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Aicinām 
uz Krāslavas novada 

zemledus makšķerēša-
nas sacensībām 

2017. gada 11. martā. 
Sacensības notiks Kalniešu 

pagasta teritorijā. Komandas 
sastāvā jābūt 3 dalībniekiem. 

Dalības reģistrācija no plkst. 
8.00 līdz 8.30 pie Kalniešu pa-
gasta pārvaldes ēkas. 

Sacensību sākums - plkst. 9.00

Lai gadi rit, tā tam ir jābūt  
Un lai par tiem nekad nav žēl.  
Tik jautru prātu, sauli sirdī  
Un daudzus skaistus gadus vēl. 
Tūkstoš dzidru saules staru, 
Lai vēl ilgi dzīvē mirdz! 
Prieku, laimi, veselību 
Vēlu Tev no visas sirds!

Sirsnīgi sveicu 
Jāni Ļoļānu

 skaistajā jubilejā!
Maruta

Šodien numurā
Elitārās apmācības Krās- 
lavas Poļu skolā turpinās

3.lpp

Ministrija norāda uz vie-
nu nevienlīdzību, nepa-

manot citu nevienlīdzību
3., 4.lpp

Krāslavas muzejā viesi no 
Baltkrievijas

4.lpp

Latvijā•	 Ir izveidota jau politiskā partija “Progresīvie”. Par 
tās dibināšanu nobalsojuši 220 biedri. Tā sola al-
ternatīvu Latvijas stagnējošajai politiskajai videi. 
Par partijas priekšsēdētāju ievēlēts Māris Graudiņš. 
Partija varētu startēt vēlēšanās vairākās pašvaldī-
bās, piemēram, Jūrmalā. Pēc tam partija varētu pie-
dalīties gan Saeimas, gan Eiropas Parlamenta (EP) 
vēlēšanās. Likumā noteikts, ka Saeimas un EP vē-
lēšanās drīkst piedalīties partijas vai to apvienības 
ar vismaz 500 biedriem.

•	 Pagājušajā gadā Latvijas iedzīvotāji virtuālajā vidē 
galvenokārt cieta no šifrējošo izspiedējvīrusu kam-
paņām, bet uzņēmumi - no “CEO krāpšanas”, kur 
vienā incidentā uzņēmumi zaudēja no 2000 līdz pat 
78 000 eiro. Pieaug tendence uzbrukumos izmantot 
mobilās iekārtas un sociālos tīklus. Mobilo iekārtu 
gadījumos pārsvarā izmanto lietotāju neuzmanību, 
lai panāktu pieteikšanos paaugstinātas maksas 
pakalpojumu saņemšanai, bet, palielinoties mobilo 
iekārtu izmantošanai banku transakciju veikšanai, 
paredzams, ka mobilo apdraudējumu apjoms un 
daudzveidība pieaugs.

•	 Prasot lielāku atalgojumu, daļa Bērnu klīniskās uni-
versitātes slimnīcas bērnu ķirurgu ir samazinājuši 
slodzi, atsakoties strādāt pagarinātās stundas. Lī-
dzīgi rīkojušās arī daļa operāciju māsu. 

•	 Paula Stradiņa Klīniskajā universitātes slimnīcā pir-
mo reizi Latvijā izdevies izoperēt ribu ar īpaši sau-
dzīgu metodi. Slimnīcas Plaušu slimību un torakā-
lās ķirurģijas centrā veikta endoskopiska operācija, 
kuras laikā izņemta riba caur diviem maziem grie-
zieniem - trīs centimetru un 1,5 centimetru garumā. 
Operāciju veica ķirurgs Artjoms Špaks, kurš atzīst 
- endoskopiskā ķirurģija attīstās visā pasaulē un arī 
Stradiņa slimnīcā rezidenti un jaunie ārsti aktīvi ap-
gūst šādu mazinvazīvu operāciju prasmes.

•	 Pavasarī beidzoties Latvijā pērn ievāktajai vietē-
jai ražai, dārzeņu cenas Latvijā varētu palielināties 
saistībā ar cenu kāpumu Eiropā. 

•	 Šonedēļ Latvijā fiksēti vairāki pavasara migrantu 
putnu sugu novērojumi. Engures novadā tika ma-

nītas trīs 
sāmsalas pīles, 
kas šai sugai ir ag-
rākais pavasara migrantu novērojums Latvijā. Tāpat 
trešdien Daugavā pie Līvāniem manīta viena tumšā 
pīle. Nīcas novadā manītas divas dzērves lidojumā, 
bet Alojas novadā manīta sloka. Abas sugas ir pir-
mie pavasara migranti.

•	 Ceļu satiksmes drošības direkcijas (CSDD) un 
Valsts policijas (VP) rīkotajos reidos secināts, ka 
katra desmitā automašīna uz ceļa ir potenciāli bīs-
tama pārējiem ceļu satiksmes dalībniekiem. Divu 
mēnešu laikā pārbaudīti vairāk nekā 1793 trans-
portlīdzekļu. 168 auto jeb gandrīz 10% no pārbaudī-
tajiem spēkratiem konstatētas neatbilstošas riepas, 
fiksēti arī citi būtiski defekti. Kāda auto stāvoklis bijis 
tik kritisks, ka pieņemts lēmums anulēt tā tehniskās 
apskates uzlīmi. Tāpat pārbaudēs konstatēts, ka cil-
vēki ikdienā pārvietojas ar auto, kuriem neatbilstoši 
noregulētas gaismas vai nav veikta tehniskā apska-
te.

•	 Aizvadītajā nedēļas nogalē konkursā “Supernova 
2017” tika noskaidrots, kurš pārstāvēs Latviju starp-
tautiskajā dziesmu konkursā “Eirovīzija”, kas šogad 
norisināsies Ukrainas galvaspilsētā, Kijevā. Latvi-
jas nacionālajā atlasē uzvaras laurus plūca “Triana 
Park” ar dziesmu “Line”, kuras autori ir Agnese Ra-
kovska, Kristaps Ērglis un Kristians Rakovskis. 

•	 Aizvadītajā nedēļas nogalē Latvijas skeletonists 
Martins Dukurs Kēnigszē trasē Vācijā ieguva piec-
kārtējā pasaules čempiona titulu. Tikmēr otrs Lat-
vijas sportists Tomass Dukurs ierindojās 12. vietā 
starp pasaules labākajiem skeletonistiem. Izcils re-
zultāts izcīnīts Latvijas kamaniņu komandai stafetē, 
izcīnot sudraba medaļas, līdz ar to ierindojoties arī 
sezonas noslēguma kopvērtējuma otrajā pozīcijā. 
Aizvadīts pasaules čempionāts arī bobslejistiem - 
Latvijas vadošā pilota Oskara Melbārža olimpiskais 
bobsleja četrinieks svētdien Kēnigszē trasē Vācijā 
izcīnīja ceturto vietu. Otra Latvijas ekipāža, ko pilo-
tēja Oskars Ķibermanis, ierindojās 10. pozīcijā. 

Sociālā uzņēmējdarbība – kas tas ir?

Dagda: mednieku sporta spēles

Piektais festivāls - neaizmirstami svētki!
ATTĒLOS: Andrupene - trīskārtēji iepriekšējo turnīru uzva-

rētāji; 2017. gada čempioni - Konstantinovas komanda; Juris 

Vasiļevskis - superpavārs un visgaršīgākās zivju zupas autors. 
Lielo reportāžu lasiet nākamajā numurā.

Alekseja GONČAROVA foto

Sociālā uzņēmējdarbība ir sa-
līdzinoši jauna un vēl ne tik 
labi pazīstama. Pirmā izprat-
ne par sociālo uzņēmējdarbī-
bu kā īpašu sociālo problēmu 
risināšanas metodi radās pa-
gājušā gadsimta 80. gadu bei-
gās Itālijā, kad sabiedrībai bija 
jāmeklē risinājumi neparasti 
liela bezdarba problēmai.

Šobrīd sociālie uzņēmumi 
rada darba vietas cilvēkiem ar 
invaliditāti, drukā grāmatas un 
iestudē teātri, kā arī piedāvā ie-
spējas no atkarībām sirgstošiem 
jauniešiem iegūt profesiju vai 
papildināt zināšanas. Vienkāršāk 
sakot, sociālā uzņēmējdarbība 
ļauj risināt sociālās problēmas 
ar biznesa instrumentiem - uzņē-
mums ražo preces vai sniedz pa-
kalpojumus tāpat kā tradicionāla-
jā uzņēmējdarbībā, bet ar mērķi 
risināt sociālu problēmu, nevis  
gūt finansiālu labumu uzņēmuma 
īpašniekiem.

Šādi tiek panākts, ka gan 
kvantitatīvi tiek risinātas vairāk 
sabiedrības sociālo problēmu, 
gan paplašinās arī iesaistīto per-
sonu – ieguvēju skaits.

Sociālās uzņēmējdarbības 
jomas un to radītā ietekme ir ļoti 
atšķirīga, bet primāri tieši atkarīga 
no vispārējās sociālās un ekono-
miskās situācijas, pieejamās izglī-
tības un veselības aprūpes, vides 
faktoriem un citiem būtiskiem as-
pektiem konkrētā reģionā, valstī 
vai pilsētā. Šādu uzņēmumu dar-
bības jomas Eiropā galvenokārt 
koncentrējas sociālo pakalpoju-
mu, nodarbinātības, tirdzniecības, 
vides, izglītības un sabiedrības 
attīstības sfērās. Tomēr jāsaka, ka 
šajā uzņēmējdarbības formā jo- 
projām ir daudz brīvu nišu.

Pasaulē ir atzīts, ka ne vien-
mēr valstīm ir kapacitāte atrisināt 
visas sociālā sektora problēmas 
pašām, kamēr privātais sektors, 
finansiālā neizdevīguma dēļ, ar to 
nenodarbojas.

Kāda tad ir sociālo uzņēmumu 
tiesiskā prakse Latvijā? Sociālās 
uzņēmējdarbības veicēji patlaban 
vai nu reģistrējas komersanta sta-
tusā, ko regulē Komerclikums, vai, 
ja naudas plūsmas apjoms nav 
lielāks, nekā to regulē Biedrību un 
nodibinājumu likums - nevalstiskas 
organizācijas (NVO) statusā. 

Turpinājums 2. lpp.

CIENĪJAMIE  VECĀKI! 
Krāslavas “Varavīksnes” vidusskola 

uzņem audzēkņus 1.klasē un piecga-
dīgo un sešgadīgo bērnu sagatavoša-
nās skolai grupās 2017./2018. mācību 
gadam.  

Skolas administrācija un skolotāji 
organizē tikšanos ar visiem interesen-
tiem un aicina iepazīties ar skolas dar-
bu, tikties ar skolotājiem, noformēt 
dokumentus nākamajam  mācību ga-
dam.

Pasākums notiks 7. martā, plkst. 
18.00, Rancāna ielā - 4. 

I e s n i e g u m u s 
pieņem katru 
dienu no 8.00-
16.00. 

Izziņas pa tālruni 
- 65681468. 

Liturģiskais kalendārs martā
Katoļu Baznīcā

1.03. - Pelnu trešdiena. Lielā gavēņa sākums.
7.03. - Sv. Perpetuja un Sv. Felicita.
20.03. - Sv. Jāzpes - Vs. Jaunavas Marijas līgavainis 

(lieli, obligāti svinami svētki).
25.03. - Kunga pasludināšana (lieli, obligāti svinami 

svētki).
Pareizticīgo Baznīcā

5.03. - Lielā gavēņa pirmā svētdiena. Pareizticības 
uzvara. 

