklēšanas 
plānu, par kura izpildi regulāri ziņo NVA. 
Aģentūra veic bezdarbnieku profilēšanu, 
tās rezultāti rāda, ka ilgstoši bez darba un 
ar zemu motivāciju meklēt darbu šī gada 
augustā valstī bija 6 493 bezdarbnieki. Pro-
filēšanas rīks norāda uz šādiem riskiem, 
bet nodarbinātības aģents izvērtē konkrēto 
situāciju individuāli: piemēram, augsts savu 
prasmju novērtējums un vienlaikus nevēlē-
šanās meklēt darbu var norādīt uz klienta 
vēlmi izmantot bezdarbnieka statusu, lai 
saņemtu pabalstu vai izmantotu iespēju 
mācīties par valsts līdzekļiem. Šādos ga-
dījumos NVA pievērš pastiprinātu vērību 
klienta zemajai vēlmei meklēt darbu un 
aktīvi motivē šo cilvēku darba meklēšanai. 
Tiek noskaidrots, vai viņš savas prasmes 
un iespējas atgriezties darba tirgū novērtē-
jis adekvāti, kā arī tiek piedāvāta karjeras 
konsultācija, lai klients padziļināti izvērtētu 
bezdarba risku paaugstinošus faktorus un 
saņemtu padziļinātu informāciju par situā-
ciju darba tirgū.

Kādas vakances šobrīd ir pieejamas 
mūsu novadā?

Krāslavas novadā uz doto brīdi ir pie-
ejamas sekojošas vakances: intervētāji, 
palīgstrādnieki, mazumtirdzniecības vei-
kala pārdevēji, pavārs, konditors, audumu 
komplektētājs, šūšanas iekārtu operatori, 
apģērbu konstruktors, drēbnieks, izpilddi-
rektors apstrādes rūpniecībā.

Cik bieži uzņēmēji sadarbojas ar 
jūsu filiāli, lai atrastu nepieciešamo spe-
ciālistu, darbinieku?

Darba devēji ar mums sadarbojas pēc 
nepieciešamības. Ir ļoti aktīvi darba devē-
ji, kuri reģistrē brīvās darbavietas un aktīvi 
nodarbina bezdarbniekus, piedaloties NVA 
pasākumos. Šogad Krāslavā darbību uz-
sākuši 2 jauni darba devēji IK SLAV (suši 
bārs), izveidojot 6 darbavietas, kā arī pie-
dalās mūsu aktīvajos nodarbinātības pa-

sākumos, veidojot subsidētās darbavietas 
jauniešiem. SIA BELEIC izveidoja 10 dar-
bavietas un, attīstoties ražošanai, ceram 
turpināt sadarbību. Aktīvi piedalās NVA ak-
tīvajos nodarbinātības pasākumos, veido-
jot subsidētās darbavietas, tādi darba de-
vēji kā SIA IVI gāze, SIA Nemo, SIA Dilanis 
T, SIA Krāslavas avots, SIA Krāslava D, SIA 
IV PLUS, zemnieku saimniecība KURMĪŠI, 
Jauniešu biedrība Dagne u.c.

Ir arī tādi gadījumi, kad ne vienmēr 
varam darba devējiem palīdzēt ar brīvo 
darbavietu aizpildīšanu, ja darba devējs re-
ģistrē vakanci, kurai nepieciešams augstas 
kvalifikācijas speciālists. Tādā gadījumā 
lūdzam palīdzību vakances aizpildīšanā tu-
vāk esošās filiāles.

Vai ir tādi uzņēmēji, kuri atsakās sa-
darboties ar aģentūru? Kāpēc?

Ir vairākas problēmas, kas traucē piln-
vērtīgāk sadarboties ar darba devējiem. 
Mūsu novados ir maz spēcīgu darba de-
vēju, lielākā daļa strādā tikai “uz izdzīvo-
šanu”. Par daļu no darba devējiem tautā ir 
izplatījusies informācija, ka ļoti maz maksā, 
vai pirmajos mēnešos nemaksā vispār. 
Pie tādiem bezdarbnieki negrib iet strādāt, 
savukārt spēcīgākie darba devēji ir ne vi-
sai augstās domās par tiem, kuri ir mūsu 
uzskaitē. Tāpat darba devējus neapmie-
rina pieejamais darbaspēks – cilvēki nav 
pietiekami kvalificēti, sagatavoti tūlītējam 
darbam uzņēmumos – šis pārkvalifikācijas 
process aizņem pārāk ilgu laiku – līdz pat 6 
mēnešiem, taču darbaspēks nepieciešams 
pēc iespējas ātrāk.

Kāda ir pēdējo piecu gadu statistika 
– bezdarbnieku kļuvis vairāk vai mazāk?

Pēdējo piecu gadu statistika rāda, ka 
bezdarbnieku ir kļuvis mazāk. Ja 2012.
gada beigās uzskaitē bija 3122 bezdarb-
nieki, tad uz šī gada 1. septembri – 2193 
bezdarbnieki.

Kādus jaunus projektus aģentūra 
plāno īstenot tuvākajā laikā?

 (atbildi uz jautājumu sniedza aģentū-
ras sabiedrisko attiecību nodaļa) 

Šogad NVA uzsākusi jaunu ESF projek-
tu atbalstam ilgstošajiem bezdarbniekiem, 
lai palīdzētu ilgstošajiem bezdarbniekiem 
pārvarēt bezdarbu veicinošas problēmas 
un iekļauties darba tirgū. Projekts paredz 
ilgstošo bezdarbnieku motivēšanu meklēt 
darbu, karjeras, psihologa un psihoterapei-
ta individuālas un grupu  konsultācijas, at-
balstu un konsultācijas individuālo sociālo 
problēmu risināšanai, kā arī mentora pa-
kalpojumus. Pēc motivācijas programmas 
pabeigšanas ilgstošajam bezdarbniekam 
piedāvās psiholoģisko atbalstu. Būs arī ve-
selības pārbaudes, lai noteiktu veselības 
stāvokļa piemērotību piedāvātajam darbam 
un darba vides faktoriem. Turpinās Mineso-
tas 12 soļu programma bezdarbniekiem ar 
atkarības problēmām.

Nākotnē plānots sniegt īpašu atbalstu 
arī darba ņēmējiem vecumā virs 50 gadiem. 
Šīs vecuma grupas cilvēkiem ir augsts bez-
darba risks, jo viņu kvalifikācija, profesionā-
lās zināšanas, iemaņas un prasmes visai 
bieži vairs neatbilst mūsdienu darba tirgus 
prasībām, bet darbspēju ietekmē veselības 
stāvoklis. Lai palīdzētu vecāka gadagājuma 
cilvēkiem pārvarēt bezdarba risku veicinošus 
faktorus, Labklājības ministrija ir izstrādājusi 
Aktīvās novecošanās stratēģiju ilgākam un 
labākam darba mūžam Latvijā, tostarp, pare-
dzot nodarbinātības veicināšanas aktivitātes 
un mūžizglītības nodrošināšanu. 

Paldies par sadarbību! 
Ko lai dara?.. Īstenībā droši vien ne 

viss ir tik traģiski. Iespējas ir, īpaši jau-
niešiem, kuri vēlas iesaistīties mobilitātes 
pasākumos un kuriem vēl nav savas ģime-
nes. Man bija interesanti uzzināt, ka darbu 
var meklēt arī kaimiņu pilsētās, ka aģen-
tūrai ir iespēja kompensēt ceļa izdevumus 
vai mājokļa īres maksu. Kaut gan tas ir tikai 
4 mēnešu garumā, bet tajā gadījumā, ja 
darba meklētājs parādīs sevi kā labu dar-
binieku, turpmāk visus šos jautājumus var 
risināt ar darba devēju. Iespējams, manas 
pārdomas kādam liksies pārāk naivas... 
Bet esmu pārliecināts: ja cilvēks ļoti grib, 
tad viņš var daudz ko panākt. Pieredze. Lai 
dod Dievs, ka visi gribētāji atrod savu sirds-
darbu, bet tie, kam darbs ir, nekādā gadīju-
mā nezaudē to līdz pašai pensijai, pelnītai 
un pienācīgai.  

Andrejs JAKUBOVSKIS 
Foto no interneta (ilustratīva) 
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“Skaniskais audekls” vai “Izrāde ekstrēmā stilā” (Grupa “Iov”) 
Festivāls “ED-FEST 

2016” bija interesants 
ar daudziem priekšne-
sumiem. Nevienu no 
muzikālās programmas 
dalībniekiem nevarētu 
uzskatīt par “tukšu vietu”, 
katrs atradis savu klau-
sītāju un saņēmis savu 
aplausu porciju. Bet gru-
pa “Iov” atstājusi visne-
viennozīmīgāko iespai-
du. Bītbokss, Kafkas, 
Hārmsa, Maršaka darbu 
fragmenti, prātam neap-
tveramas elektroniskas 
skaņas, lociņš un elek-
troģitāra, te straujāks, te 
lēnāks ritms... Publika 
bija vieglā neizpratnē. 
Daži klausījās kā apburti, it kā baidoties 
kaut ko palaist garām. Citi paraustīja ple-
cus un aizgāja tālāk no skatuves, bija arī 
tie, kuri skeptiski smaidīja un ironizēja... 
To, kas aizkavējās, lai paklausītos šo dī-
vaino priekšnesumu, īstenībā bija pavisam 
nedaudz. Nemitīgā kustība pie skatuves 
turpinājās... Taču tas nekādi netraucēja 
grupas dalībniekiem. Viņi prezentēja savu 
vīziju par mūsdienīgu “skanisko mākslu”, 
viņi īstenoja savu ideju, viņi dalījās ar savu 
neparasto un oriģinālo pasaules redzēju-
mu... Nopietni, koncentrēti, izteiksmīgi... 

Viņi atklāja kādu noslēpumu, ar ko 
grib dalīties... Kad priekšnesums beidzās, 
viens no dalībniekiem (kā vēlāk noskaid-
rojās, Latvijas Valsts konservatorijas otrā 
kursa students, vijolnieks Semjons) paņē-
ma rokās mikrofonu un vērsās pie skatī-
tājiem ar piedāvājumu aicināt grupu uz 
korporatīvajiem pasākumiem, svētkiem, 
festivāliem, kā arī uz kāzām un pat diev-
kalpojumiem... Publika bija pārsteigta vēl 
vairāk. Bet “muzikālo ekstremāļu” duets 
mierīgi savāca savu aparatūru, ielika ģitā-
ru pārvalkā un grasījās aiziet. Manuprāt, 
palaist garām šo momentu un neiepazīties 
tuvāk ar tik neparastu grupu būtu nozie-
gums. Jaunieši labprāt piekrita manam 
piedāvājumam par interviju. Mēs iepazinā-
mies: Semjons un Žans (Daugavpils Mū-
zikas vidusskolas ceturtā kursa students, 
alts). Mēs bijām iekārtojušies uz soliņa 
parkā, tālāk no festivāla trokšņiem, un es 
ieslēdzu diktafonu... 