9.03. - Jāņa Priekšteča pirmā un otrā galvas atgū-
šana. 

12.03. - Sv. bīskapa Grigorija Palmas piemiņa. 
19.03. - Krusta pagodināšana.
26.03. - Sv. bīskapa Jāņa Lestvičnika piemiņa.

Senpareizticīgo Pomoras Baznīcā
Turpinās Lielais gavēnis

Evaņģēliski luteriskajā Baznīcā
1.03. - Pelnu diena. Lielā gavēņa sākums.
25.03. - Marijas pasludināšanas diena.
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PasaulēGrieķijā arvien lielāka nabadzība
Pēc septiņu gadu palīdzības programmas 

ar ieguldītiem miljardiem eiro nabadzība valstī 
nekļūst mazāka; gluži pretēji – Grieķija grimst 
arvien lielākā nabadzībā kā neviena cita Eiro-
pas Savienības (ES) valsts. Arī Atēnu pārtikas 
izdales punkta statistikas dati liecina par līdzīgu 
tendenci. Aptuveni 11 000 ģimeņu (vai 26 000 
cilvēku) ir reģistrējušies kā palīdzības saņēmē-
ji. Salīdzinājumam – 2012. gadā tās bija 2500 
ģimenes, bet 2014. gadā – 6000.

Par 100 eiro uz Ņujorku?
Aviokompānija “Norwegian Air” paziņojusi 

par plāniem klientiem piedāvāt transatlantiskos 
lidojumos desmit jaunos maršrutos starp ASV 
un Eiropu, sākot no 69 angļu mārciņām (81 
eiro). Tādas cenas varētu tikt nodrošinātas rei-
sos no Lielbritānijas un Īrijas, lidojumam vienā 

virzienā. Kon-
kurence likusi 
sarosīties arī citām lielajām Eiropas aviokom-
pānijām samazināt cenas. 

Cenas iebraukšanai Ēģiptē 
pagaidām nemainīsies

Ēģipte atlikusi iecerēto tūristu vīzas cenas 
paaugstināšanu līdz 1. jūlijam. Vīzas cenas pa-
augstināšana no pašreizējiem 25 ASV dolāriem 
līdz 60 ASV dolāriem atlikta pēc tūrisma jomas 
pārstāvju lūgumiem. Ēģiptē strauji saruka ār-
valstu tūristu skaits pēc tam, kad 2015. gada 
oktobrī islāmistu radikāļu sarīkotā teroraktā virs 
Sināja pussalas tika uzspridzināta čārterreisa 
lidmašīna ar Krievijas tūristiem un gāja bojā visi 
226 cilvēki, kas atradās aviolainerī. Tomēr kopš 
šī gada sākuma Ēģiptes tūrisma nozarē vēroja-
ma atkopšanās.

I  “Krāslava. Radošā.”

Latvijas Republikas simtgades 
svinību sagatavošanās ietvaros mūsu 
KN ir atklāta mākslinieciskā izstāde 
“Krāslava. Radošā.”

Divdesmit autoru pussimts gleznu 
— kārtējais kompliments tautas talan-
tu bagātajai pilsētai. Autora skatījums 
uz apkārtējo pasauli, žanru dažādība 
un krāsu bagātība, dažāda izpildes 
tehnika — tas viss arī rada ekspozī-
cijas pārsteidzošo svētku kolorītu. 
Daudzos audeklos jūtama Meistara 
roka — Andreja Gorgoca studijas da-
lībnieku darbi turpina 
priecēt skatītājus.

Kādi vārdi: Edu-
ards Pustovoitovs, 
Maija Šuļga, Nadīna 
Lavrecka, Vjačeslavs 
Aprups, Daiga Lapsa, 
Marina Procevska, 
Ivans Bičkovs! Un 
krāslaviešu māksli-
nieku brālības jaunā 
paaudze: Zinaīda 
Lapkovska, Ludmila 
Gavrikova, Arnolds 
Podgaiskis. Blakus 
atzītu meistaru glez-
nām lieliski izskatās 
arī Krāslavas mākslas 

skolas audzēkņu etīdes un skices.
Viss, kas skaists — viss tikumīgs. 

Nebeidzamo konfliktu pasaulē tik sva-
rīgi ir apstāties, pārdomāt, lai saprastu 
sakramentālo frāzi “Skaistums glābs 
pasauli!”. Un glezniecības māksla ar 
to ir vērtīga, jo tā māca izteikt domas 
un jūtas. Mums visiem palaimējies 
dzīvot apburošā pilsētā, bet māksla, 
kā zināms, sākas ar apbrīnu.

Milzīga pateicība autoriem un 
ziemas vernisāžas organizatoriem!

Aleksejs GONČAROVS

Ansamblis “Krāslaviņa” — vernisāžas rota.

Lielākā daļa darbu ir diskusijas vērti.

Ivana Bičkova gleznas raisa pārdomas.

Andrejs Gorgocs un studijas dalībnieki M. Procevska, Z. Lapkovska un 
L. Gavrikova.

Ludmilas Gavrikovas klusā daba.

Pavasara koncerts
Mūzika ir kā neatņemama ikdienas sa-

stāvdaļa, ar kuras palīdzību var izpaust savas 
sajūtas, domas un emocijas. Mūzikas skolas 
audzēkņiem tā ir devusi ne tikai zināšanas 
un pieredzi, bet arī iemācījusi dzīvē plānot 
savu ikdienu, jo visu laiku ir jādomā  kā starp 
mūzikas literatūru, solfedžo un specialitāšu 
stundām ieplānot laiku arī skolas mājasdar-
biem. Tā arī ir devusi papildus zināšanas, ku-
ras lieti noderēs ikdienas darbībā - par ritmu, 

mūziķiem, komponistiem, mūzikas stiliem. 
Protams, neapšaubāmi mūzikas skolā iegūs-
ti arī draugus un iepazīsti skolotājus, kurus 
vienmēr ir liels prieks satikt.

 2017.gada 3.martā plkst.18.00 
Krāslavas KN notiks Krāslavas Mūzikas 
skolas Atskaites un vokālā ansambļa 
“Krāslaviņa” 40 gadu jubilejas koncerts. 
Piedalīsies skolas audzēkņi, pedagogi un 
absolventi.

I ek l aus ī s im ies 
vokālā ansambļa 
“Krāslaviņa” dzies-
mās, jo dziesma 
liek just, atcerēties, 
smaidīt un mīlēt. Cik 
labi,  ka dziesma nāk 
no sirds un aizķeras 
kādā citā sirsniņā.

Būsiet mīļi gaidīti!

 Mūzikas skolas 
kolektīva vārdā,  di-

rektore Olga Grecka
Alekseja GONČAROVA 

foto

Turpinājums. Sākums 1. lpp.
Lai gan Latvijā pastāv abas šīs jau minē-

tās juridiskās formas, tomēr neviena no tām 
nav piemērota ilgtspējīgas sociālās uzņēmēj-
darbības vides attīstībai. Jo, veicot sociālo 
uzņēmējdarbību kā NVO, komercdarbība ne-
var būt pamatdarbība, bet, esot komersanta 
statusā, nav īsti definēts, kā tas ir, kad peļņa 
jāiegulda statūtos noteiktā sociālā mērķa sa-
sniegšanā. Tāpat esošais tiesiskais regulē-
jums neatrunā kritērijus un kārtību, kādā tiek 
iegūts sociālā uzņēmuma statuss, kā arī nav 
noteikta institucionālā atbildība un paredzēti 
valsts vai pašvaldību atbalsta mehānismi.

Arī pirms kāda laika Ministru kabineta ap-
stiprinātajā koncepcijā ir konstatēts, ka būtis-
kākie šķēršļi sociālo uzņēmumu darbībai un 
attīstībai, ir tiesiskā ietvara trūkums, grūtības 
pieejā finansējumam darbības uzsākšanai vai 
attīstīšanai, kā arī efektīvas un pielāgotas at-
balsta sistēmas trūkums, kā dēļ sociālo uzņē-
mumu ilgtspējīga pastāvēšana ir apgrūtināta.

Tādēļ ir nepieciešama jauna platforma 
sociālajai uzņēmējdarbībai. Saeimā top jauns 
likums par sociālo uzņēmējdarbību, tiek reali-
zēts Eiropas Sociālā fonda projekts “Atbalsts 
sociālajai uzņēmējdarbībai”. Projekta ietvaros 
tiek veidota sociālo uzņēmumu atbalsta sistē-
ma un kārtība sociālā uzņēmuma statusa ie-
gūšanai, izstrādāti atbalsta mehānismi – gan 
tiem uzņēmumiem, kas tikai veidosies, gan 
tiem, kas jau darbojas vai plāno paplašinā-
ties.

Projekts ļaus noteikt efektīvākās valsts 
atbalsta formas sociālo uzņēmumu attīstībai, 
lai tiktu veidoti jauni uzņēmumi un radītas 
darba vietas, kur mērķgrupas būtu ilgstošie 
bezdarbnieki, gados vecāki bezdarbnieki, 
bezdarbnieki, kuriem ir apgādājamie, perso-
nas ar invaliditāti, personas ar garīga rakstu-
ra traucējumiem. Vienkāršāk runājot, projekta 
īstenošana ļaus testa režīmā ieviest jaunas 
un efektīvas pieejas sociālu problēmu risinā-
šanā mūsu valstī.

Veidojamās atbalsta sistēmas ietvaros 
Labklājības ministrijā (LM) tiks izveidots so-
ciālās uzņēmējdarbības veicēju reģistrs un 
uzsākts pats reģistrācijas process. 2017. 
gadā šajā reģistrā varēs reģistrēties komer-

santi, biedrības un nodibinājumi, ja tie atbildīs 
noteiktiem kritērijiem. Projekta ietvaros tiek 
organizēti arī informatīvi pasākumi – reģio-
nālie semināri, lai veidotu izpratni par sociālo 
uzņēmējdarbību kā instrumentu, kas var palī-
dzēt risināt sabiedrībai nozīmīgas problēmas.

Protams, sociālā uzņēmējdarbība nevar 
atrisināt visas ikdienas problēmas, tai arī nav 
jāpilda sociālās palīdzības funkcija un jākon-
kurē ar pabalstiem un citu palīdzību, ko sniedz 
valsts un pašvaldības. Bet šādi uzņēmumi 
veido jaunas darbavietas, palīdz bezdarbnie-
kiem attīstīt jaunas prasmes un atgriezties 
darba tirgū, sekmē izkļūšanu no nabadzības. 
Turklāt sociālie uzņēmumi, sniedzot atbal-
stu cilvēkiem un iesaistoties mazaizsargāto 
sabiedrības grupu dzīves kvalitātes uzlabo-
šanā, sniedz gan savu ieguldījumu, gan arī 
iespēju pārējiem sabiedrības locekļiem būt 
tieši iesaistītiem sociāli atbildīgas sabiedrības 
veidošanā, dažādu sociālo grupu nevienlīdzī-
bas un atstumtības mazināšanā.

“Latvijai nepieciešama efektīva, atbildīga 
un ilgtspējīga sociālā uzņēmējdarbība” apgal-
vo LM Darba tirgus politikas departamenta di-
rektors Imants Lipskis. 

Interesentus LM aicina piedalīties “Sociā- 
lās uzņēmējdarbības konferencē”, kas notiks 
2017. gada 2. - 3. martā Rīgā, Kultūras pilī 
“Ziemeļblāzma”.

LM par konferenci raksta: “Dinamisks un 
aizraujošs divu dienu notikums, kurā pirmajā 
dienā dalībniekiem būs iespēja dzirdēt iedves-
mojošus sociālās uzņēmējdarbības stāstus no 
Lielbritānijas, Dānijas un Nīderlandes, savukārt 
otrajā dienā ikviens varēs uzzināt un piedalīties 
diskusijās par sociālās uzņēmējdarbības tenden-
cēm un aktualitātēm Latvijā, uzzināt svarīgāko 
par ESF projektu “Atbalsts sociālajai uzņēmēj-
darbībai”, kā arī apmeklēt vienu no trim prak-
tiskajām radošajām darbnīcām par sociālās uz-
ņēmējdarbības ideju īstenošanu un attīstīšanu.  
Konferencē kā lektori, eksperti un radošo darb-
nīcu vadītāji piedalīsies Latvijas un ārvalstu 
sociālo uzņēmumu, Labklājības ministrijas un 
sociālās uzņēmējdarbības atbalsta organizāciju 
pārstāvji.”

Rakstā izmantota LM informācija.
Materiālu sagatavoja Iveta LEIKUMA.

Sociālā uzņēmējdarbība – kas tas ir?
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Elitārās apmācības Krāslavas Poļu skolā turpinās
Vai attālums līdz jūrai ir šķērslis sap-

ņot par burāšanu? Nebūt nē! Pat vairāk – 
Krāslavas grāfu Plāteru vārdā nosauktās 
Poļu pamatskolas 8. un 9. klašu skolēniem 
ir iespēja sapni pārvērst īstenībā!

Pateicoties Latvijas Poļu savienības 
priekšsēdētāja, starptautisko DZ klases re-
gašu trīskārtējā bronzas godalgu ieguvēja 
Rišarda Stankeviča uzņēmībai un Poļu sko-
las administrācijas atbals-
tam, skolā no pagājušā gada 
novembra darbojas burāša-
nas sekcija “Jūras vilki” un 
novusa nodarbības skolē-
niem, kuras  vada seškārtējs 
starptautisku turnīru novusā 
uzvarētājs Aleksandrs Ra-
kovskis. 

Aicināju Rišardu Stan- 
ķeviču pastāstīt par sadar-
bību ar Krāslavas grāfu 
Plāteru vārdā nosaukto 
Poļu pamatskolu un to, kā 
jauniešiem veicas burāša-
nas mākas apguvē.

Poļu skolas Latvijā ir 
dažādas, katrai ir kaut kas 
īpašs un tās visas ir lieliskas. Krāslavas 
skolu varētu salīdzināt ar pērlīti – ērtas, 
mājīgas telpas, ģimeniska atmosfēra. Sko-
la īsteno licensētu izglītības programmu 
ar padziļinātu valodu apgūšanu + elitāras 
apmācības un iespēju katram skolēnam at-
tīstīt savus talantus. Pēc pamatskolas beig-
šanas skolēni var turpināt izglītību Latvijā 
vai Polijā, jo viņiem ir pietiekami augsts gan 
valsts valodas, gan poļu valodas zināšanu 
līmenis.

Kāpēc elitāras apmācības? Piemēram,  
novuss, ko poliski saucas “jūras biljards”. 
Krāslavas Poļu skolas skolēniem tagad ir 
iespēja mācīties šo spēli pie starptautiskas 
klases sporta meistara. Aleksandrs Ra-
kovskis ir ieguvis pirmās godalgotās vietas 
turnīros Anglijā, Krievijas galvaspilsētā, 
ASV un citās valstīs. Sākot ar pagājušā 
gada nogali, šis augstās klases meistars 
brauc uz Krāslavas Poļu skolu divas reizes 
mēnesī.  

Krāslavas novads ir bagāts ar eze-
riem. Polijā ir līdzīgas vietas. Viena no tām 

– Mazūrija. Atšķirībā no mūsu novada, tur 
ļoti daudzi nodarbojas ar sporta burāšanu. 
Mazūrijas ezeros tas ir populārs un attīstīts 
sporta veids. No Krāslavas līdz Mazūrijas 
reģionam Polijā nav tālu. Šādu sporta vei-
du var attīstīt arī Latvijā. Domāju, tā ir mūsu 
nākotne un kādreiz tas šeit arī notiks. 

Pagaidām tās ir teorētiskas apmācības 
ar dažādiem praktiskiem elementiem, ceru, 

ka viss izdosies un vasarā centīgākie varēs 
aizbraukt uz Poliju un tur piedalīties jahtu 
vadīšanas meistarklasēs.  Protams, arī Lat-
vijā var apgūt jahtu vadīšanu un iegūt va-
dītāja tiesības, bet tas nav lēts prieks. Mēs 
cenšamies, lai Krāslavas Poļu skolas au-
dzēkņiem tas būtu apgūstams bez maksas. 
Tāpēc tiek rakstīti projekti, piesaistīti līdzekļi 
no Polijas puses. 

Kāda ir jūsu pieredze burāšanā, jau-
niešu apmācībā? 

Esmu vairākkārt piedalījies regatēs. 
Man ir arī jauniešu komanda Daugavpilī, 
kurus labprāt apmācu. Tie ir mērķtiecīgi jau-
nieši, kuriem patīk piedzīvojumi. Kad pats 
pirmo reizi piedalījos regatē, uzzināju, kas ir 
ūdens vilinājums. Otrā regate, kurā piedalī-
jos, bija viena no sarežģītākajām Polijā – 24 
stundu non-stop sacīkstes ar DZ – klases 
buru jahtām.  Burājām gandrīz diennakti 
bez apstājas. Tad pielavījās domas – kālab 
man tas vajadzīgs? Bet tagad es nespēju 
iedomāties savu dzīvi bez šīs aizraušanās 
– bez jahtām, bez burāšanas, bez dalības 

šajos aizraujošajos piedzīvojumos. Jau 
gada sākumā pasākumi, darbs un atvaļinā-
jums tiek plānoti tā, lai augustā varētu do-
ties uz sacensībām. 

Burāšana - tā nav tikai aizraušanās, 
tas ir dzīvesveids un dzīves skola. Atrodo-
ties komandā uz jahtas, parādās cilvēka 
raksturs, atklājas gan pozitīvās, gan ne-
gatīvās tā puses. Jaunieši mācās ne tikai 

teorētiski, vairāk – no pieaugu-
šo piemēra. Kad atgriežamies 
mājup, daudzi vecāki atzīst, ka, 
audzinot bērnu 17 gadus, nav 
sasnieguši tik daudz, kā tas 
izdevies divu nedēļu burāša-
nas nometnē. Šis sporta veids 
norūda, palīdz pašapliecināties 
un izpausties, dod pozitīvu im-
pulsu. Vēl vairāk – kādam tā var 
kļūt par profesiju. Kādam – uz-
ņēmējdarbības uzsākšana un 
attīstība mūsu reģionā. 

Jaunietis, kurš būs sekmīgi 
apguvis teorētisko un praktisko 
jahtu vadības kursu, sasniedzot 
16 gadu vecumu, varēs nokār-
tot eksāmenu un saņemt jahtas 

vadītāja tiesības. Šis Polijā saņemtais ser-
tifikāts tiek starptautiski atzīts. Domāju, ka 
mūsu skolas absolventiem tas ir labs stimuls. 

No abām grupām – Daugavpils un 
Krāslavas,  uz praktiskajām nodarbībām 
šovasar Polijā brauks tikai tie audzēkņi, kuri 
mācību gada laikā bijuši sekmīgi mācībās, 
aktīvi sabiedriskajā darbā. 

Uzskatu, ka cilvēka 
dzīvesvietas attālums no 
reģionālā centra nedrīkst 
ierobežot pasākumu pie-
dāvājumu, tāpēc brīvprā-
tīgi braucu no Daugavpils  
uz Krāslavu, lai nodarbo-
tos ar jauniešiem.  Pie-
dalīšanās nodarbībās arī 
jauniešiem ir brīvprātīga. 
Nodarbojos tikai ar tiem, 
kuri izrāda interesi. 

Izmantoju iespēju 
piedalīties kārtējā “Jū-
ras vilku” nodarbībā.

Nodarbības teorē-

tiskajā daļā skolēni atkārto metereoloģijas 
tēmu, mākoņu veidus un to atrašanās aug-
stumu.  Izrādās, ka skaistie mākonīši virs 
mums “peld” 2-3 km augstumā. Visugstākie 
– spalvu mākoņi, atrodas 10 km augstumā. 
Lai uzskatāmāk saprastu šo augstumu, Ri-
šards Stanķevičs pastāsta, ka šādā augstu-
mā parasti redzam lidojam lidmašīnas. Uz-
zinam vēl daudz interesanta par lidmašīnu 
ceļiem un iespējām izsekot to maršrutus.

Drīzumā tiek plānots apgūt navigācijas 
iemaņas. Pasniedzējs uz tāfeles zīmē jahtu 
un audzēkņi sauc dažādos jahtas uzbūves 
elementus. Mājās viņi to ir apguvuši, noska-
toties pasniedzēja piedāvāto mācību filmu. 

Praktiskajā nodarbības daļā jaunieši 
apgūst buras nostiprināšanas māku, tiek 
atkārtoti dažādi “jūras mezglu” veidi. Arī es 
apgūstu dažus mezglus un esmu par to pa-
tiesi priecīga.

Pēc nodarbības jautāju jauniešiem, 
vai viņi ir redzējuši jahtu, vai bijusi ie-
spēja braukt ar to?

Lielākā daļa jahtas ir tikai redzējuši, 
bet vienai no jaunietēm ir bijusi iespēja, 
apmeklējot Lietuvu,  pabūt uz jahtas un 
pavizināties. Jaunieši ir zinātkāri un aktīvi. 
Burāt vēlas visi, bet par jūrnieka profesiju 
gan neviens vēl nav aizdomājies.Kā saka: 
“Dzīvosim – redzēsim!”

Paldies par iespēju piedalīties nodar-
bībā!

Iveta LEIKUMA

Ministrija norāda uz vienu nevienlīdzību, nepamanot citu nevienlīdzību 
Kādā no intervijām Krāslavas novada 
domes mērs atzina, ka pašvaldībai ir 
problēma ar juristiem. Augstskolās 
juristi tiek sagatavoti plašam darbī-
bas spektram, taču vajadzētu juristus 
sagatavot atsevišķi pašvaldībām, jo 
darbības lauks ir specifiskāks. Iepa-
zīstoties ar domes juristu darba spe-
cifiku - lēmumprojektu tekstiem, no-
likumiem, saistošajiem noteikumiem, 
atbildēm iestādēm, iepirkuma doku-
mentāciju utt. pašvaldības juridiskajā 
darbībā nesaskatu neko tāda, kas ju-
ristam nebūtu jāzina arī ārpus pašval-
dības sienām. 

Sastādīt noteikumus, līgumus, atbil-
des, dokumentus, kas nav pretrunīgi paši 
sev, nav nekāds juridiskais juveliera darbs, 
kas būtu jāapgūst atsevišķā studiju prog-
rammā – bet gan viselementārākā loģika.