Vai jūs jau sen spēlējat kopā? 
Semjons: Kādus četrus gadus... Aptu-

veni. Varbūt jau piecus. Mēs spēlējam ļoti 
dažādu mūziku, sākot ar Bahu un beidzot 
ar šādām eksperimentālām kompozīcijām. 

Spēlējam orķestrī, an-
sambļos, izpildām pār-
svarā klasisko mūziku. 
Piedalāmies eksperi-
mentālajos projektos, 
strādājām teātrī un vei-
dojām performanci kopā 
ar māksliniekiem... Kad 
es saku, ka mēs spē-
lējam kopā, tas neno-
zīmē, ka mēs spēlējam 
tikai to, ko jūs dzirdē-
jāt... Manā izpratnē “Iov” 
nav vienreizējs projekts, 
mēs neesam kolektīvs, 
kas spēlē tāda veida 
mūziku... Nē, ne mūzi-
ku... Kaut ko skanisku 
pēc sava satura. 

Manuprāt, tā ir mūzika... 
Semjons: Par to var diskutēt... 
Šoreiz labāk neiedziļināsimies šajā 

jautājumā, citādi mūsu saruna sāks ievir-
zīties nepareizā gultnē... 

Piedāvāju vienoties par to, ka tā ir 
mūzika. 

Semjons: Es tam nepiekrītu. Tas, ko 
mēs spēlējam, tas ir... “Skaniskais audekls”, 
tā es to nosauktu. Tā nav mūzika. Vēl to var 
nosaukt par “skanisko izrādi”, “skanisko au-
diogrāmatu”, ko piedāvā klausītāju uzma-
nībai ne tikai ar runas palīdzību, bet arī ar 
“skanošu, viļņveidīgu tekstu” un tā tālāk... 

“Skaniskā izrāde” man patīk... Bet 
“audiogrāmata”? 

Semjons: Nu, es te sarunāju visādas 
muļķības...  

Lai spēlētu tādu mūziku vai arī ne 
mūziku, ir jābūt domubiedriem ļoti aug-
stā līmenī...  

Semjons: Es izaugu kopā Žanu. Mēs 
esam labākie draugi, un daudzas lietas da-
rām kopā.  

Jūs droši vien jau sastapāties ar 
to, ka ne visi jūs saprot, un pielūdzēju 
jums nav daudz... 

Semjons: Jā. Tā tas arī ir.  
Kā jums šķiet, kāpēc? Es redzē-

ju, ka tie, kas bija blakus skatuvei jūsu 
priekšnesuma laikā, jūs ļoti uzmanīgi 
klausījās. Tas nozīmē, ka jūsu māksla 
rada pareizas vibrācijas, kuras ietekmē 
cilvēku jūtas, attīsta fantāziju... Tas no-
zīmē, ka jūs visu darāt pareizi. Māksli-
nieks var izmantot jebkuras krāsas, un 
tik un tā viņš vienmēr būs mākslinieks. 
Šodien uz skatuves bija daudz izpildī-
tāju, kas neizraisīja nekādas emocijas. 
Viņi tikai radīja ritmu, kura pavadījumā ir 

ērti dejot... 
Semjons: Lūk, tādēļ viņi nekad nekļūs 

par īstiem māksliniekiem... Viss saistīts ar 
to, ka viņi uzliek visu atbildību citiem cilvē-
kiem (producentiem, skaņu operatoriem, 
gaismotājiem, grimētājiem, aranžētājiem, 
komponistiem, tekstu autoriem un tā tā-
lāk). Ko viņi dara paši?  

Bet kāpēc jūs izvēlējāties tik sarež-
ģītu ceļu?  

Semjons: Tas nav vienkāršs, un līdz 
ar to arī interesants.  

Vilina “neiemītas takas”? 
Semjons: Kāpēc? Tās gan ir “mītas”... 

Bet šeit, Daugavpilī, tās ir “mazmītas”.  
Žans: Īstenībā viss, ko mēs šodien 

darījām, tas ir eksperiments. Mēs improvi-
zējām. Bet šīs improvizācijas pamatā ir ļoti 
konkrētas līnijas, ko mēs saskaņojām un 
apspriedām. Bet pārējais... Spēlējām to, 
ko jutām tajā brīdī.  

Semjons: Ja runa ir tieši par tehniku, 
kas ir kompozīcijas un izpildījuma pamatā, 
tad es to saucu par “semplēto improvizāci-
ju”. Mums ir sagatavoti sempli (angliski – 
sample). Sempls ir ne tikai muzikāla frāze, 
tā ir sava veida domas izpausme... un tā 
nav muzikāla. Tās ir noteiktas krāsas, no-
teikti temati, kas mums ir aktuāli, un mūsu 
priekšnesuma laikā mēs to visu miksējām 
kā dīdžeji. Attīstot to, mainot vai vispār ne-
izmantojot. Daudz ko no tā, ko iecerējām, 
mēs šodien neesam izdarījuši. 

Žans: Šodien mēs ne tikai radījām 
skaņas, mēs piešķīrām tām svaru kā ķer-
menim. Tāds bija mūsu uzdevums.  

Semjons: Ja jums ir in-
teresanti mūsu teksti, tad tur 
bija fragments no Hārmsa 
stāsta, no Kafkas darbiem, 
Maršaka „Kaķu nama”, kā 
arī no Marjoe Gortnera, pa-
zīstamā mistifikatora, darbī-
bas, viņš visu mūžu jauca 
cilvēkiem prātu, izmanto-
jot viņu lētticīgumu. Vienu 
Hārmsa tekstu mēs neesam 
izmantojuši, jo sapratām, ka 
tas ir galīgi neatbilstošs si-
tuācijai.  

Pastāstiet, lūdzu, kas 
jūs atbalsta? Vai jums ir 
producents? Vai jūs ga-
tavojat skaņu ierakstus 
studijā? 

Mūsu studijas ir tikai mājās vai pagra-
bā... Profesionālajās studijās mēs neesam 
strādājuši. Neviens no producentiem par 
mums pagaidām neinteresējas. Mums bija 
dažādas situācijas... Mēs jau izgājām tam 

cauri... Bet nekā nopietna nebija. Bija kaut 
kādas “piečakarēšanas”. Nekā veiksmīga 
mums šajās attiecībās nebija. Vienkārši tie 
producenti nebija īsti producenti. Bet mēs 
bijām dumiķi, jo nezinājām, kas īstenībā ir 
producents... Cilvēks nodarbojās ar to, ko 
pats nemaz nepārzināja.  

Vai jūs piedalījāties festivālos, kas 
jums ir tuvi pēc stila, gara, satura? 

Žans: Nē. 
Semjons: Nu, kaut kas bija... Veidojām 

performances. Kad pie mums Rēzeknē no-
jauca “Joriku” (pazīstamais amatieru teātris - 
A.J.), mēs tajās drupās rādījām performanci 
“Jorika bēru mielasts”. Tas bija mākslinieku 
tusiņš. Bet citviet nekā līdzīga nebija.  

Vai jūs bieži aicina uz kādiem pasā-
kumiem? 

Žans: Aicina, bet ne visai bieži.  
Semjons: Pēdējā laikā visai reti. Gada 

laikā – ne vairāk kā 5-6 reizes. 
Paldies, ka piekritāt sarunai! 
Mani sarunbiedri pieklājīgi atvadījās 

un devās savās darīšanās... Jaunieši izvē-
lējās visai ne vienkāršu ceļu mākslā. Ļoti 
sarežģītu. Bet šāda rīcība ir liels gods ra-
došam cilvēkam. Šķiroties ar Semjonu un 
Žanu, es savās domās atgriezos pie viņu 
“performances”. Atcerējos tekstus... Tās 
ir pārdomas par dabas varenību, par Pro-
meteja varoņdarbu un tā bezjēdzīgumu, 
pasaka par uzpūtīgu kaķeni, kas nokļuva 
traģiskā situācijā... Tikai no pirmā acu uz-
metiena šķiet, ka visi literārie darbi ir ļoti 
dažādi un nekādā veidā nesavienojami. 
Īstenībā jaunieši mēģināja dalīties savās 

neparastajās pārdomās 
par dzīvi, saviem priekš-
statiem par mūsdienu 
problēmām, par saviem 
atbilžu meklējumiem uz 
ļoti sarežģītiem jautāju-
miem... Bet skaniskais 
pavadījums palīdzēja 
skatītājiem (šajā gadīju-
mā - klausītājiem) labāk 
izprast ideju, nevis sa-
prast, bet sajust, apjēgt to 
intuitīvi...  

Grupa “Iov” pagai-
dām ir zināma tikai re-
tajam. Gribas novēlēt 
jauniešiem daudz radošu 
uzvaru... Lai viņu māksla 

rastu atbalsi cilvēku sirdīs... Būt citādam 
ir bijis grūti visos laikos, toties tagad par 
šiem savādniekiem mēs lasām informāciju 
mācību grāmatās un enciklopēdijās...  

Andrejs JAKUBOVSKIS, autora foto 
ATTĒLĀ: Žans un Semjons, grupa „Iov”   

Ir ideja!

Uz tikšanos ar iedzīvotājiem Aronsona ielā 
vadošie darbinieki neieradās. Nebija viņu arī 
6. septembrī Priedainē. Tā ir tāda īpaša pro-
vinciāla snobisma izpausme, īpaši dīvaina 
topošo pašvaldību vēlēšanu gaisotnē.

Vairākums jautājumu un problēmu ir saistī-
ti ar Krāslavas namu (bez)darbību. Iedzīvotā-
jiem tiek ieteikts apmeklēt šo kantori, tur tad 
visas problēmas tiks atrisinātas.

Šajā sakarā atgādinu pensionāriem Krās- 
lavas namu pienākumus.

Ministru kabineta noteikumi Nr.1014 “Kārtī-
ba, kādā aprēķināma maksa par dzīvojamās 
mājas pārvaldīšanu un apsaimniekošanu” 
uzliek par pienākumu “Krāslavas namiem” 
par aprēķināto maksu nākamajam gadam 
rakstiski paziņot dzīvokļa īpašniekiem ne 
vēlāk kā līdz attiecīgā gada 15. oktobrim, 
paziņojumā norādot laiku un vietu (piemē-
ram, mājaslapa internetā, informatīvais 
stends), kur dzīvokļa īpašnieks var iepazīties 
ar tāmes kopsavilkumu, kā arī dzīvojamai 
mājai nepieciešamo remontdarbu apkopo-
jumu nākamajam periodam. Pēc dzīvokļa 
īpašnieka lūguma tāmes kopsavilkumu un 
remontdarbu apkopojumu “Krāslavas nami” 
rakstiski nosūta attiecīgajam dzīvokļa īpaš-
niekam.