Viedoklim, ka augstskolās juristus 
pašvaldībām būtu jāsagatavo atsevišķi, 
droši vien daudzi nepiekritīs, personīgi 
es, arī tam negribētu piekrist, jo daudziem 
lasītājiem pat bez juridiskās izglītības ir 
saprotams, ka domes jaunizstrādātie no-
teikumi - par vienreizēja pabalsta saņem-
šanu sakarā ar bērna piedzimšanu - no 
juridiskā aspekta sagatavoti nekorekti, ko 
atzīst arī Vides aizsardzības un reģionālās 
attīstības ministrija.

Meklējot juridiskās nianses, diemžēl 
arī ministrija nav saskatījusi to, ka šāda 
veida nolikums sadala tautu divās daļās, 
tādā veidā radot nevienlīdzību. Taču mi-
nistrija ir pamanījusi citas nianses, kurām 
mēs nepievērsām uzmanību.

Pirms analizējam ministrijas atzīto, 
pievērsīsim nelielu uzmanību nolikuma 
punktam, kas paredz kārtību, kādā pa-
balsts tiks izmaksāts, ja būs pamatotas 
bažas, ka piešķirtie līdzekļi tiks “nodzerti”.

Un te atkal jāsaka - ak vai, Krāslavas 
novada dome! Pēc tādas papildus kārtības 

pieņemšanas jājautā priekšsēdētājam un 
deputātiem, vai viņiem vispār ir izpratne 
par to, kas jādara pašvaldībai, kad ģime-
nē tiek konstatēts fakts, ka bērnam netiek 
nodrošinātas elementāras pamatvajadzī-
bas. Pievērsiet uzmanību šim definēju-
mam - elementārām pamatvajadzībām. 
Vai tiešām izpratne par to ir tikai vienam 
deputātam? Jo vienīgais komitejas sēdes 
laikā asi kritizēja šo jauno kārtību, norā-
dot uz to, ka elementāru pamatvajadzību 
nenodrošināšanas gadījumā pašvaldībai 
jārīkojas atbilstoši jau sen pieņemtiem liku-
miem. Papildus kārtība nekādā gadījumā 
nevar šos likumus ignorēt vai citādā veidā 
traktēt.

Jaunās kārtības apstiprināšana pa-
balstu saņemšanā norāda uz deputātu 
nekompetenci sociālajā darbības sfērā

Mēdz teikt, ka, meklējot atbildi uz vie-
nu jautājumu, reizēm tiek atbildēts arī uz 
kādu citu. Kamēr ministrija norāda uz iz-
strādāto un pieņemto noteikumu juridiska-
jām neprecizitātēm, izskatās, ka Krāslavas 
novada dome rada jaunas “neprecizitātes”, 
kas, iespējams, norāda uz novada domes 
deputātu nekompetenci sociālajā sfērā.

Iepriekš jau ziņojām, ka “jauno pabal-
stu” vienkārši nodzert neļaus. Lai līdzekļi 
nonāktu bērnu vajadzību nodrošināšanai, 
Krāslavas novada dome izstrādāja pa-
pildus kārtību: “Kārtība, kādā Krāslavas 
novada pašvaldības iestāde “Sociālais 
dienests” izmaksā pabalstu ģimenei saka-
rā ar bērna piedzimšanu mantiskā veidā.” 
Tas tiešām ir tikai apsveicami, bet kā tas 
tiks nodrošināts dzīvē? 

Iepazīstoties ar šo kārtību, ar nožēlu 
jāsecina, ka šīs kārtības normas satur tādu 
informāciju, par ko būtu vērts diskutēt un 
izpratnes nolūkos pat pieminēt situācijas 
no dzīves, lai izprastu šo traģismu.

Tātad, ko paredz jaunā kārtība? Sa-
ņemot no personas iesniegumu par pa-
balsta piešķiršanu ģimenei sakarā ar 

bērna piedzimšanu, Krāslavas novada 
pašvaldības iestādei “Sociālais dienests” 
ir tiesības pirms pabalsta piešķiršanas ap-
sekot ģimeni tās dzīvesvietā. Apsekošanā 
var piedalīties bērnu tiesību aizsardzības 
iestāžu speciālisti. Ja domei ir aizdomas, 
ka ģimene ir nelabvēlīga, to apsekot steigs 
“Sociālais dienests”. 

Kārtība paredz, ka “apsekošanas gai-
tā ir konstatējams, vai ģimenē tiek nodroši-
nātas bērna pamatvajadzības, vai tam tiek 
sniegta pietiekama aprūpe un uzturēšana.”

Gadījumā, “ja apsekošanas gaitā kon-
statēts, ka bērnam nav nodrošinātas ele-
mentāras pamatvajadzības (pārtika, gul-
tasvieta, higiēnas preces u.tml.), par to tiek 
sastādīts attiecīgs akts, kurā uzskaita bēr-
nam nepieciešamās preces. Aktu paraksta 
persona, kura veic apsekošanu un vismaz 
viens no bērna vecākiem. Krāslavas novada 
pašvaldības iestāde “Sociālais dienests” 
vienu reizi mēnesī iegādā iepriekšējā mē-
neša periodā lēmumos uzskaitītās bēr-
niem nepieciešamās preces. Preces tiek 
iegādātas tās pabalsta summas ietvaros, 
kāda pienākas attiecīgajai ģimenei. Iegā-
dātās preces tiek nodotas bērna ģimenei, 
par ko sastāda pieņemšanas - nodošanas 
aktu, un to paraksta atbildīgais darbinieks 
un vismaz viens no bērna vecākiem. Pa-
matojoties uz pārbaudes aktā norādīto in-
formāciju, Krāslavas novada pašvaldības 
iestāde “Sociālais dienests” pieņem lēmu-
mu par pabalsta izmaksu mantiskā veidā, 
uzskaitot tās preces, kuras ir nepiecieša-
mas bērnam.”

Kaut kas neiedomājams! Iedomāsi-
mies situāciju - ģimenē ir piedzimis bērns. 
Vecāki iesniedz iesniegumu domē par 
pabalsta saņemšanu. Uz mājām dodas 
sociālais dienests, kuri konstatē, ka bēr-
nam netiek nodrošinātas elementāras 
pamatvajadzības - tātad viņš netiek ba-
rots, netīras drēbes vai vispār drēbju nav, 

bērnam nav gultiņas, netiek nodrošināta 
higiēna. Tā vietā, kā to paredz citi likumi 
un nolikumi bērnu aizsardzībā, nenotiks 
cīņa par vecāku aprūpes tiesību ierobežo-
šanu, iespējams, pat bērnu izņemšanu no 
šādas ģimenes utt., bet dome - sastādīs uz 
vietas aktu, nosaucot tajā nepieciešamās 
preces, kas nepieciešamas ģimenei. Reizi 
mēnesī tiks iegādātas preces tās pabalsta 
summas ietvaros, kāda pienākas attiecī-
gajai ģimenei. Un kas notiks ar elementāru 
pamatvajadzību nodrošināšanu bērnam 
starplaikos, starp novada domes iegādā-
tajām precēm? Cik mēnešiem šī pabalsta 
pietiks, lai nodrošinātu bērnam elementā-
ras pamatvajadzības? Ja atbalsts ir pirmajā 
gadā, tad tās būs preces 200 eiro apmērā, 
taču ja pabalsta saņemšana būs trešajā 
gadā, tad tikai 50 eiro apmērā, cik mēne-
šiem pietiks bērnam nodrošināt elementā-
rās vajadzības? Ir labi, ka dome izdomāja 
šāda veida pabalstu sistēmu, kas vienlai-
kus paredz noskaidrot, vai ģimenē tiek no-
drošinātas elementāras pamatvajadzības. 
Cik man zināms, novadā un valstī kopu-
mā jau sen ir cita kārtība, kas nosaka, kas 
darāms situācijās, kad sociālais dienests 
konstatē, ka vecāki nenodrošina bērna 
elementārās pamatvajadzības. 

Cik man zināms, ja ģimenē netiek no-
drošinātas bērnam elementāras pamat-
vajadzības - tā ģimene nonāk bāriņtiesas 
redzeslokā un uzraudzībā. Visbiežāk uz 
laiku ar bāriņtiesas lēmumu bērns tiek iz-
ņemts no ģimenes. Kurš tad saņems tās 
preces 200 eiro apmērā? 

Šajā gadījumā vajadzēja nolikumā 
atrunāt situāciju, ja bērns ģimenē ir pie-
dzimis, bet netiek tajā audzināts. Pretējā 
gadījumā iznāk ļoti jocīgi. Novada dome 
piesegs acis uz ģimenēm, kurās vecāki 
nenodrošina pat elementārās vajadzības?

Turpinājums 4. lpp.
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Vaifijs ciemojas Krāslavā
Atkal esam 

uzaicināti uz 
Krāslavas pa-
matskolu, šoreiz 
iemesls nepa-
rasts - tikšanās 
ar viesiem no Rī-
gas. Lūk, ko pa-
stāstīja skolotāja 
Jeļena Japiņa. 

“ D r o š ā k a 
interneta centrs 
oktobrī un no-

vembrī aicināja 1.-3. klašu skolēnus pieda-
līties konkursā “Mana diena internetā”. 
Tā ietvaros bērniem tika piedāvāts trīs die-
nas aizpildīt anketas, kurās fiksēja savas 
darbības internetā. Bija jānorāda portāli, 
sociālie tīkli, spēles un citas darbības, ko 
viņi veica internetā.

Krāslavas pamatskolas 45 skolēni arī 
bija vieni no 500 skolēniem, kuri piedalījās 
konkursā.

Kā balva 20. februārī pie mums vieso-
jās Drošāka interneta centra zēns Vaifijs ar 
savu draugu Edgaru. Viņi mūs aizraujošā 
un izzinošā veidā iepazīstināja ar svarīgā-
ko, kas jāzina, lai internetā justos droši. 

Kā pirmo aktivitāti Vaifijs piedāvāja 
skolēniem iepazīšanos, lūdza atbildēt uz 
jautājumu “Ko viņi zina par internetu?” Kad 
tika noskaidrots, cik daudz skolēni zina par 

internetu, tad nākamais uzdevums skolē-
niem bija radio staciju minēšana. Radio 

stacijas bija “neparastas”, tās bija – inter-
nets, drošība, prāts, zināšanas, uzvedība. 
Kad šis piecinieks tika atminēts, tad soli pa 
solim devāmies tām visām cauri.

Otrā aktivitāte bija vēstuļu sūtīšana 
internetā (rotaļa), kuras laikā skolēniem 
ar rokasspiediena palīdzību bija jānosūta 
vēstule. Ļoti interesanta bija trešā aktivi-
tāte. Uzdevuma veikšanai tika izvirzīti 3 
policisti, kuriem bija pienākums pārējiem 
ar svilpes palīdzību ziņot par pārkāpumu. 
Šī, manuprāt, bija ļoti noderīga aktivitāte, 
jo skolēniem bija jāzina, kā rīkoties, ja tiktu 
veikts interneta drošības pārkāpums. Lai 
izpildītu nākamo uzdevumu, skolēni tika 
sadalīti piecās grupās, tad viņiem bija jā-
aizpilda darba lapas par datora sastāvdaļu 
nosaukumiem. Mūsu skolas skolēni parā-
dīja Vaifijam labas zināšanas par šo tēmu.

Protams, tika runāts arī par ikdienā 
bērniem it kā zināmām lietām, par to, ka 
svešiniekiem nedrīkst teikt savu paroli, 
sūtīt fotogrāfijas, 
reģistrēties portā-
lā www.facebook.
com, ja vēl nav 13 
gadi un daudz ko 
citu.