Katru gadu līdz 1. aprīlim Krāslavas 
namiem ir jānosūta dzīvokļu īpašniekiem 
paziņojumu, norādot vietu un laiku, kur var 
iepazīties ar pārskatu par iepriekšējā kalen-
dārā gadā iekasēto un izlietoto maksu par 
dzīvojamās mājas pārvaldīšanu un apsaim-
niekošanu. Pēc dzīvokļa īpašnieka lūguma 
“Krāslavas nami” minēto pārskatu rakstiski 
nosūta attiecīgam dzīvokļa īpašniekam.

Dzīvokļa īpašnieka tiesības
30 darba dienu laikā pēc paziņojuma par 

aprēķināto dzīvojamās mājas pārvaldīšanas 

un apsaimniekošanas maksu nākamajam 
kalendārajam gadam saņemšanas, dzīvok-
ļu īpašnieki dzīvokļu īpašnieku kopsapulcē 
pieņem lēmumu par dzīvojamai mājai aprē-
ķinātās pārvaldīšanas un apsaimniekošanas 
maksas apstiprināšanu nākamajam kalen-
dāram gadam, kā arī par dzīvojamai mājai 
nepieciešamo remontdarbu plāna apstipri-
nāšanu nākamajam periodam. Kopsapulce ir 
tiesīga pilnvarot personu dzīvokļu īpašnieku 
saziņai ar “Krāslavas namiem”.

Ja dzīvokļu īpašnieki kopsapulcē noraida 
“Krāslavas nami” piedāvāto dzīvojamās mājas 
pārvaldīšanas un apsaimniekošanas maksu, 
vienlaikus izlemjams jautājums par attiecīgās 
maksas noteikšanu visu šajos noteikumos 
noteikto pakalpojumu nodrošināšanai vai par 
dzīvojamās mājas pārvaldīšanas tiesību pār-
ņemšanu. Kopsapulces protokols iesniedzams 
“Krāslavas namiem” piecu darbdienu laikā.

“Krāslavas namiem” ir pienākums 10 
darabdienu laikā sniegt dzīvokļu īpašnie-
kiem rakstisku atbildi par iespējām nodroši-
nāt pakalpojumus par maksu, kādu dzīvokļu 
īpašnieki apstiprinājuši kopsapulcē. Ja “Krās- 
lavas nami” nevar nodrošināt pakalpojumus 
par dzīvokļu īpašnieku apstiprināto maksu 
un sniedz attiecīgu finansiālu pamatojumu, 
dzīvokļu īpašnieki lemj par dzīvojamās mājas 
pārvaldīšanas tiesību pārņemšanu.

Cienījamie pensionāri! Izmantojiet savas 
likumīgās tiesības un pieprasiet no visu līme-
ņu ierēdņiem viņu pienākumu izpildi!

Neskaidrību gadījumā zvaniet man pa 
t.27184037 vai 65625168.

Pensionāru tiesībsargs 
cīņā ar ierēdņu patvaļu

Zigmunds PAŠKEVIČS

Pensionāru tiesībasSkaistuma konkursa “Miss Dimanta foto” laureāti 
rotā jūgendstilā veidota kaklarota

Vēlā piektdienas vakarā “Islande 
Hotel” telpās noslēdzās gadskārtējais 
“Miss Dimanta Foto” un “Miss Scuba Lat-
via” konkurss.  Konkursa “Miss Dimanta 
foto” fināla atklātajā balsojumā pirmo vietu 
un galveno balvu ieguva Ingrīda Troiņiko-
va no Krāslavas. Viņa saņēma mecenāta, 
juveliera un dārgakmeņu eksperta Serge-
ja Aleksejeva jūgendstila estētikā veidoto 
kaklarotu no zelta, sudraba un dimantiem. 
Tiesības pārstāvēt Latviju starptautiskā 
skaistuma konkursā “Miss Scuba”, kas 
norisināsies šī gada novembrī Kota Kinba-
lu, Malaizijā, ieguva žūrijas favorīte Stefā-
nija Jančevska no Valmieras. Sociālo tīklu 
balsojuma Simpātiju balvu saņēma Jeļena 
Ivanova no Rēzeknes.

Konkurss “Miss Dimanta foto” šogad 
norisinājās piekto gadu, tajā piedalījās 
147 dalībnieces no deviņpadsmit Latvijas 
pašvaldībām – Kuldīgas, Ventspils, Tuku-

ma, Jūrmalas, 
Siguldas, Bal-
viem, Daugav-
pils, Bauskas, 
K r ā s l a v a s , 
Liepājas, Val-
mieras, Jel-
gavas, Mado-
nas, Ogres, 
Rīgas, Rēzek-
nes, Cēsīm, 
Alūksnes un 
G u l b e n e s . 
Finālam, pēc 
saņemto bal-
su daudzuma un žūrijas vērtējuma, tika 
izvirzītas desmit dalībnieces. 

Skaistuma konkurss “Miss Dimanta 
foto” aicina sievietes apzināties sevi un 
nebaidīties riskēt, pieņemt izaicinājumus 
un uzvarēt. 
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Tikšanās Aronsona ielā
Otrdien, 14. septembrī, 

Aronsona ielas un tai piegu-
lošo ielu pensionāri sapulcē-
jās, lai uzdotu sasāpējušos 
jautājumus un diskutētu par 
problēmā ar dažādu nozaru 
atbildīgajiem darbiniekiem. Uz 
tikšanos ieradās Krāslavas no-
vada domes izpilddirektors Jā-
nis Geiba, pašvaldības polici-
jas priekšnieks Pēteris Jacina, 
“Krāslavas namu” pārstāvis 
Valdis Malkevičs un Krāslavas 
pašvaldības sociālā dienesta 
vadītāja Vija Bārtule. Sapulci vadīja pensionāru tie-
sībsargs Zigmunds Paškevičs. 

Uz tikšanos atnāca ne tikai pensionāri, bet arī 
gados jaunāki cilvēki - visus interesēja sasāpēju-
šo problēmu risinājumi. Aronsona ielas 20. nama 
iedzīvotāji vienā balsī protestēja par piebraucamo 
ceļu kvalitāti līdz viņu mājām - visur ir bedres, bet, 
iestājoties gada tumšākajam gadalaikam, tas draud 
ar kāju lūzumiem un izmežģījumiem. Iedzīvotāji pie-
prasīja bedres aizbērt vismaz ar granti un smiltīm. 
Jānis Geiba apsolīja tikt skaidrībā ar šo problēmu 
un atbilstoši rīkoties vistuvākajā laikā. 

Iedzīvotāji no Aronsona ielas 14. nama un Lie-
lās ielas 18. nama izteica savu neapmierinātību par 
autovadītājiem, kuri savus transportlīdzekļus no-

vieto tieši pie kāpņutelpas durvīm tā, ka nav iespē-
jams iziet no mājas. Pēteris Jacina paskaidroja: ja 
transportlīdzeklis aizšķērso ceļu un traucē dienestu 
(“ātrā” palīdzība, atkritumu izvedēji) transporta kus-
tību vai tiešām traucē iziet no mājas ar bērnu rati-
ņiem, tad iedzīvotāji drīkst nofotografēt pārkāpumu 
un izsaukt policijas pārstāvjus, kuri vainīgo sodīs ar 

soda naudu vai brīdinājumu.
“Krāslavas namu” pārstāvim tika uzdots jautā-

jums par to, kā tiek aprēķināta maksa par elektro-
enerģiju kāpņutelpās, kāpēc vasarā reizēm rēķini ir 
lielāki nekā ziemā. Aronsona ielas 8. nama iedzīvo-
tāji interesējās, kādiem mērķiem tiek tērēti šī nama 
uzkrājošā fonda līdzekļi. Kā arī lūdza ierīkot telpu 
kāpņutelpā, kur varētu novietot bērnu ratiņus.

Tika uzdoti jautājumi par to, kam ir jātīra sniegs 
no trotuāriem pie konkrētām mājām; kur šī mikrora-
jona iedzīvotāji drīkst vest pastaigā suņus u.c. Tika 
aktualizēta problēma, kas saistīta ar atkritumu ko-
neineru teritorijas uzkopšanu.  Aronsona 5 un Lielās 
ielas 18 māju iedzīvotāji strīdējās par to, kam pieder 
atkritumu konteineri, kas atrodas starp šīm mājām, 
un kam ir jāuztur ap tiem kārtība. Pašvaldības po-

licijas priekšnieks Pēteris Jacina izstāstīja, kā 
līdzīga rakstura problēma tika atrisināta starp 
Artilērijas ielas 3. un 5. namu. Tur tika uzstā-
dītas novērošanas kamera, tagad var redzēt, 
kas lieto šos konteinerus un pārkāpj to lieto-
šanas noteikumus. Ja iedzīvotāji redz, ka pie 
atkritumu konteineriem piebrauc automašīna, 
no kuras tiek izkrauti milzīgi atkritumu maisi, 
ir jāpiefiksē mašīnas numurs un nekavējoties 
jāziņo policijai. 

Sociālā dienesta vadītāja atbildēja uz jau-
tājumiem par medicīnas pabalstiem, par ko-
munālo maksājumu atvieglojumiem pensionā-

riem. Diemžēl neko patīkamu iedzīvotāji nedzirdēja. 
Tikšanās laikā varēja pieteikties braucienam uz 

Rīgu 17. septembrī, kur norisināsies Latvijas pen-
sionāru kopsapulce. 

Natālija ZDANOVSKA
Autores foto 

VID Muitas policijas pārvalde par vairākkārtējiem narkotisko vielu 
kontrabandas gadījumiem pasta sūtījumos aiztur vairākas personas

No 2015. gada decembra līdz 2016. gada jūli-
jam Valsts ieņēmumu dienesta (VID) Muitas policijas 
pārvalde par narkotisko vielu kontrabandu, izmantojot 
pasta sūtījumus, ir ierosinājusi vairākus kriminālproce-
sus un aizturējusi trīs personas. 

VID Muitas policijas pārvaldes lietvedībā atrodas 
vairāki kriminālprocesi, kuri tika uzsākti laika posmā 
no 2015. gada decembra līdz 2016. gada jūlijam par 
narkotisko vielu pārvietošanu pāri Latvijas Republikas 
valsts robežai pasta sūtījumos, pēc Krimināllikuma 
1901.panta pirmajā un otrajā daļā paredzētā noziedzī-
gā nodarījuma sastāva pazīmēm. 

Kopumā šo lietu ietvaros VAS “Latvijas Pasts” 
vēstuļu šķirošanas daļā tika izņemti četri pasta sūtīju-
mi no Kanādas un Nīderlandes. Pasta sūtījumos tika 
konstatētas LSD (10 gab. papīra markas), marihuāna 
(464,1003 g) un amfetamīns (1,2379 g).

2016.  gada 29. jūlijā, veicot speciālās izmeklē-
šanas darbības, tika noskaidrots, ka divi 1996. gadā 
dzimuši Latvijas pilsoņi grupā pēc iepriekšējas vieno-
šanās veic narkotisko vielu pārvietošanu pāri Latvijas 
Republikas valsts robežai pasta sūtījumos, narkotiskās 
vielas pasūtot caur internetu no dažādām Kanādas in-
terneta vietnēm. Aizturēšanas un kratīšanas laikā pie 
personām tika atrastas un izņemtas vēl psihotropās un 
narkotiskās vielas. Pamatojoties uz izņemto narkotisko 
un psihotropo vielu daudzumu, visticamāk vielas bija 
iegādātas un glabātas realizācijas nolūkā. 

Veicot tālākas darbības kriminālprocesu ietvaros, 
tika konstatēts, ka minētās personas ir veikušas vēl vis-

maz divus analoģiskus noziedzīgus nodarījumus, par 
kuriem arī ir uzsākti divi kriminālprocesi pēc 1901.panta 
otrās daļas. 

Aizturētie, 1996. gadā dzimušie Latvijas pilsoņi, 
tika atzīti par aizdomās turētajiem un tiem ir piemē-
roti drošības līdzekļi, kas nav saistīti ar brīvības at-
ņemšanu. 

Izmeklēšanas gaitā tika noskaidrota vēl viena 
persona, kura ir veikusi analoģiskas noziedzīgas 
darbības - internetā tika pasūtītas narkotiskās vielas, 
kuras ar pasta sūtījumiem nonāk Latvijas Republikā. 
2016. gada 8. septembrī veicot kratīšanu šīs perso-
nas dzīvesvietā, tika konstatēta zaļganbrūnas krāsas 
augu valsts izcelsmes viela, kas visticamāk ir narko-
tiska viela. Izņemtajai vielai ir nozīmēta ekspertīze, 
un vielas sastāvs vēl nav zināms. 

2016. gada 8. septembrī tika pieņemts lēmums 
par aizturētās personas atzīšanu par aizdomās tu-
rēto un pret viņu ir piemērots drošības līdzeklis, kas 
nav saistīts ar brīvības atņemšanu. 

Vēršam sabiedrības, īpaši jauniešu, uzmanību 
– narkotisko vielu iesūtīšana valstī, izmantojot pas-
ta sūtījumus, ir noziegums, par kuru sods tiek pie-
mērots pēc Krimināllikuma pantiem, tāpēc aicinām 
apzināties, ka šāds nevainīgs “joks” neviļus var 
sabojāt dzīvi. Tāpat lūdzam nepiekrist citu personu 
lūgumiem izņemt no pasta paciņas, par kuru legālo 
saturu neesat pārliecināti, kā arī atteikties aizdo-
mīgu paciņu izņemšanai pastā pret atlīdzību.

 Žurnāli septembrī Uzticamais draugs Singa
Veras Singajevskas atveidotais Karlsons bija daudzu bēr-

nu neatņemama dzīves sastāvdaļa. Aktrises pašas dzīves at-
slēga bija bērnišķīgi tīrs prieks, kas stāvēja pāri visām varām.

Degvīns impērijas pamatos
Gadsimtiem degvīns nesa milzu ienākumus Krievijas 

impērijai, taču vienlaikus tas bijis iemesls arī tautas nemie-
riem un ekonomikas satricinājumiem.

Turcijas tēvs
Turcijas pirmais prezidents Mustafa Kemals Ataturks 

joprojām saglabā ikonisku statusu valstiskā līmenī. Procesi, 
kas norisinājās Turcijā Ataturka laikā, bieži vien izskaidro 
patlaban šai valstī notiekošo.

Čurbanova lieta 
Sākoties perestroikai, kādam vajadzēja atbildēt par 

padomju nomenklatūras grezno dzīvi un visatļautību. Un 
atbildētājs bija Jurijs Čurbanovs – PSRS vadītāja Brežņeva 
znots. 

Laipni lūgti 
pie galda!

Viduslaikos ēdie-
nu gatavoja citādi nekā tagad, arī etiķete 
pie galda atšķīrās. Daudzas receptes, kas 
saglabājušās no tiem laikiem, mūsdienās 
šķiet pārlieku eksotiskas.

Vēl žurnālā Leģendas šomēnes 
lasiet par slavenākajiem kokiem pa-
saulē; baltajām sievietēm indiāņu gūs-
tā un viņu piedzīvotajām šausmām; 
Šerloka Holmsa ienaidnieka Moriarti-
ja prototipu Ādamu Vortu; pretrunām 
versijās par Krievijas ģenerāļa Andreja 
Vlasova rīcību; Ingmara Bergmana filmas Persona uzņemša-
nas aizkulisēm; modeļu nedienām modes namos; aktrises 
Ērikas Eglijas elku politikas pasaulē.

Futbola nedēļas uzvaras finišs

FK  “Krāslava” kauss palika mājās.
ATTĒLOS: vārtu ieņemšana; futbola svētku organizatori. 
Vairāk lasiet nākamajā numurā.

Alekseja GONČAROVA foto

Katlu māja Mičurina ielā joprojām nav gatava
Salīdzinājums, ka Dagdas 

katlu māja Mičurina ielā 12 A tā-
pat kā Rīga nekad nebūs gata-
va, radies pēc ilgstošas Dagdas 
novada izpilddirektora intervē-
šanas, kurš daudzkārt intervijas 
noslēdza ar solījumu, ka “Pēc 
divām nedēļām katlu māja būs 
gatava”. 

Apgalvojums, ka pēc divām 
nedēļām notiks objekta pieņem-
šana, izskanēja jau vairākkārt 
- gan jūnija sākumā, gan jūnija 
beigās. Tās pašas divas nedēļas 
tika pieminētas arī jūlija sākumā 
un beigās. Arī augusta vidū izpild-
direktors I.Pauliņš nesniedz citu 
atbildi kā vien - “aptuveni pēc di-
vām nedēļām darbi būs pabeigti”.  
Diemžēl uz sliekšņa jau septem-
bra vidus un ar steigu tuvojas 
jaunā apkures sezona, taču izpild-
direktors joprojām visus turpina 
barot ar solījumiem, ka katlu māja 
drīz būs gatava. 

Arī 15. septembra finanšu 
komitejas sēdē izpilddirektors 
I.Pauliņš nevarēja iepriecināt 
deputātus ar ziņu, ka katlu māja 
Mičurina ielā 12 a ir gatava. De-
putātiem vajadzēja kārtējo reizi 
klausīties solījumos - “iespējams, 
pēc nedēļas..., lielākais pusotras 
nedēļas...”, “iespējams līdz sēdei 
būs precīzākas ziņas...”, “pašlaik 
notiek kļūdu labošana”.

Izskatās, ka trauksmes zvani 
un iepriekš izteiktie deputātu vie-
dokļi sēžu laikā neradās paši no 

sevis, un, droši vien, bijuši pama-
toti. 

Laika gaitā pierādījās, ka kat-
lu “pieslīpēšanas” jautājums ne 
tikai ieilga, bet, iespējams, kļūs 
aktuāls arī tiesībsargājošās iestā-
dēs arī pēc to iedarbināšanas. Ja 
izpilddirektors atzīst, ka jūlijā visi 
remontdarbi tika pabeigti un katli 
tika iedarbināti, tad kāpēc ieilgst to 
oficiāla nodošana ekspluatācijā? 
Izskatās, ka kļūdu labošana no-
tiek ne objektā, bet gan uz papīra. 
Taču, kāda var būt kļūdu laboša-
na uz papīra, ja remontdarbiem 
bija jānotiek stingri pēc iepriekš 
apstiprinātajiem “papīriem”? Kas 
tad īsti vairāku mēnešu garumā, 
piesaistot palīgā pat jaunu autor- 
uzraugu, tiek labots? To varēs no-
skaidrot pēc oficiālas katlu mājas 
nodošanas ekspluatācijā. 

Cerēsim, ka “kļūdu labošanu” 
nenāksies apmaksāt Dagdas no-
vada nodokļu maksātājiem. Tāpat 
jācer, ka “kļūdas” nesadārdzinās 
apkures izmaksas tiem iedzīvotā-
jiem, kuri siltumu saņem no katlu 
mājas Mičurina ielā 12 A. 

Vai katlu māja tāpat kā Rīga 
nekad nebūs gatava? Vai tomēr 
papīrs, paciešot visus kļūdu labo-
jumus, paātrinās šo procesu un 
katlu māja līdz apkures sezonai 
būs gatava? 

To droši vien rādīs laiks. Ce-
rēsim, ka tik ilgi gaidītā katlu māja 
nesīs patīkamas izmaiņas.
Elizabete VIĻUMA - GRAŽULE
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Televīzijas programmaTREŠDIENA,  21. septembris

LTV1
6.00 Latvijas Republikas valsts 
himna
6.02 Mans zaļais dārzs
6.30 Rīta Panorāma
8.35, 17.00 Mīlas viesulis
9.35, 16.05 Plosītās sirdis
10.35 Top-Shop piedāvā
10.50, 18.53, 5.00 Ceturtā 
studija
11.15 Nacionālie dārgumi.100 
g kultūras
12.00 Aizliegtais paņēmiens
13.00, 14.50, 14.50 Top-Shop 
piedāvā
13.15, 5.30 Vides fakti
13.50 Džungļu grāmata
14.20 Kas te? Es te!
15.05 Mājas, kur atgriezties
18.00, 23.05 Ziņas
19.30 Deviņdesmitie
20.30 Panorāma
21.13 Latvijas Loto izlozes
21.20 Tieša runa
22.30 Zebra. Drošība un ātrums
22.45 Aculiecinieks
23.20 Midsomeras slepkavības
1.05 1.1. Aktuālā intervija