P a s ā k u m a 
beigās katrs sko-
lēns par piedalī-
šanos konkursā 
no Vaifija saņēma 
dāvanu.

Tagad Krāsla-
vas pamatskolas 

skolēni zina, kas ir Vaifijs – zēns, kurš dzī-
vo internetā un gaida ikvienu ciemos. Kad 
bērns meklē kādu multfilmu, skatās video 
vai nosūta foto klasesbiedram, kad klau-
sās pasaku vai spēlē spēli – bērns ciemo-
jas pie Vaifija. 

Bija gandarījums par Vaifija ciemoša-
nos skolā, bērnu izglītošanu interneta dro-
šības jautājumos.

Paldies skolēniem par aktīvu iesaistī-
šanos aktivitātēs!

Bija patīkami vērot Vaifija un bērnu 
interesanto sadarbošanos. Prieks, ka pie-
dalījāmies!

Paldies Drošāka interneta centram 
par šādu konkursu un iespēju skolēnus 
izglītot!”
Informāciju apkopoja A. GONČAROVS

Krāslavas muzejā viesi no Baltkrievijas

2014. gadā aiz-
sākās un sekmīgi tur-
pinās sadarbība starp 
Krāslavas Vēstures 
un mākslas muzeju un 
Braslavas rajona mu-
zeju apvienību. Divpu-
sējās sadarbības rezul-
tātā veiksmīgi attīstās 
muzeja un sabiedrības 
dialogs, tiek īstenota 
daudzveidīga sabiedrī-
bas iepazīstināšana ar 
Latvijas un Baltkrievijas 
kultūras mantojumu un 
kultūras aktualitātēm. 

Kaimiņvalsts mu-
zeju darbinieki ir ener-
ģiski, atvērti jaunām 
idejām, ieinteresēti sa-
vas kultūras un tradīciju 
saglabāšanā un attīstī-
bā. Braslavas muzejnieki ar prieku pieņēma 
mūsu uzaicinājumu apmeklēt Krāslavu un 
organizēt leļļu un tradicionālo jostu izgata-
vošanas meistarklases. Radošās un aiz-
raujošās meistarklases vadīja Nataļja Pa-
rahņeviča - tautas daiļrades meistaru kluba 
“Ля возера” vadītāja un Larisa Dorofeičika 
- Tradicionālās kultūras muzeja metodiķe. 
Nataļjai Parahņevičai šī bija jau otrā rado-
šā vizīte Krāslavā. Pirmoreiz krāslaviešiem 
bija iespēja iepazīties ar talantīgo māksli-
nieci un viņas daiļradi Krāslavas Vēstures 
un mākslas muzejā 2015. gada pavasarī 
izstādē “Iedvesmas krāsas”, kur varēja ap-
lūkot Nataļjas jauktajā tehnikā darinātos go-
belēnus. Māksliniece apvieno vairākas rok-
darbu tehnikas – viņa auž, tamborē, ada, kā 
arī izmanto senu jostu pīšanas tehniku. La-
risa Dorofeičika ir keramikas meistare tre-
šajā paaudzē, taču māksliniecei ir apbrīnas 
vērts hobijs – lupatu leļļu (izsenis – slāvu 
aizsargleļļu) darināšana. Meistares rokām 
izgatavotās lelles iegūst ekskluzīvu vērtību. 

14. un 15. februārī Krāslavas Vēstu-
res un mākslas muzejā iemācīties soli pa 
solim darināt lelles un tradicionālas jostas 
baltkrievu mākslinieču vadībā bija ieradu-

šies “Varavīksnes” un mākslas skolu sko-
lēni, Krāslavas bērnu un jauniešu centra 
audzēkņi un Raimonda Lazdas un Tatja-
nas Azamatovas vadītās Senioru skolas 
dalībnieki. Ar aizrautību vērojot un lokot, 
tapa unikālas lellītes un iegūtas sākotnējas 
iemaņas baltkrievu tradicionālo jostu izga-
tavošanā. Pēc radošās darbošanās, meis-
tarklases dalībnieki, baudot siltu zāļu tēju, 
dalījās iespaidos par iespēju tikties ar inte-
resantiem cilvēkiem, gūt jaunu pieredzi un 
garīgu un emocionālu baudu. 2017. gadā 
starpvalstu muzeju sadarbības ietvaros ir 
ieplānoti vairāki pasākumi. Jau 11. martā 
Braslavas novadpētniecības muzejā tiks 
atklāta vēsturiska izstāde “Krāslava un grāfi 
Plāteri”. Muzeju darbinieku profesionālās 
kvalifikācijas darbā ar apmeklētājiem piln-
veidošanas un jaunu zināšanu apguves 
nolūkā, tiks organizēti vairāki pieredzes 
apmaiņas semināri starp Krāslavas un Bra-
slavas muzeju speciālistiem, kā arī izziņas 
ekskursijas, kas ietver Latgales un Baltkrie-
vijas pierobežas vēsturisko vietu apmeklē-
jumu, piesaistot uzmanību abu tautu kultūr-
vēsturiskajam mantojumam. 

Marija GULBE, Krāslavas Vēstures 
un mākslas muzejs

Leļļu un baltkrievu tradicionālo jostu izgatavošanas meistarklases

Turpinājums. Sākums 3. lpp.
Ja ņem vērā arī to, ka pabalstu atpa-

kaļgaitā nesaņems visas ģimenes, bet tikai 
daļa, iznāk, ka arī šīs rūpes par novada bēr-
niem, kuriem ģimene nenodrošina elemen-
tāras pamatvajadzības novadā būs daļēja?

Vai līdz šim sociālais dienests nav ap-
zinājis tās ģimenes, kurās ir riski šo pabal-
stu “nodzert”? Pērn priekšsēdētājam bija 
pat statistika, ka 80% ģimenēs tādā veida 
pabalsts tiks izlietots ne bērna vajadzībām. 
Kāpēc pērnā gada priekšsēdētāja statistiku 
neiekļāva uzreiz šajā kārtībā? 

Vai nebija vienkāršāk uzreiz iestrādāt 
šajā kārtībā šādu punktu, ja ģimene ir nonā-
kusi sociālā dienesta un bāriņtiesas redzes-
lokā, pabalsts izmaksājams tikai un vienīgi 
mantiskā veidā? Vai neiznāk tā, ka šī kār-
tība norāda uz to, ka novadā nav nekādas 
kārtības, kas regulē, lai vecāki nodrošinātu 
saviem bērniem elementāras pamatvajadzī-
bas?

Jaunā kārtība stāsies stājas līdz ar 
Krāslavas novada pašvaldības saistošajiem 
noteikumiem Nr. 20174 “Par pabalstu ģime-
nei sakarā ar bērna piedzimšanu”. Ar 2017. 
gada 1. martu. Tas nozīmē, ka daļa bērnu, 
kuriem dzimšanas datums ir līdz 1. septem-
brim, nesaņems šo novada domes nodro-
šinājumu, lai vecāki nodrošina elementāras 
pamatvajadzības, bet otra daļa ģimeņu - kā 
priekšsēdētājas teica “tās, kurām paveicās” 
- šādu nodrošinājumu saņems?

Vienā pašvaldībā dzīvojot ir dažāda 
attieksme, un to nav spējīga pamanīt arī 
ministrija.

Ko ministrija ierosināja uzlabot 
nolikumā? 

Ministrijas izpratnē šis nav vienrei-
zējs pabalsts, jo tiek izmaksāts vairākas 
reizes, līdz bērna 4 gadiem. Tātad vecāki 
to saņem ik gadu. Ja vairākas reizes tiek 
saņemts, tad, loģiski, nav vienreizējs pa-
balsts.

Ministrija aicina, izstrādājot noliku-
mu, ievērot likumus. Tāpēc aicina svītrot 
prasību, ka vecākiem ir jāiesniedz nova-
da domē rakstveida iesniegums, jo tas ir 
pretrunā ar iesnieguma likumu, kurš pa-
redz, ka ikvienam ir tiesības iesniegumu 
iesniegt arī elektroniski vai izteikt to mut-
vārdos. Atbildīgajai personai iesniegums 
ir jānoformē rakstveidā. Par šī likuma 
kārtību mēs reiz jau diskutējam kādā citā 
rakstā.

Tāpat ministrija norāda uz to, ka 
pašvaldībai, pildot savas funkcijas un 
sniedzot pakalpojumus, to saņemšanas 
procedūra jāvienkāršo, nevis jāsarežģī. 

Piemēram, bērna dzimšanas apliecība 
katru gadu nebūtu jākopē un jāiesniedz. 
Bet tikai tādā gadījumā, ja tās nav pašval-
dības rīcībā. Tāpat tiek atrunāta nianse, 
ja iesniegums tiek iesniegts elektroniskā 
veidā, vecāks nevar uzrādīt dzimšanas 
apliecības oriģinālu, tāpēc to prasīt neva-
jadzētu. 

Ļoti interesanti, ka ministrija lūdz 
novada domei ievērot vienlīdzības prin-
cipu un noteikumos lūdz atcelt prasību, 
ka vecākiem ir vismaz 12 mēnešus jābūt 
deklarētiem novada teritorijā. Jo vecāks, 
kurš pārceļas uz dzīvi Krāslavas novadā 
un kaut vai 7 mēnešus pirms bērna pie-
dzimšanas tajā dzīvo, maksā nodokļus. 
Tāpēc būtu negodīgi šādiem vecākiem 
nemaksāt šāda veida pabalstu. Ministrija 
aicina aizstāt deklarēšanās 12 mēnešus 
ar vienu mēnesi, ko savukārt Krāslavas 
novada dome 23. februāra ārkārtas no-
vada domes sēdē neakceptēja, nolikumā 
atstājot 12 mēnešus.

 Kā redziet, šādu netaisnību ministrija 
pamanīja, bet būtiskāko - ka pabalsts sa-
dala ģimenes divās daļās - nepamanīja. 
Un to, ka daļa vecāku, kuri godīgi maksā-
ja nodokļus - paliks bez pabalsta. Tāpēc 
nekas cits neatliek, kā likt ministrijai to pa-
manīt. Ja jau ministrija ir par vienlīdzības 
principa ievērošanu, tad viena novada 
teritorijā domei nav tiesību radīt dažādas 
attieksmes tikai tāpēc, ka priekšsēdētājs 
prot saprast, ka vieniem – paveicās, bet 
otriem - nepaveicās!

31. augustā dzimis bērns nav ne ar 
ko sliktāks par 1. septembrī dzimušu bēr-
nu. Šo netaisnību novadā ieviesa domes 
darbinieki, pavirši izstrādājot noteikumus, 
un novada domes vadība un deputāti, pa-
virši izvērtējot viņiem piedāvāto. Ietiepība 
neieklausīties viena deputāta ieteikumos 
vainagojās ar vairākiem rakstiem, kuri 
varēja netapt. Ja tautas kalpi domātu par 
tautu, bet juristi pirms iesniedz domei sa-
gatavotos dokumentus, neradītu apstāk-
ļus nevienlīdzībai, kritiku no sabiedrības 
puses nesaņemtu. 

Cerēsim, ka ministrija atbalstīs ietei-
kumu un visi bērnu vecāki saņems pa-
balstu, kā to paredz pats nolikums. Mēs 
esam par to, lai Krāslavas novada ģime-
nes ar domes deputātu svētību nebūtu 
sadalītas veiksmīgajās un neveiksmīga-
jās. Vienā pašvaldībā dzīvojot, visiem jā-
nodrošina vienlīdzība.

Elizabete VIĻUMA – GRAŽULE.

Ministrija norāda uz vienu nevienlīdzību, 
nepamanot citu nevienlīdzību 
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Likteņa līkloči Cik gan starp mums ir viņu - pārsteidzošo cilvēku ar unikāliem, reizēm, diemžēl, pat traģiskiem likteņiem... Par daudziem esam stāstījuši 
saviem lasītājiem visā avīzes pastāvēšanas laikā. Stāsts, ko šodien jums piedāvājam bija publicēts 1999. gadā... Un tas ir pirmais rubrikā 
“Likteņa līkloči”, kas, mēs ceram, šajā “Ezerzemes”  jubilejas gadā kļūs par pastāvīgu. Lai tā notiktu, mums nepieciešama mūsu uzticamo 
lasītāju palīdzība: daudzi no jums noteikti glabā jau iedzeltējušus mūsu avīzes izgriezumus, kuros atainoti visspilgtākie notikumi un svarīgā-
kie dzīves līkloči. Kapēc gan tos neatcerēties kopā? Rakstiet, zvaniet, nāciet uz redakciju!    

Pēdējā vēstule
Turpinājums. Sākums 21.02.2017. 

“Ezerzemē”
Nāve mani pagaidīs

No Rēzeknes mūsu sastāvs (22 va-
goni, pa 60 cilvēkiem katrā) devās uz 
Daugavpili. Pēc tam — kurss uz austru-
miem. Vjatkā dzelzceļa stacijas skaļru-
nī mēs izdzirdējām par kara sākumu, 
un daudzas sievietes mūsu vagonā ru-
nāja, ka vācieši padzīs padomju varu 
no Latvijas, un mēs atgriezīsimies sa-
vās mājās.

Ceļā bija ļoti slikti ar pārtiku, taču 
mēs, laucinieki, dalījāmies pārtikā ar 
pilsētniekiem. Dažreiz ceļā baroja ar 
putru, taču tas neglāba, un pārceļotāji 
sāka slimot. Arī manam četrgadīgajam 
brālītim piemetās caureja. Sargi at-
sūtīja sievieti — ārsti no izsūtītajiem, 
taču viņa varēja palīdzēt tikai ar labu 
vārdu, jo medikamentu 
nebija.

Astotajā jūlijā sa-
stāvs ieradās Kanskā, 
pilsētas Jeņisejas labajā 
krastā. Tur māti ar slimo 
Vitoldu aizveda uz slim-
nīcu, kur viņš drīzumā 
arī nomira. Mēs ar māsu, 
nesagaidījuši mammu, 
devāmies tālāk ar rēzek-
niešiem. Mūs aizveda uz 
120 verstis tālo ciemu 
Toboru. Pārceļotājus 
vietējie iedzīvotāji savās 
mājās izmitināja nelab-
prāt, taču mēs ar māsu 
galu galā atradām stū-
rīti nabadzīgā būdā, kur 
mūs arī atrada bēdu sagrautā mamma. 
Naudu tur neviens neredzēja — gan 
par ēdienu, gan par mitekli mēs norē-
ķinājāmies ar mantām, kas paņemtas 
no mājām.

Tik tikko iedzīvojāmies, kad iera-
dās komandants… Nākamā izsūtījuma 
vieta — kolhozs “Nāve kapitālam” Mi-
hailovkā. Pieaugušajiem lika strādāt, 
taču nemaksāja un nebaroja. Pie glāb-
jošās kartupeļu novākšanas izsūtītos 
nepielaida. Badam nolemtie cilvēki 
iztika, ēdot bērza mizas, nātres, citus 
augus, tikai vienreiz mums atļāva uz 
lauka savākt vārpas. Līdz 1944. gadam 
mūsu ģimene neredzēja pienu, gaļu, 
sviestu, zivis. 

Trīs ģimenes no Rēzeknes gata-
vojās sagaidīt ziemu pamestajā būdā 
— tomēr jumts virs galvas. Un te no-
skaidrojās, ka mūsu māmiņu izveda 
grūtniecības stāvoklī, un drīzumā viņa 

dzemdēja mums brālīti Anatoliju. Sa-
gaidījām pavasari, taču pārceļotāji no 
Latvijas nesāka uzrakt pamestās zemes 
dārziem — joprojām klīda baumas, ka 

mūs sūtīs uz ziemeļiem. Un tiešām — 
1942. gada jūnijā cilvēkus dzina kā 

lopus uz Kansku. Smagajā ceļā mēs ie-
pazinām badu, nespēku un nolemtību. 
Zupa no rūgtajiem lakšiem (savvaļas 
ķiplokiem) bija mūsu vienīgais ēdiens. 
Pēc tam Krasnojarska, kur apmēram 
divus mēnešus mēs gaidījām kuģi.

Augusta beigās mūs, izsūtītos no 
Latvijas un somus no Ļeņingradas ap-
kaimes, iekrāva vecā kuģītī, aizveda aiz 
Polārā loka un izmeta Jeņisejas tukšajā 
krastā, apmēram simts kilometrus uz 
ziemeļiem no Igarkas. Agapitovā — tā 
saucās zvejnieku vientuļā vieta — mēs 
bijām 483 cilvēki. Meklējot glābiņu no 
bada nāves, vīrieši brīnumainā kārtā 
spēja pārcelties pāri viltīgajai Jeņisejai 
un izlūgties Plahinas ciemā miltu mai-
su. Pēc tam no Igarkas atbrauca liel-
laiva, un pārceļotāji sāka lauzt mūžīgo 
sasalumu un celt zemnīcas. Bads un 
aukstums aiznesa projām cilvēku dzī-
vības. Pirmie šo pasauli pameta bērni. 

Brālītim es vēl paguvu uztaisīt kaut ko 
zārciņam līdzīgu un apglabāt uzkal-
niņā. Pēc tam mirušos tikai sakrāva. 
Pirmajā gadā mēs zaudējām 230 cilvē-
kus. Vaļa un es izdzīvojām, pateicoties 
mammas stingrībai. Jebkādas drupa-
tas viņa vienmēr sadalīja — brokastīm, 
pusdienām un vakariņām. Pat ja tie 
bija daži malki zāļu uzvārījuma. Tie, 
kas apēda dienas normu vienā reizē, 
parasti mira. Un vēl, mūsu māte pastā-
vīgi izlūdzās glābiņu Dievam.

1943. gada vasarā kļuva nedaudz 
vieglāk. Mēs sākām celt barakas, mācī-
ties ķert zivis. Māte strādāja malkas sa-
gatavošanā kuģiem, Vaļa lasīja ogas. Par 
melleņu spaini pienācās 100 grami mai-
zes. Dzīvot varēja, ja ne odi un knišļi.

Vasarā, kad ar mani notika nelai-
me, mūsu ģimene strādāja dažādās 
vietās. Zvejnieku brigādē es biju laivas 

airētājs, bet Jeņiseja — 
ātra upe, rokas no airiem 
“nenoņemsi”. Noķertās 
zivis līdz pat pēdējai 
astei no mums savāca 
pilnvarotie — bija kara 
laiks. Par dažām zivti-
ņām knišļi mani sakoda 
tā, ka es kļuvu akls un 
kurls. Kļuvu darbnespē-
jīgs un zaudēju pārtikas 
devu, izjuzdams pilnībā 
zuduša cilvēka likteni. 
Pārvērtos dzīvā skeletā, 
un domas par iespējamo 
nāvi uztvēru kā atbrīvo-
šanos no dzīves mokām. 
Un pēkšņi mani aizveda 
uz Igarku. Tur steidzīgi 

bija vajadzīgi strādnieki ķieģeļu rūpnī-
cā, izvēles nebija — mirušos nepieņē-
ma. Igarkā tautieši mani baroja, es uz-
slējos kājās, atgriezās dzīvotgriba. Pēc 
kāda laika es palīdzēju mātei un māsai 
pārcelties uz pilsētu, kur izdzīvošanas 
iespējas bija lielākas.

Pēc nāves krasta Agapitovā Igar-
ka mums šķita kā paradīze. Es strā-
dāju ķieģeļu rūpnīcā, māte — grafīta 
fabrikā, viņai dažreiz pat pienu deva 
“par kaitīgumu”. Mitinājāmies šaurā 
barakā, kur mūs 1944. gadā sasniedza 
tīfa epidēmija. Daudzus toreiz apgla-
bāja, saslimām arī mēs ar māsu. Mūs 
ievietoja slimnīcā, bet māte visu laiku 
lūdzās un lūdzās Visaugstākajam. Un 
viņš atkal dāvāja mums dzīvību. Pats 
briesmīgākais jau bija aiz muguras. 

Kauna traips visai dzīvei

Līdz pat pēdējiem dzīves gadiem 

Leopolds strādāja pie atmiņu grāma-
tas, kurā 1941. gada 14. jūniju viņš 
nosauc par nebūtībā aiziešanas dienu. 
Kopš tās melnās dienas tūkstoši un 
tūkstoši izdzīvojušo nevainīgo cilvēku 
kļuva par otrās šķiras cilvēkiem. 1957. 
gadā viņu, netiesāto, reabilitēja, taču 
divas reizes mēnesī Baranovskim bija 
jāatzīmējas komandantūrā. Pie pirmās 
izdevības aizsūtīja uz dzimteni māti 
un māsu, kur tās papilnam iepazina 
bēdas, “ pateicoties” modrajiem VDK 
darbiniekiem. 

Jaunībā viņš daudz strādāja ar 
sevi, apguva krievu valodu, un viņam 
izdevās iekārtoties par plānotāju, tas 
bija vieglāks darbs. Igarkā viņš vadīja 
Latviešu biedrību un palīdzēja tautie-
šiem sarakstīt vairākus tūkstošus lūgu-
mu, tomēr daudzi no tiem tā arī pazu-
da birokrātijas ierēdņu bezatbildības 
un vienaldzības dēļ. Viņš pārliecinājās 
— neatkarīgajā Latvijā attieksme pret 
rietumu un austrumu tautiešiem ir 
vienkārši polāra.

- Mans izsūtījums uz ziemeļiem 
ievilkās uz 54 gadiem, no tiem 36 brīv-
prātīgi, pēdējā reizē man teica apbrī-
nojamais cilvēks Baranovskis. Mana 
sieva — sibīriete, arī pilsētā sen kļuvu 
par savējo. Jaunībā biju labs volejbo-
lists un basketbolists. 1954. gadā Igar-
kas futbola komanda gatavojās novada 
spartakiādei, es biju labākais uzbru-
cējs. Vietējā priekšniecība sapņoja par 
uzvaru un izcīnīja man izbraukumu uz 
Turuhansku. Es spēlēju laukumā, bet 
mans sargs miliča formā vērīgi sekoja 
izsūtītajam uzbrucējam. 1945. gadā es 
organizēju šaha turnīru, tieši 50 gadus 
biju šaha kluba prezidents. Divdesmit 
piecus gadu garumā tiku ievēlēts par 
pilsētas padomes deputātu, bet 1979. 
gadā kļuvu par Igarkas goda pilsoni. 
Mani dēls un meita ieguva augstāko 
izglītību.

Viņš tiecās pārcelties uz Latviju, 
bet nekādi nerisinājās jautājums par 
pienācīgu mājokli. Beigu beigās meita 
palīdzēja viņam iemaksāt naudu celt-
niecības kooperatīvā Smoļenskā.