LTV7

6.00 Latvijas Republikas valsts 
himna
6.03, 5.30 100 līdz 100
6.30 Projekts Nākotne
7.00 Ceturtā studija
7.30 De facto
8.05 Province
8.35, 5.00 Citādi latviskais 
(Cytaidi latviskais)
9.05 Sirmais. Kulta ēdieni
9.30 Zelta gadsimts
10.00 Mājas, kur atgriezties
11.00, 18.05 Muhtars atgriežas
12.00 Sajūti Latgali*
12.35 LTV - 60
13.05 Automoto raidījums nr.2
13.35 Veiksmīgs uzņēmējs 
Latvijā
14.05 Aktualitātes
14.35 Zaglīgie pērtiķi
15.05 Personīgā lieta
15.35, 1.25 Eiropa fokusā
16.05, 21.10 Maklauda meitas
17.00 Dzīve šodien
19.00 Ziņas
19.35 Bez aizvainojuma
20.20 Mājdzīvnieki. Aizraujošs 
ievadkurss 1
22.00 Kam pieder šī pasaule?
23.05 Lai dzīvo bērni 6.
23.35 Jo pliks, jo traks

0.40 100 g kultūras. Personība

LNT
5.00 Karamba!
5.15 Bernards
5.40 Kristīgā programma 
“Ticīgo uzvaras balss”
6.05, 14.20 Reičela Alena. 
Maltīte katrai dienai
6.30, 3.10 LNT rīta ziņu raidī-
jums ”900 sekundes”
8.40, 0.30 Dzīvīte
9.10 Nekad nesaki nekad
10.25, 13.45 Televeikala 
skatlogs
10.40 Kaislību jūrā
11.45 Neskūpsti krāpnieku
14.00, 17.50, 20.00 LNT ziņas
14.50 Melu spēle
15.50 Nemelo man!
16.50 Kaisle un vara
18.00 Mana mamma gatavo 
labāk nekā tavējā
18.55, 1.15 Saška
20.40, 2.45 Degpunktā
21.10 NCIS. Losandželosa
22.10 Transcendence
0.50 Košākai dzīvei
2.00 Nekad nesaki nekad

TV3
5.00 Greislenda
5.45, 12.10 Rozenheimas 
detektīvi
6.40, 13.20 Multfilmas
8.00, 17.55 Virtuve
9.05, 16.55 Īpašo uzdevumu 
vienība Hawaii 5-0
10.05 Drošības aģenti 
V.A.I.R.O.G.S
11.05, 21.00 Ekstrasensu cīņas
14.40 Īstās mājsaimnieces. 
Orindža
15.45 UgunsGrēks
19.00, 3.50 TV3 Ziņas
19.35, 4.20 Bez Tabu
20.20, 3.20 UgunsGrēks
22.40 Izdzīvojušie
23.40 Apokalipses vēstneši
0.40 Greislenda
1.35 Ideāls vīrietis

TV3+
5.00, 15.30, 0.05 Māja-2
5.45, 12.05 Pēdējais no Magik-
janiem
6.35, 17.40 Jaunatne
7.35 Fors mažor
8.35 Comedy Club
9.35, 18.50 Radi

10.40, 16.35 Univers
11.50 TV shop
13.10, 20.00 Meičas
14.25 Comedy Women
21.00 Revizorro
22.10 Mf. Miteklis mežā

NTV Mir
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Šodien
6.10 Rīts
8.30 Jūlijas Visockas studija
9.00 Muhtara atgriešanās
10.20 Delta
12.00 Zvērināto tiesa
13.20 Ārkārtas gadījums
13.50 Slēpto kameru aģentūra
14.30, 1.50 Satikšanās vieta
16.20 Otrais
18.00 Runājam un rādām
19.40 Spēle. Revanšs. 
21.30 Izlecējs
23.25 Dienas kopsavilkums
23.55 Šamanis
3.20 Bākas gaisma un ēnas
4.20 Vasarnīcas lietas
5.25 Sods. Krievijas cietumi 
vakar un šodien.

PBK

6.30, 9.00, 11.00, 14.20, 16.55, 
2.10 Ziņas
6.40 Bērnu klubs
7.00, 9.25 Labrīt!
9.55 Dzīvo vesels!
11.30 Kontrolpirkums
12.10 Vienatnē ar visiem
13.10 Moderns spriedums
14.50, 0.45 Par mīlestību
16.00 Izmeklēšanas noslēpumi
17.45, 18.05 Precamies!
18.00, 20.40, 23.00 Latvijas 
laiks
18.55 Lai runā!
20.00 Laiks
21.15 Aiz kadra
21.40, 23.05 Mf. Jauna sieva
0.05 Vakara Urgants
1.40, 5.55 EuroNews
2.25 Mf. Es soļoju pa Maskavu
3.35, 5.10 Smieklīgi videoklipi
3.45 Mf. Vasarnīca

RenTV Baltic
5.50, 23.00 Skatīties visiem
6.15 Vadīt krievu stilā
6.35 Firmas stāsts
7.15 Bērnu klubs
7.34 Laika ziņas
7.35, 19.45 Saviesīgas vakariņas

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 

personai
Juridiskai 
personai

Invalīdiem, 
 uzrādot apliecību

1 mēn. 3,10 3,66 2,75

2 mēn. 6,20 7,32 5,50

3 mēn. 9,30 10,98 8,25

20. septembrī Ir iemesls!
Starptautiskā Kannu kinofestivāla dzimšanas diena 

Kannu kinofestivāla sarkano paklāju savos 
sapņos redz visas pasaules kinoaktieri. Pat vi-
siem pazīstamā ASV kinoakadēmijas balva nav 
tik prestiža kā “Zelta palmas zars”. Slavenākais, 
elitārākais, neatkarīgākais - tā raksturo šo galve-
no konkursu kino pasaulē. Kannas bija gatavas 
pieņemt pirmo kinoforumu jau 1939. gadā. Prog-
rammā tika iekļautas tādas filmas kā “Oza zemes 
burvis” un “Ļeņins 1918. gadā”... Bet kinozvaig-
znes Kruazetas krastmalā parādījās tikai pēc sep-
tiņiem gadiem... 

Pirmskara Eiropā nozīmīgākais un tajā laikā 
vienīgais kinofestivāls notika Venēcijā. Musolīni 
labi apzinājās kino nozīmi fašisma ideoloģijas 
propagandai, tāpēc ar naudu neskopojās. Re-
kordīsā laikā Itālijā izauga vesela kinopilsēta 
- “Činečita”, kas pēc saviem izmēriem un filmu 
uzņemšanas mēroga varēja sacensties pat ar 
Holivudu. Venēcijas festivāls tika rīkots ar mērķi 
demonstrēt visai pasaulei Itālijas kino priekšro-
cības, jo tas radies un darbojies fašistu paspār-
nē. 

1938. gadā, kad festivāla žūrija piešķīra gal-
veno balvu Lenijai Rīfenštālei par filmu “Olimpi-
ja” (nacisma ideoloģijas, rasu pārākuma teorijas 
himna, fašistu vadoņu glorifikācija un tā tālāk), 
Lielbritānijas un Francijas delegācijas demons-
tratīvi pameta pasākumu un atteicās no piedalī-
šanās tajā arī nākamajā gadā. Šo notikumu pa-
matā bija tas, ka Venēcijas kinofestivāla žūrija 
tajā sarežģītajā laikā izjuta spēcīgu spiedienu 
no Itālijas valdības puses. Bet Musolīni uzskatīja 
sevi par visu mākslas veidu pazinēju. Citiem vār-
diem sakot, balvas šajā festivālā saņēma Itāli-
jas un Vācijas filmas. Pārējo dalībnieku izredzes 
bija niecīgas. 

Francijas valdības izglītības ministrs iestā-
jās ar ideju par alternatīvo kinofestivālu, par kura 
galveno kritēriju kļuva starptautiska un absolūti 
neatkarīga žūrija. Par jauna foruma priekšsēdē-
tāju vienbalsīgi tika ievēlēts Luijs Limjērs – viens 
no kinematogrāfa “tēviem”. Konkursa programmā 
tika iekļautas visas filmas, ko prezentēja Eiropas 
valstu kinematogrāfistu savienības, producentu 
centri, Kultūras ministrijas. Septembrī bija pare-
dzēta festivāla atklāšana. Kannās tika rezervētas 
visas viesnīcas, restorānu īpašnieki jau iegādā-
jās delikateses... 1939. gada 1. septembrī Vāci-
jas karapulki šķērsoja Polijas robežu un, pildot 
starptautiskos līgumus, karu Hitleram pieteica 
arī Francija un Lielbritānija. Par festivālu neviens 
vairs neatcerējās... 

Pirmais starptautiskais Kannu kinofestivāls 
notika 1946. gada. 20. septembrī. To atklāja Luijs 
Limjērs, kuram bija goda prezidenta statuss. Sā-
kās “sarkanā paklāja” vēsture... 

Autoritatīvākais festivāls kino jomā kādreiz 
nenotika katru gadu. Vairākas reizes organizatori 
atteicās no festivāla rīkošanas, jo Francija piedzī-
voja ne tos labākos laikus. 1948. gadā Kannas ne-
pieņēma kinematogrāfistus ekonomisku problēmu 
dēļ, 1968. gadā - studentu nemieru dēļ. Mainījās 

arī festivāla nolikums, gal-
venā balva, dalības nosa-
cījumi. Nemainīgs ir tikai 
viens fakts - balva, kas ir 
iegūta Kannās, ir talanta 
un augstāko nopelnu ap-
liecinājums mūsdienu kino 
pasaulē. 

Pirms tika nodibināts 
slavenais “Zelta palmas 
zars” (ideja pārņemta no 
Kannu pilsētas ģerboņa), festivālā pasniedza 
Grand prix balvu, kuras dizaina izstrādi uzticēja 
pazīstamajiem kuturjē. Arī mūsdienās ir Grand 
prix, bet pašlaik tā ieņem otršķirīgu lomu, neska-
toties uz savu prestižo nozīmi.  

Līdz 70. gadu vidum konkursa festivāla prog-
ramma tika iekļauti absolūti visi kinodarbi, kas tika 
atsūtīti no dažādām pasaules valstīm. Pēc tam 
žūrija sāka atlasīt filmas, pamatojoties uz sting-
rajiem festivāla noteikumiem un prestižo statusu. 

Konkursa programma sastāv no vairākām 
daļām: īsfilmas (līdz 15 minūtēm), pilnmetrāžas 
filmas (vairāk nekā 60 minūtes), kinodebijas (ki-
nematogrāfijas augstskolu studentu darbi), “Īpa-
šais skatiens” (par novatorismu un nestandarta 
paņēmieniem kino). Interesants ir fakts, ka līdzte-
kus aktierfilmām konkursā var piedalīties arī do-
kumentālās filmas: festivāla vēsturē bija gadījumi, 
kad galveno balvu ieguva filmas, kas tika veidotas 
kā žurnālistu izmeklēšana.  