Pēdējā vēstule… Viņš gaidīja atbil-
di, bet es vilcinājos. Un tagad zinu — 
vainas sajūta ilgi smelgs manā dvēselē.

ATTĒLOS: izpostītais Staļina 
panteons Kureikā, Jenisejas krastā; 
Ziemeļu bērni.
             Aleksejs Gončarovs (1999. gads)

Jaunībā viņš daudz strādāja 
ar sevi, apguva krievu valodu, 
un viņam izdevās iekārtoties 
par plānotāju, tas bija vieg-
lāks darbs. Igarkā viņš vadīja 
Latviešu biedrību un palīdzēja 
tautiešiem sarakstīt vairākus 
tūkstošus lūgumu, tomēr dau-
dzi no tiem tā arī pazuda biro-
krātijas ierēdņu bezatbildības 
un vienaldzības dēļ.

Aizkraukles muzejā atklāj krāslavieša Andreja Gorgoca gleznu izstādi “Tēlu vizualizācija” 

Aizkraukles Vēstures un mākslas 
muzejā “Kalna Ziedos” līdz aprīlim 
būs aplūkojama krāslavieša Andreja 

Gorgoca glez-
nu izstāde “Tēlu 
vizual izāci ja”. 
Izstādes atklāša-
nā mākslinieks 
Aizkraukles paš-
valdībai dāvināja 
vienu no savām 
gleznām.

Muzejā ekspo-
nētie eļļas tehni-
kā tapušie darbi ir 
ar bagātīgu krāsu 
paleti, piesātināti 

ar ārkārtīgi daudzām detaļām. Glez-
nas ir jēgpilnas, atspoguļo mākslinieka 

iekšējos pārdzīvojumus un filozofiskos 
prātojumus par dzīvi, nāvi, mīlestību. 
Ekspozīcijā ieraudzīsiet Bēthovena 
enerģijas vizu-
alizāciju, mūzi-
ķa Vladimira Vi-
socka dzīves un 
mākslas ceļu, 
reliģiska sižeta 
darbus, apslēpto 
paralēlo pasau-
ļu vizualizācijas 
u.c. Darbus apvij 
nedaudz mistis-
ka noskaņa, tul-
kojot simbolus, 
katrs var veidot 
savu stāstu par 

gleznās redzamo, savukārt darba no-
saukums ievirzīs un atklās paša autora 
ieceri.
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Televīzijas programmaTREŠDIENA,  1.martā

LTV1
6.00 Latvijas Republikas valsts 
himna
6.02 1000 jūdzes Gruzijā
6.30 Rīta Panorāma
8.35, 17.00 Mīlas viesulis
9.35, 16.05 Plosītās sirdis
10.35, 13.40, 14.55 Top-Shop 
piedāvā
10.50, 18.56, 5.00 Ceturtā 
studija
11.15 Supernova 2017
13.55 Vides fakti
14.25 Kas te? Es te!
15.10 Kalnu patruļa
18.00, 23.05 Ziņas
19.30 Īstās latvju saimnieces
20.30 Panorāma
21.13 Latvijas Loto izlozes
21.20 Tieša runa
22.30 Adreses
23.20 Musketieri 
1.20 Gēnu vārdā
5.00 Ceturtā studija
5.30 Vides fakti

LTV7
6.00 Latvijas Republikas valsts 
himna
6.03, 5.30 1000 jūdzes Ķīnā
6.30 Projekts Nākotne
7.00 Ceturtā studija
7.30 De facto

8.05 Province
8.35 Adreses
9.05 Saules izaicinātie. Latvietis 
Amerikā
10.05 Kalnu patruļa
11.00, 18.05 Muhtars atgriežas
11.55 Balss pavēlnieks
13.35 Notikumu skatlogā
14.05 Aktualitātes.
14.35 Automoto raidījums nr.2
15.05 Personīgā lieta
15.35, 1.30 Eiropa fokusā
16.05 Maklauda meitas
17.00 Dzīve šodien
19.00 Ziņas
19.35 Bez aizvainojuma
20.20 Teletilts ar Igaunijas ETV+
22.15 Augu valstībā.
23.15 Kalnu ārstniecisko augu 
noslēpums.
0.15 Bezceļu tūrisms
0.45 Personība. 100 g kultūras
5.00 Nedēļas apskats.

LNT
5.00, 4.40 Karamba!
5.20 Bernards 2
5.35 Kristīgā programma “Ticīgo 
uzvaras balss”
6.00 15 minūtes virtuvē ar Džei-
miju Oliveru
6.30, 3.00 LNT rīta ziņu raidījums 
”900 sekundes”
8.40, 0.10 Dzīvīte

9.10 Mūzikas ierakstu gada 
balva. Zelta Mikrofons 2017 
dienasgrāmata
9.20 Kāpnes uz debesīm
10.30, 13.45 TV skatlogs
10.45 Mežonīgā kaķe
11.45 Villa pie ezera
14.00, 17.50, 20.00 LNT ziņas
14.20 Bērni un vecāki 
15.20 Nemelo man!
16.25 Trīs Annas
17.20 Mani virtuves noslēpumi
19.00 Iemīlēties vēlreiz
20.40, 2.35 Degpunktā
21.10 NCIS. Losandželosa
22.10 Reāli veči
0.30 Košākai dzīvei 
1.00 Majors un maģija
1.40 Kāpnes uz debesīm

TV3
5.00, 1.10 Mākslīgais intelekts
5.45, 12.20 Atriebība
6.40, 13.20 Multfilmas
8.00, 18.00 Divarpus vīri
9.00, 17.00 Kobra
10.00 Īpašo uzdevumu vienība 
Hawaii 5-0
11.00 Tv skatlogs
11.15 Ekstrasensu cīņas
14.40, 0.20 Mindijas projekts
15.40, 20.20, 3.05 UgunsGrēks
19.00, 3.35 TV3 Ziņas
19.35, 4.05 Bez Tabu

21.00 Tēta nedienas Latvijā
22.30 Gatava pārvērtībām
23.15 Ģēnijs uzvalkā
2.45 Amerikas smieklīgākie 
videokuriozi

TV3+
5.50, 15.35 Māja-2
6.30 Jaunatne
7.20 Multfilmas
8.10 Uzmanību, bērni!
8.40, 0.20 Reiz Krievijā…
9.50 Tētis sprukās
12.10 TV shop
12.25, 18.50 Interni
14.35 Juvelieru klans
16.35 SašaTaņa
17.40 Kijeva dienā un naktī
21.00 Iemāci sievai braukt
22.00 Mf. Ierastas grūtības

NTV Mir
5.00, 6.00, 7.00, 9.00, 12.00, 
15.00, 18.00 Šodien
5.05 Noslēpumainā Krievija
6.05, 7.05 Lietišķs darījums
8.00 Muhtara atgriešanās
9.25 Biškopis
11.00 Zvērināto tiesa
12.25, 17.35 Ārkārtas gadījums
13.00, 1.35 Satikšanās vieta
15.40 Sasisto lukturu ielas
16.35 Runājam un rādām

18.50 Klusās medības
20.35 Kucēns
23.00 Dienas kopsavilkums
22.45 Revolūcija. Life.
23.35 Kriminālizmeklēšanas 
nodaļa
3.35 Vasarnīcu lietas
4.40 Mežonīgā pasaule

PBK
6.30, 9.00, 11.00, 14.55, 16.25 
Ziņas
6.35 Bērnu klubs
7.00, 9.25 Labrīt!
9.55 Dzīvo vesels!
11.35, 21.40, 23.05 Sodītais
13.35 Vienatnē ar visiem
15.20, 3.50 Moderns spriedums
16.50 Vīriešu/ sieviešu
17.50, 18.05 Cilvēks un likums
18.00, 20.45, 23.00 Latvijas laiks
18.55 Lai runā!
20.00 Laiks
21.15 Aiz kadra
23.50 Vakara Urgants
0.25 Grigorovičs. Jurijs Varenais. 
1.20 Pūces kliedziens
1.25, 5.55 EuroNews
1.55 Mf. Smieklīgi cilvēki
3.30, 5.30 Smieklīgi videoklipi

RTR Planēta (Baltija)
4.00 Krievijas rīts

8.55 Par pašu galveno
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Vēstis
10.40, 16.20, 19.45 Vēstis-М
10.55 Veronika. Zaudētā laime
13.40 Dzīves noteikumi
14.05 Meklējot pierādījumus
16.40 Tiešais ēters
17.50 60 minūtes
20.00 Jekaterina. Lidojums.
22.15 Vakars ar Vladimiru 
Solovjovu
0.45 Sanktpēterburgas ziņas
1.00 Ielas saulainajā pusē
2.40 Ieguldījums

RenTV Baltic
5.40, 22.55, 1.10 Skatīties visiem
6.05 Vadīt krievu stilā
6.30 Afromaskavietis
7.15 Bērnu klubs
7.34 Laika ziņas
7.35 Labrīt!
8.00, 19.45 Saviesīgas vakariņas
9.05 Pareizs līdzeklis
10.15, 17.30 Ģimenes drāmas
11.25 Karavīri
13.25 Humora raidījums
15.25, 20.50 Dokumentāls 
projekts
16.30 Dīvaina lieta
23.55 Visšokējošākās hipotēzes
0.50 Ziņas

ONT

28. februārī Ir iemesls!
Villes Hāpasalo dzimšanas diena

Viņu pazīst ja ne visi, tad 
ļoti daudzi. Kopš tā laika, kad 
viņš parādījās uz ekrāna filmā 
“Nacionālo medību īpatnības”, 
viņš kļuva slavens, atpazīstams, 
saņemdams prestižas kino prē-
mijas. Šī aktiera kino panākumu 
vēsture ir diezgan parasta. Taču 
viņa raksturs un mērķtiecība ir 
pelnījuši vislielāko cieņu. Acīm-
redzot tā ir īsta somu rakstura 
izpausme...

Ville Hāpasalo piedzima un 
uzauga nelielā ciematā Lahti 
pilsētas tuvumā. Somu ciema-
tiņš — tā nav megapolise, taču 
iespēju lietderīga laika pavadī-
šanai mazajam Villem bija pie-
tiekami. Pirmā — sports. Līdzīgi 
kā citi ciemata iedzīvotāji Hāpa-
salo aizrāvās uzreiz ar vairākiem 
sporta veidiem. Vietējā sporta 
centrā bija daudz sekciju, un 
dažreiz gadījās, ka puika vien-
laikus darbojās trijās vai četrās. 
Šeit bija gan hokeja komanda, 
gan peldēšana, gan beisbols, 
gan futbols… Laika mācībām 
galīgi neatlika, taču viduvējās 
un sliktās atzīmes kompensēja 
panākumi sportā, un vecāki ar 
to samierinājās, pieņemdami, ka 
dēls izvēlēsies sporta karjeru…

Ja, izņemot sportu, Ville 
ne par ko citu neinteresētos, 
tad viņa tālāko dzīvi būtu viegli 
iedomāties, taču… Vienīgās di-
vas brīvās stundas nedēļā viņš 
pavadīja amatierteātra mēģinā-
jumos. Uzstājoties komēdiju iz-
rādēs, Hāpasalo tā uzjautrināja 
ciema ļaudis, ka tie smējās, vē-
derus turēdami, bet pēc izrādes 
neskopojās ar komplimentiem 
un pareģoja puišelim spīdošu 
aktiera karjeru…

Pats Ville vienādi mīlēja 
hokeju un teātri. Tad arī radās 
pārdrošs sapnis… Nākotnē Ville 
plānoja ziemā spēlēt hokeju vie-
nā no NHL komandām, bet va-
sarā — filmēties Holivudā. Sapņi 
diezgan ambiciozi, bet vai tad 
jaunība sajūt realitātes robežas? 
Tajā arī slēpjas jaunības burvī-
gums!