Kannu festivāla tradīcija, ko cenšas stingri ie-
vērot visus šos gadus: žūrijai ir jābūt absolūti ne-
atkarīgai, apspriešanas laikā žūrijas locekļi nodod 
savus mobilos telefonus, bet sēžu zālei ir nodro-
šināta apsardze. Festivāla laikā organizatori uz-
manīgi seko līdzi tam, lai žūrijas locekļi nesatiktos 
ar konkursa programmas dalībniekiem kuluāros, 
lai viņiem nebūtu kontaktu ar producentiem vai ki-
noindustrijas ierēdņiem. Žūrijas lēmuma pamatā 
vienmēr ir balsu vairākums, bet par festivāla ties-
nešiem var kļūt tikai atzītas autoritātes pasaules 
kino jomā. 

Viens no Kannu kinofestivāla prezidentiem 
teica, ka šis festivāls - tā ir neitrāla teritorija ār-
pus politikas, tas ir mikrokosms, kas atspoguļo 
mūsu pasauli tādu, kāda tā būtu, ja cilvēki va-
rētu sazināties cits ar citu bez starpniekiem un 
runāt vienā valodā. Pēdējā laikā bieži var dzirdēt 
par to, ka politiķi tomēr ietekmē žūrijas lēmumu, 
un ne vienmēr galveno balvu iegūst tiešām ta-
lantīgas filmas. Turklāt šādas sarunas visbiežāk 
uzsāk tie, kam neizdevās sasniegt panākumus, 
kas palika bez slavenākās balvas kino pasaulē. 
Zaudētājs vienmēr ir neapmierināts. Šogad noti-
ka jau 69. Kannu kinofestivāls. Nākamais - jubi-
lejas, un, protams, tas būs īpašs, neparedzams 
un ļoti interesants. 

Andrejs JAKUBOVSKIS 
Foto no interneta 

Krimināls, notikumi
Laika periodā no 09.09.2016. 
līdz 16.09.2016. Krāslavas 
policijas iecirknī reģistrēti 58 
notikumi. Būtiskākie:
•	 10.09.2016. Krāslavā, daudz-

dzīvokļu māju pagalmā, vīrietis 
iekļuva stāvvietā novietotā au-
tomašīnas salonā un no salo-
na nozaga darba instrumentus 
545 eiro vērtībā. Instrumenti 
atrasti, atdoti īpašniekam, vai-
nīgā persona saukta pie krimi-
nālatbildības.

•	 14.09.2016. Krāslavā, no vei-
kala, tika nozagti pārtikas pro-
dukti, vainīgā persona atrasta 
un saukta pie kriminālatbildī-

bas par zādzību nelielos apmē-
ros, produkti atgriezti veikalam.

•	 Kā arī policijā tika saņemti vai-
rāki iesniegumi par krāpniecis-
kām darbībām internetā, kur no 
personām par dažādu preču ie-
gādi lūdz priekšapmaksu, pēc 
priekšapmaksas saņemšanas 
persona pazūd ar visu naudu 
un prece netiek saņemta, sludi-
nājums tiek izdzēsts. Saistībā 
ar to, lūdzam nekādā gadīju-
mā neveikt priekšapmaksu par 
precēm, kuras tiek iegādātas 
interneta vidē caur dažādiem 
sludinājumu servisiem, apmak-
su labāk veikt pēc preces sa-
ņemšanas.

Sauleskalna sākumskolas skolēni 
turpina iepazīt Latviju!

Kad debesīs dzirdamas 
gājputnu atvadu balsis, un koku 
lapotnē iezaigojās krāsainas la-
pas Sauleskalna sākumskolas 
skolēni kopā ar savām skolotā-
jām devās ekskursijā. Bērniem 
bija vēlēšanās aplūkot Vidzemes 
paugurainās ainavas un apmek-
lēt dažas interesantākās vietas.   

 Ar pirmajiem saullēkta sta-
riem sākās mūsu brauciens uz 
vienu no Vidzemes skaistākajām 
pilsētām Cēsīm. Tur mēs aplūko-
jām Cēsu pilsdrupas un skaisti 
iekopto parku. Bērni bija sajūs-
mā par melnajiem gulbīšiem un 
skaistajām strūklakām. Savas fi-
ziskās un loģiskās spējas varēja 
pārbaudīt Cēsu zinātniskajā cen-
trā. Tālāk ceļš turpinājās ziemeļu 

virzienā gandrīz līdz Valmierai. 
Tur mēs iegriezāmies un jautri 
pavadījām laiku Beverīnas no-
vada koka skulptūru parkā. Šajā 
parkā ir apmēram 50 dažāda 
veida spēles. Katra vecuma gru-
pa var izvēlēties sev piemērotas 
aktivitātes. Diena pagāja ļoti ātri. 
Noguruši, bet laimīgi, atgriezā-
mies mājās. 

Liels paldies Kombuļu pa-
gasta pārvaldei un tās vadītājam 
Aivaram Umbraško par autobusa 
nodrošināšanu mūsu ceļojumam!

Paldies mūsu šoferim Vikto-
ram Danilevičam un mūsu vecā-
kiem!

Laura MEŽIŅA, Sauleskalna 
sākumskolas 6. klases skolniece
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LTV1
6.00 Latvijas Republikas valsts 
himna
6.02 Mans zaļais dārzs
6.30 Rīta Panorāma
8.35, 17.00 Mīlas viesulis
9.35, 16.05 Plosītās sirdis
10.35, 13.00, 14.50 Top-Shop 
piedāvā
10.50, 18.53, 5.00 Ceturtā 
studija
11.15 Daudz laimes!
12.05 Latvijas sirdsdziesma
13.15 Aculiecinieks
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
19.30 Adreses
20.00 Vienas dienas restorāns
20.30 Panorāma
21.15 KARALISTE
21.50 Tēvs Brauns
22.45 Sāras mūzika
23.15 Ar sapni mugursomā
23.45 Personība. 100 g kultūras
0.45 Klintoni un Obamas. 
Slepenā sāncensība
1.45 Tieša runa
5.30 Saknes debesīs

LTV7
6.00 Latvijas Republikas valsts 
himna
6.03, 5.30 100 līdz 100
6.30 Pie stūres
7.00 Ceturtā studija
7.30, 5.00 Ielas garumā
8.00 Vides fakti
8.30 Ar mugursomām pa 

Latīņameriku
9.00 Zaglīgie pērtiķi
9.30 Zelta gadsimts
10.00 Mājas, kur atgriezties
11.00, 18.05 Muhtars atgriežas
11.55 Tieša runa
13.05 Notikumu skatlogā
13.35 Skats rītdienā
14.05 Nedēļas apskats
14.35 Zaglīgie pērtiķi
15.05 Sporta spēks
15.35, 1.35 Projekts Nākotne
16.05, 21.00 Maklauda meitas
17.00 Dzīve šodien
18.05 Muhtars atgriežas
19.00 Ziņas
19.35 Punkti uz i
21.55 Nacionālie dārgumi.100 
g kultūras
22.40 Personība. 100 g kultūras
23.40 Sporta studija
0.30 Zebra
0.45 Mājdzīvnieki. Aizraujošs 
ievadkurss 1

LNT
5.00 Karamba!
5.20, 4.50 Bernards
5.40 Kristīgā programma 
“Ticīgo uzvaras balss”
6.05, 14.20 Reičela Alena. 
Maltīte katrai dienai
6.30, 3.10 LNT rīta ziņu raidī-
jums “900 sekundes”
8.40, 0.05 Dzīvīte
9.10, 2.00 Nekad nesaki nekad
10.15 Bernards
10.30, 13.45 Televeikala 
skatlogs
10.45 Kaislību jūrā
11.50 Laika prognoze – mīles-
tība

14.00, 17.50, 20.00 LNT ziņas
14.50 Herijas likums
15.50 Nemelo man!
16.50 Kaisle un vara
18.00 Mana mamma gatavo 
labāk nekā tavējā
18.55, 1.15 Saška
20.40, 2.45 Degpunktā
21.10 Jauna telpa
22.10 Melnais kods
23.10 Čikāgas liesmās
0.25 Bīsties - atvaļinājums!

TV3
5.00, 23.55 Greislenda
5.45, 12.10 Rozenheimas 
detektīvi
6.40, 13.20 Multfilma
8.00, 17.55 Virtuve
9.05, 16.55 Īpašo uzdevumu 
vienība Hawaii 5-0
10.05 Drošības aģenti 
V.A.I.R.O.G.S
11.05 Ekstrasensu cīņas
14.40, 2.20 Īstās mājsaimnie-
ces. Orindža
15.45, 3.10 UgunsGrēks
19.00, 3.45 TV3 Ziņas
19.35, 4.15 Bez Tabu
20.20 UgunsGrēks
21.00 Kāsla metode
22.00 Bēgšana
0.55 Amerikas smieklīgākie 
videokuriozi
1.25 Bekstroms

TV3+
5.00, 15.30, 0.30 Māja-2
5.45, 12.15 Pēdējais no Magik-
janiem
6.35, 17.40 Jaunatne
7.35 Fors mažor
8.30, 14.25 Comedy Women
9.40, 18.50 Radi

10.55, 16.35 Univers
12.00 TV Shop
13.25, 20.00 Meičas
21.00 Nezlobs
22.05 Mf. Kaut kas traks
1.30 3D ģimene

NTV Mir
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Šodien
6.10 Rīts
8.30 Jūlijas Visockas studija
9.00 Muhtara atgriešanās
10.20 Delta
12.00 Zvērināto tiesa
13.20 Ārkārtas gadījums
13.50 Slepeno kameru aģen-
tūra
14.30, 1.50 Satikšanās vieta
16.20 Otrais
18.00 Runājam un rādām
19.40 Spēle. Revanšs 
21.30 Izlecējs
23.25 Dienas kopsavilkums
23.55 Šamanis
3.20 Bākas gaisma un ēna
5.20 Galvenais ceļš

PBK
6.30, 9.00, 11.00, 12.55, 14.20, 
16.55, 1.35 Ziņas
6.40 Bērnu klubs
7.00, 9.25 Labrīt! 
9.55 Dzīvo vesels!
11.30 Kontrolpirkums
12.10 Laiks rādīs  13.15, 3.35 
Moderns spriedums
14.50, 0.00 Par mīlestību
16.00 Izmeklēšanas noslēpumi
17.45, 18.05 Precamies!
18.00, 20.40, 23.00 Latvijas 
laiks
18.55 Lai runā!
20.00 Laiks

21.15, 23.05 Koncerts
1.05, 5.55 EuroNews
1.50 Mf. Zemes mīlestība
3.20, 5.35 Smieklīgākie video-
klipi
4.25 Humora raidījums

RenTV Baltic
6.00, 22.55 Skatīties visiem
6.20 Pazīsti mūsējos
6.35 Firmas stāsts
7.20 Bērnu klubs
7.39 Laika ziņas
7.40, 19.45 Saviesīgas vaka-
riņas
8.40 Pareizs līdzeklis
9.55, 17.35 Ģimenes drāmas
11.00 Dīvaina lieta
12.05, 18.40 Okšķeris
13.05 Dokumentāls projekts
16.30 Fantastika zem grifa
20.50 Kosmisko stāstu diena
0.00 Karalienes pēdējais 
gājiens

ONT
6.00, 6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 
8.30, 9.00, 11.00, 13.00, 16.00, 
18.00, 20.30, 1.10  Ziņas
6.05, 8.05 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 Vienatnē ar visiem
13.10, 0.20 Vīriešu/ sieviešu
14.10, 23.20 Par mīlestību
15.10 Laiks rādīs
17.00 Precamies!
18.20 Tētuka meitiņas
18.50 Lai runā
20.00 Laiks
21.05 Jātiek skaidrībā

21.30 Medmāsa

Baltkrievija 1
6.00, 7.20, 8.15 Labrīt, Balt-
krievija!
7.00, 8.00, 9.00, 12.00, 15.00, 
19.00, 0.30 Ziņas
7.05, 8.05 Ekonomikas ziņas
7.10, 8.10, 19.40, 23.50 Zona Х
9.10 Radiņi
10.00, 13.00, 16.00 90 sekun-
des
11.05, 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 Māja ar lilijām
17.35 Baltkrievijas laiks
19.20, 0.10 Interešu sfēra
21.00 Panorāma
21.45 Tuvplānā
0.45 Sporta diena
1.00 Tālbraucēji. Pēc desmit 
gadiem. 

Baltkrievija 2
7.00 TV rīts
9.00, 22.20 TV barometrs
9.05, 20.00 Tāds darbs
9.55, 21.10 Ekstrasensi - de-
tektīvi
10.55 Ērglis un cipars
11.55, 17.15 Mana burvīgā 
aukle  12.30, 17.55 Nepie-
dzimsti skaista
13.25, 18.55 Virtuve
14.35 Tauta
15.30 PIN kods
16.10, 22.25 Eņģeļi un dēmoni
22.10 Sportloto 6 no 49, KENO
23.30 Kā es satiku jūsu mam-
mu

CETURTDIENA,  22. septembris

LTV1
6.00 Latvijas Republikas valsts 
himna
6.02 Mans zaļais dārzs
6.30 Rīta Panorāma
8.35, 17.00 Kalnu patruļa
9.35, 16.05 Plosītās sirdis
10.35, 13.00, 14.50 Top-Shop 
piedāvā
10.50 Ceturtā studija
11.15, 1.05 Alpu dakteris
12.10 V.I.P.
13.15 Saknes debesīs
13.50 Džungļu grāmata
14.20 Dardarija. Zeme, kurā viss 
ir iespējams
15.05 Mājas, kur atgriezties
18.00, 23.00 Ziņas
18.55 Kultūršoks. 100 g kultūras
19.10 Sāras mūzika
19.25 Rozentāls. Septiņi
20.30 Panorāma
21.15 Donna Leona. Komisārs 
Gvido Bruneti
23.15 Latvijas sirdsdziesma
0.10 Tēvs Brauns
1.55 Midsomeras slepkavības
3.35 Sporta studija
4.20 LTV - 60
5.20 Enerģija - pilnīga kontrole
5.30 Province

LTV7
6.00 Latvijas Republikas valsts 
himna
6.03, 5.30 100 līdz 100
6.30 Labākais no Euromaxx
7.00 Ceturtā studija
7.30 LTV - 60
8.30 Ar mugursomām pa 

Latīņameriku
9.00 Zaglīgie pērtiķi
9.30 Zelta gadsimts
10.00 Mājas, kur atgriezties
11.00, 18.05 Muhtars atgriežas
11.55 1.1
12.45 Nacionālie dārgumi.100 g 
kultūras
13.30 Personība. 100 g kultūras
14.30 Jukonas skartie
15.35, 5.00 Pie stūres
16.05 Maklauda meitas
17.00 Dzīve šodien
19.00 Ziņas
19.20 Personīgā lieta
19.50 Latvijas futbola virslīga. FK 
Liepāja - FK Ventspils
22.10 Neredzamā
0.15 Eiropa koncertos
1.05 Jukonas skartie
3.05 Anekdošu šovs 2
4.00 Kam pieder šī pasaule?

LNT
5.00 Luī
5.20, 4.40 Karamba!
5.45 Kārdinājuma varā
6.05, 14.20 Reičela Alena. 
Maltīte katrai dienai
6.30, 3.00 LNT rīta ziņu raidījums 
”900 sekundes”
8.40, 2.15 Dzīvīte
9.10 Nekad nesaki nekad
10.25, 13.45 Televeikala skatlogs
10.40 Kaislību jūrā
11.45 Ļauj iet, ja mīli
14.00, 17.50, 20.00 LNT ziņas
14.50 Herijas likums
15.50 Nemelo man!
16.50, 18.00 Kaisle un vara
18.55 Saška

20.40, 2.35 Degpunktā
21.10 Mūsu labākās dziesmas. 
Galaktika
22.25 Nosvērtie
0.30 Greizais spogulis

TV3
5:00 Greislenda
5:45, 14.40 Īstās mājsaimnieces. 
Orindža
6:40, 13.20 Multfilmas
8:00 Virtuve
9:05, 16.55 Īpašo uzdevumu 
vienība Hawaii 5-0
10:05 Kāsla metode
11:05 Ekstrasensu cīņas
12:10 Rozenheimas detektīvi
15:45 UgunsGrēks
18:00 Cepiens
19:00, 3.45 TV3 Ziņas
19:35, 4.15 Bez Tabu
20:20, 3.15 UgunsGrēks
21:00 Garfīlds 2
22:45 Brīvdienu terapija
1:00 Amerikas smieklīgākie 
videokuriozi
1:30 Apokalipses vēstneši
2:25 Izdzīvojušie

TV3+
5.00, 15.30, 0.50 Māja-2
5.40, 12.10 Pēdējais no Magik-
janiem
6.35, 17.40 Jaunatne
7.35 Fors mažor
8.30, 14.25 Comedy Women
9.35 Radi
10.50, 16.35 Univers
11.55 TV Shop
13.20 Meičas
18.50 Reiz Krievijā
20.00 Mf. Meža brālība
21.45 Mf. Jaunlaulātie

23.40 Pārrestartēšana

NTV Mir
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Šodien
6.10 Rīts
8.30 Jūlijas Visockas studija
9.00 Muhtara atgriešanās
10.20 Delta
12.00 Zvērināto tiesa
13.20 Ārkārtas gadījums
13.50 Slepeno kameru aģen-
tūra
14.30, 2.25 Satikšanās vieta
16.20 Otrais
18.00 Runājam un rādām
19.40 Ekstrasensi pret detek-
tīviem
21.20 Mf. Spēle. Revanšs
23.15 Vairākums
0.30 Šamanis
3.35 Bākas gaisma un ēna
5.45 Laulātie

PBK
6.30, 9.00, 11.00, 14.20, 17.00 
Ziņas
6.35 Bērnu klubs
7.00, 9.25 Labrīt!
9.55 Dzīvo vesels!
11.30 Moderns spriedums
12.10 Vienatnē ar visiem
13.10 Moderns spriedums
14.55 Par mīlestību
16.00, 17.55, 18.10 Izme-
klēšanas noslēpumi
18.05, 20.40 Latvijas laiks
20.00 Laiks
21.10 Brīnumu lauks
22.20 Izmailova parks
23.15 Masteršefs
2.00 Vakara Urgants
2.35 1 in city

3.05, 5.50 EuroNews
3.35 Mf. Tuksneša baltā saule
4.55 Smieklīgi videoklipi

RenTV Baltic
5.45, 14.35 Skatīties visiem
6.30 Firmas stāsts
7.20 Bērnu klubs
7.35 Laika ziņas
7.40, 19.45 Saviesīgas vakariņas
8.35 Pareizs līdzeklis
9.55, 17.30 Ģimenes drāmas
11.00, 15.20 Slepenās terito-
rijas
12.05 Okšķeris
13.05 Sasmīdini komiķi
16.25 Varenie noslēpumi
20.50 Čapmanes noslēpumi
23.00 Vadīt krievu stilā
0.00 Dīvaina lieta
0.50 Smieklu shēma

ONT
6.00, 6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 
8.30, 9.00, 11.00, 13.00, 16.00, 
18.00, 20.30, 1.00 Ziņas
6.05, 8.05 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 Atpakaļskaitīšana
13.10 Vīriešu/ sieviešu
14.10 Laiks rādīs
16.20 Mf. Par sērkociņiem
18.20 Gaidi mani
18.55 Brīnumu lauks
20.00 Laiks
21.05 Balss
23.00 Mf. Duhless

Baltkrievija 1

6.00, 7.20, 8.15 Labrīt, Balt-
krievija!
7.00, 8.00, 9.00, 12.00, 15.00, 
19.00, 23.45 Ziņas
7.05, 8.05 Ekonomikas ziņas
7.10, 8.10, 19.20 Zona Х 
9.10 Radiņi
10.00, 13.00, 16.00 90 sekun-
des
11.10, 20.00 Sieviešu ārsts
12.10, 16.35 Ģimenes melodrā-
mas
13.20 Diena lielpilsētā
14.20 Bērnu ārsts
15.15, 18.40 Reģionālās ziņas
15.25 Māja ar lilijām
17.30 Nezināmā Baltkrievija
18.05 Izmeklēšanas noslēpumi
21.00 Panorāma
21.45 Mūsējie
22.00 Mf. Rita
0.05 Sporta diena
0.15  Mf. Tālbraucēji. Pēc des-
mit gadiem.

Baltkrievija 2
7.00 TV rīts
9.00, 20.55 TV barometrs
9.05, 19.55 Tāds darbs
9.55 Reportieris
10.40 Mats matā
11.15 Onlains
11.45, 17.10 Mana burvīgā 
aukle
12.25, 17.50 Nepiedzimsti 
skaista
13.20, 18.50 Virtuve
14.30 Tauta
15.30 PIN kods
16.10, 23.30 Eņģeļi un dēmoni 
21.10 Ekstrasensu cīņa 
22.00 Sportloto 5 no 36, KENO
0.20 Kā es satiku jūsu mammu

PIEKTDIENA,  23. septembris

8.40 Pareizs līdzeklis
9.55, 17.35 Ģimenes drāmas
11.00 Slepenās teritorijas
12.10, 18.40 Okšķeris
13.05 Humora raidījums
15.20, 20.50 Dokumentāls 
projeks
16.25 Vareni noslēpumi
0.00 Karalienes pēdējais 
gājiens

ONT
6.00, 6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 
8.30, 9.00, 11.00, 13.00, 16.00, 
18.00, 20.30, 0.45 Ziņas
6.05, 8.05 Rīts
9.05 Dzīvo vesels!
10.25 Kontrolpirkums 
11.05, 13.05, 16.15, 18.15, 
21.00 Sporta ziņas
11.10 Moderns spriedums
12.10 Vienatnē ar visiem
13.10 Vīriešu/ sieviešu
14.10, 22.55 Par mīlestību
15.10 Laiks rādīs!
17.00 Precamies!

18.20 Tētuka meitiņas
18.50 Lai runā
20.00 Laiks
21.05 Medmāsa
23.55 Vīriešu/ sieviešu

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 Radiņi
9.10, 22.00 Pēdas
10.00, 13.00, 16.00 90 sekun-
des
11.05, 20.00 Sieviešu ārsts
12.10, 16.35 Ģimenes me-
lodrāmas
13.20 Mf. Diena lielpilsētā
14.20 Bērnu ārsts
15.15, 18.40 Reģionālās ziņas
15.25 Mf. Māja ar lilijām
17.35 Baltkrievijas laiks
19.20, 0.00 Interešu sfēra

21.00 Panorāma
21.45 Aktuāla intervija
22.00 Pēdas
0.35 Sporta diena
0.50 Tālbraucēji. Pēc desmit 
gadiem.  

Baltkrievija 2
7.00 TV rīts
9.00, 22.15 TV barometrs
9.05, 20.00 Tāds darbs
9.55, 21.10 Ekstrasensi de-
tektīvi
10.50 Ērglis un cipars
11.50, 17.15 Mana burvīgā 
aukle
12.25, 17.55 Nepiedzimsti 
skaista
13.20, 18.55 Virtuve
14.30 Jaunkundze - zemniece
15.30 PIN kods
16.10, 22.20 Eņģeļi un dēmoni
22.05 Sportloto 5 no 36, KENO
23.25 Kā es satiku jūsu mam-
mu

Mēs, Rīgas sv. Antona draudzes locekļi, izsakām lielu pateicību par to, ka 
Jūs uzcēlāt tik brīnišķīgu baznīcu. Mēs atceramies veco dievnamu Maskavas 
ielā, kas tika uzbūvēts 1932. - 1933. g. Taču to nojauca 1963. gadā. Esam ļoti ap-
mierināti, ka tagad 
mūsu rajonā ir tāds 
dievnams par godu 
Dievam un par prie-
ku cilvēkiem. 

C ien ī jama is 
prāvest Oļģert 
Daļecki, izsakām 
jums milzīgu patei-
cību. Jūs esat izrā-
dījis lielu varonību, 
kad jums tika likti 
ceļā šķēršļi. Mēs, 
draudzes locekļi, 
vēlam jums visla-
bāko no Dieva.  

Foto: citariga.lv
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Tulkotāja

Reklāmas un sludinājumi

IEPĒRK
SIA “SENLEJAS” – liellopus, te-
ļus, jērus. Samaksa tūlītēja. T. 
65322454, 26190124, 26319888.
zirgus. Augstas cenas, tūlītēja 
samaksa. 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, jau nlopus, 
aitas, zirgus. 

Pērk arī gaļas šķirnes 
jaunlopus 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, 25573447.

PĒRK

PĀRDOD
1-istabas privatizētu dzīvokli 
(5.st.), 2000 €. Tālr. 28283748;
1-istabas privatizētu dzīvokli. 
Tālr. 26481072;
1-istabas privatizētu dzīvokli. 
Lēti. Tālr. 28864740;
privatizētu dzīvokli pilsētas cen-
trā (Brīvības 17 - 3, 44.95 m2). 
Tālr. 22465767;
“MAZDA 626” - 2.0 benzīns, 1992., 
nobraukums - 332 tūkst., TA līdz 
18.01.2017., 500 €. T. 29233094;
benzīna trimmerus (90 €), ha-
meleonu maskas (25 €), kompre-
sorus (75 €), ģeneratorus 2,2 Kw 
(160 €). Viss jauns. T. 28704679;
traktora T-40 kabīni. T. 28693451;
traktora 3-korpusu arklu, zirg-
vilkmes grābekli. tālr. 26127552; 
sivēnus. Tālr. 29787566;
sivēnus. Tālr. 28263927;
sivēnus. Tālr. 26447813;
pārtikas, lopbarības kartupeļus. 
Tālr. 26163279;
lopbarības kartupeļus (Kombuļu 
pag.). Tālr. 28374010;
kartupeļus. Piegāde. T. 27131681;
pārtikas kartupeļus. T. 28337176;
graudus, miltus, kartupeļus. Pie-
gāde. Tālr. 29134527;
siena ruļļus. Tālr. 26274048;
sienu ruļļos Aulejā. Tālr. 
26477651;
malku Dagdā. Tālr. 28494082;
malku (alksnis, bērzs, osis). Tālr. 
29189194;
malku (klučos un skaldītu). Tālr. 
28381659; 
svaigi zāģētu malku (skaldītu un 
klučos). Tālr. 28296806;
skaldītu malku. Тālr. 26677812.

visaugstākā cena par meža īpa-
šumiem vai cirsmām, l/s zemi. Tū-
lītēja samaksa. Tālr. 29105447, 
20318082, 27413393;
mežus ar zemi, cirsmas. Samak-
sa uzreiz. Tālr. 26346688;
zemi, mežu visā Latvijā. Tālr. 
29129685;
cirsmas, meža īpašumus. Tūlītē-
ja samaksa. Tālr. 29409930;
traktorus MTZ 80, 82, 52, T-40, 
T-25, T-16, kā arī traktora pie-
kabes jebkurā stāvoklī. Tālr. 
 22477403;
senlaicīgus priekšmetus - lauk-
saimniecības inventāru, mājas 
piederumus, kara tematikas 
priekšmetus. Tālr. 22068511.

DAŽĀDI
AICINA darbā zāģerus un pa-
līgstrādniekus mežā. Tālr. 
25941514.
9. klases skolniecei VAJADZĪ-
GI privātskolotāji angļu un lat-
viešu valodas apguvei. Tālr. 
28878118.
Sieviete meklē darbu Krāslavā 
- logu mazgāšana, telpa uzkop-
šana, pieskatīs vecus cilvēkus 
u.c. Tālr. 26031828.
PĀRDOD vai IZĪRĒ māju pilsē-
tas centrā (69 m2), zeme - 1092 
m2, augļu dārzs, 3 saimniecības 
ēkas. Blakus parks un Daugava. 
Tālr. 29723226 (zvanīt no 14 
līdz 21).
Bez maksas paņemsim nevaja-
dzīgu sadzīves tehniku (ledus-
skapjus, gāzes plītis, TV utt.). 
Tālr. 27540758.
PAŅEMŠU mierīgu sunīti uz 
dzīvi laukos. Tālr. 29719793.

SIA  “FORVEST”
Pērkam augošu mežu, 

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

kalpojumi.  Meža izvedēja, 
forvardera pakalpojumi. 
 Pārdodam malku (3 m).
  T. 26677812, 20377801.

Plastikāta logi 
un durvis

Metāla durvis.
Iekštelpu durvis.

Dagda, Daugavpils iela 
8a (Veikals Maxima)

Tālr. 20377801

 Izsakām visdziļāko līdzjū-
tību un skumju brīdī esam 
kopā ar mūsu kolēģi Ilonu 
Muravsku, tēti smilšu kalni-
ņā pavadot.

PII “Pienenīte” kolektīvs

 SIA “EVILANA” 
piedāvā pašizkrāvē-

ja un ekskavatora 
pakalpojumus.

T. 29186835.

 Dziednieks
 Vladimirs DOVGAĻOVS 
(Apl. nr. 0307, licence - 16)

Pieņem Krāslavā.
Tālr. 65624394, 28736836.

SI A “TEK” no Pre iļiem pie-
dā vā 23. septembrī Dagdas 
tirgū no plkst. 8.00 līdz 13.00 
* vil nas un pus vil nas dzi ju,
* aus tos iz strā dā ju mus, 
* vil nas ap mai ņu pret dzi ju 

un aus tiem iz strā dā ju miem. 
Tālr. 29505937.

IEPĒRK  METĀLLŪŽŅUS
Augstas  cenas. Strādājam 

 jebkurā laikā. Tālr. 29198531

Izsakām patiesu līdzjūtību 
Valdim Batarāgam sakarā ar 
tēva nāvi.

MK “Kombuļu mednieks” 

 Tikai atmiņas klusas
Kā mīļi un zināmi soļi
Palicējiem visu mūžu skan 
blakus.

Izsakām līdzjūtību Nadež-
dai Timofejevai sakarā ar 
vīra nāvi. 

“Varavīksnes” vidusskolas 9. 
c klases skolēni un vecāki

III  Spico talantu šovs

Kā putni aiziet dusēt 
Gar vakara debess malu,
Tā aiziet mūsu mīļie
Uz kluso mūžības salu…
(K.Skalbe)

 Izsakām visdziļāko līdzjū-
tību un skumju brīdī esam 
kopā ar mūsu kolēģi Marinu 
Karaļūni, mammu Ģertrūdi 
Šlikovu mūžībā aizvadot.

Krāslavas novada pašvaldība 
un priekšsēdētājs 
Gunārs Upenieks

 Piektdien, 23. sep-
tembrī z/s “Flaveri” 
pārdos jaunas dējīgu 
šķirņu mājas vistiņas 

(4 -6 mēn.) un dējējvistas 
(10 - 12 mēn.), gaiļus. Pēc 
pasūtījuma - paipalas, pīles. 
Pārdošanas sezona tuvojas 
noslēgumam. Tālr. 29142247.

Priežmale - 8.00, Jauno-
kra - 8.10, Mariampole - 8.20, 
Andrupene - 8.30, Andzeļi - 
8.45, Ezernieki - 9.00, Dagda 
- 9.15, Asūne - 9.40, Robež-
nieki - 9.50, Skuki - 10.05, In-
dra - 10.20, Vaicuļeva - 10.30, 
Lupandi - 10.40, Piedruja 
- 10.50, Kalnieši - 11.05, St. 
Skaista - 11.20, Veterovka - 
11.30, Skaista - 11.40, Krās- 
lava (Ostas ielā) - 12.00, Bo-
rovka - 12.25, Izvalta - 12.40, 
Kombuļi - 12.55, Grāveri - 
13.10, Aglona - 13.25.
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