Izvēle atnāca pati… Ciema-
tā, kurā Ville dzīvoja, tika slēgta 
hokeja sekcija, ilgu laiku neva-
rēja atrast treneri pēc tam, kad 
iepriekšējais aizgāja pensijā. 
Hāpasalo radās daudz brīvā lai-
ka, viņš sāka vairāk laika pavadīt 

vietējā teātra mēģinājumos…
Ar gadiem sapņi nedaudz 

tika koriģēti, Ville ar vecāku pie-
krišanu nosūtīja pieteikumu uz 
prestižo Londonas teātra skolu 
(par laimi, angļu valodu viņš bija 
iemācījies). Kad pienāca pozi-
tīva atbilde, somu abiturientam 
piedāvāja apmaksāt iestājeksā-
menus. Villes vecāki apmaksāja 
ne tikai eksāmenus, bet arī pār-
skaitīja visa kursa mācību mak-
su. Hāpasalo sāka gatavoties 
braucienam uz Šekspīra dzim-
teni… 

Nedēļu pirms aizbraukša-
nas jaunieša plāni mainījās… 
Nākamā aktiera paziņa, uzzinā-
dams par viņa plāniem, bija pa-
tiesi pārsteigts, kāpēc braukt tik 
tālu, ja tepat blakus, Pēterburgā, 
ir lieliska aktieru skola ar tradīci-
jām, pieredzējušiem pasniedzē-
jiem un lielisku reputāciju. Villes 
vecāki pieklājīgi palūdza Londo-
nas skolu atdot mācību maksu, 
viņu dēls devās uz Krieviju…

1991. gads — ne pats la-
bākais laiks Krievijas vēsturē, 
tomēr — kad tas bija labāks? 
Pārtikas taloni, milzīgs deficīts, 
pasakainas cenas pirmajos pri-
vātveikalos, kriminālais uzplau-
kums… Tas viss Pētera pilsētu 
darīja nepievilcīgu ārzemju stu-
dentiem. Hāpasalo problēmas jo 
lielākas vērsa arī fakts, ka viņš 
nezināja ne vārda krieviski, arī 
par pašu Krieviju viņam bija vi-
sai aptuvens priekšstats. Iestāj- 
eksāmenos Ville neatstāja uz 
pasniedzējiem nekādu iespaidu, 
taču pirmajā kursā viņš tomēr 
tika uzņemts. Palīdzēja nauda 
— vecāki atkal pārskaitīja naudu 
visam mācību kursam. Krievi-
jas teātra augstskolas atteikties 
no naudas tajos nemiera laikos 
vienkārši nevarēja.

Pirmais mācību gads Villem 
pagāja kā miglā. Viņš centās ie-
dziļināties lekcijās, taču sarež-
ģītā valoda viņam padevās ar 
grūtībām. Turklāt somu students 
mokoši ilgi radinājās pie patstā-
vīgās dzīves. Pēc viņa teiktā, 
līdz iestāšanās brīdim teātra aka-
dēmijā viņš domāja, ka “ēdiens 
pats par sevi parādās ledusska-
pī”. Nevar nepieminēt, ka 1992. 
gadā Ville uz ielas tika aplaupīts 
veselas deviņas reizes!

Neskatoties uz visām grūtī-

bām, jau pēc 
gada students 
Hāpasalo sāka 
diezgan raiti 
runāt krievu 
valodā, kuras 
gramatiku ne-
kad nemācījās, 
likdams uzsva-
ru uz sarunvalodu. Pasniedzēji 
vairs “nedāvināja” Villem atzī-
mes, viņš sāka mācīties arvien 
labāk, kursa pasniedzēji nevarēja 
vien nopriecāties…

Kad Hāpasalo studēja ce-
turtajā kursā, viņu izsauca pie 
rektora, kura kabinetā atradās re-
žisors Rogožkins, jaunas filmas 
uzņemšanai viņam bija vajadzīgs 
soms… Jau pēc piecu minūšu 
sarunas režisors saprata, ka la-
bāku kandidatūru viņam neatrast. 
Ville tika apstiprināts lomai bez 
mēģinājumiem.

Pēc filmas “Nacionālo medī-
bu īpatnības” parādīšanās uz ek-
rāniem slava vienkārši gāzās pār 
Villes Hāpasalo pleciem. Uzreiz 
pēc teātra augstskolas diploma 
saņemšanas kā slavens aktieris 
viņš aizbrauca no Krievijas un 
iekārtojas darbā par kravas au-
tomašīnas šoferi savā dzimtenē, 
Somijā. Vairāk nekā gads Villem 
bija nepieciešams, lai viņš tiktu 
galā ar apjukumu un iegrožotu 
pats sevi. Priekšlikumi sākumā 
nāca tikai no Rogožkina. Hāpa-
salo veiksmīgi filmējās “Operācija 
“Laimīgu Jauno gadu!””, “Nacio-
nālās makšķerēšanas īpatnības”, 
“VDK smokingā”. Karjeras uz-
sākšanai Somijā sākumā nebija 
panākumu — režisori nevēlējās 
riskēt, bet Hāpasalo krievu kino-
darbus Somijā neviens neredzē-
ja. Bija vajadzīgi vēl vairāki gadi, 
līdz “dzimtais” skatītājs atzina 
Villē aktieri. Līdz ar XXI gadsim-
ta atnākšanu viņš dzīvo un strā-
dā divās valstīs, visu veiksmīgi 
apvienodams. Tagad Hāpasalo 
ir atzīts talants, viņš aktīvi filmē-
jas, viņam pieder kinostudija, 
viņš vada vairākus populārus šo-
vus somu televīzijā. Viņu mīl gan 
dzimtenē, gan Krievijā, gan tur, 
kur redzēja viņa filmas.

Šodien Villem aprit 45 gadi, 
ar to arī viņu apsveicam! Vai tas 
nav iemesls?

Andrejs JAKUBOVSKIS
Foto no interneta

Krimināls, notikumi
Laika periodā no 17.02.2017. līdz 24.02.2017. Krāslavas iecirknī 
tika reģistrēti 69 notikumi. Būtiskākie:

•	 17. februārī Krāslavā Kriminālpolicijas darbinieki veica profilak-
tiskus pasākumus narkotisko vielu nelikumīgās aprites jomā, kā 
rezultātā tika aizturētas 2 personas (vietējie iedzīvotāji) un iz-
ņemtas narkotikas un psihotropās vielas: 4 tabletes diazepāma, 
20 tabletes tramadola, 9 tabletes klonazepāma, 23 iepakojumi 
ar augu izcelsmes vielu, iespējams “Spais”. 

•	 17. februārī Krāslavas iecirknī tika uzsākts kriminālprocess par 
mobilā telefona zādzību, kas pazuda vīrietim, atrodoties vietējā 
izklaides vietā - spēļu klubā Aladins. Telefons vēlāk tika atrasts 
vienā no Krāslavas lombardiem. Jāatzīmē, ka tas nav pirmais 
gadījums, kad šajā spēļu klubā klienti reibuma dēļ zaudē ne tikai 
modrību, bet arī naudas makus un telefonus.

•	 21. februārī Dagdas policistiem tika paziņots, ka Andzeļu pa-
gastā, no ezera “Bedinka” krasta, uzlaužot uzkarināmo atslēgu, 
pazuda plastikāta laiva. Notiek operatīvi- meklēšanas pasāku-
mi, vērsti uz zādzības atklāšanu.

•	 21. februārī policijā vērsās Krāslavas iedzīvotājs ar iesniegumu 
par to, ka š.g. janvāra sākumā no viņa mājas Pļavu ielā pazuda 
portatīvais dators HP un mobilais telefons SONY Xperia M4. Par 
doto faktu tika uzsākts kriminālprocess, notiek vainīgās perso-
nas noskaidrošana.

•	 22. februārī Krāslavā, veicot sankcionētu kratīšanu agrāk tie-
sāta J., dzim.1961.g., dzīvoklī Lakstīgalu ielā tika izņemts apm. 
1.gr. marihuānas un 21 psihotropā tablete “Klonazepāms”

•	Naktī uz 24. februāri Izvaltas pagastā, Izvaldas dz.c. stacijā, 
veicot pasākumus cīņā ar akcizēto preču nelikumīgu apriti, vil-
ciena vagonos tika konstatētas noslēptas muitošanai pakļautās 
preces - cigaretes “Premjer”ar BR akcīzes markām. Kopumā 
tika izņemts 30 600 gab. cigarešu. 

Atsāk maksāt par nomedītajām 
meža cūku mātītēm

Lai samazinātu meža cūku populāciju Latvijā, tādējādi ierobe-
žojot Āfrikas cūku mēra izplatību, no 2017. gada 24. februāra 
Pārtikas un veterinārais dienests atsāka maksāt medniekiem 
par katru nomedīto meža cūku mātīti. 

Lai saņemtu atlīdzību – 50 eiro, medniekam, līdz ar aizpildītiem 
dokumentiem, PVD teritoriālajā struktūrvienībā jāiesniedz pierādīju-
mi, ka nomedītais dzīvnieks ir sievišķā dzimuma īpatnis (astes gals 
un ādas fragments, kurā nepārprotami saskatāmi meža cūku mātīšu 
ārējie dzimumorgāni). 

Sīkāku informāciju par apmaksas kārtību var saņemt, sazinoties 
ar PVD teritoriālajām struktūrvienībām. Nomedīto meža cūku mātīšu 
pierādījumus pieņems līdz šī gada 5. decembrim vai līdz brīdim, ka-
mēr programmā paredzētais finanšu apjoms tiks iztērēts.

Izmaksas tiek segtas no Āfrikas cūku mēra apkarošanas prog-
rammas, ko līdzfinansē Eiropas Savienība. Kopumā šim mērķim pa-
redzēti 875 tūkstoši eiro.

Šogad Latvijā Āfrikas cūku mēris konstatēts 236 meža cūkām. 
Mēra dēļ šogad nācies likvidēt 13 544 mājas cūkas.

Pārtikas un veterinārais dienests aicina ikvienu, kurš mežā, grā-
vmalē vai kur citur pamana nobeigušos meža cūku, ziņot par to savai 
pašvaldībai, kas nodrošinās tās savākšanu.

Atgādinām, ka Āfrikas cūku mēris ir bīstama, neārstējama dzīv-
nieku infekcijas slimība, kas apdraud gan meža, gan mājas cūkas. 
Lai pasargātu mājas cūkas no saslimšanas, saimniecībai jāievēro 
stingri biodrošības pasākumi.

Ilze Meistere, PVD Sabiedrisko attiecību daļas vadītāja 
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19.00, 1.15 Iemīlēties vēlreiz
20.40, 2.50 Degpunktā 
21.10 Profesija mamma
22.10 Dārgā, mēs nogalinām 
bērnus!
0.10 Čikāgas sardzē

TV3
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4.00 Rīts
8.55 Par pašu galveno
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CETURTDIENA,  2. martā

PIEKTDIENA, 3. martā 

Fotoizstāde. No idejas līdz rezultātam
Cienījamie Aglonas, Krāslavas 

un Dagdas novadu fotomākslas 
cienītāji!

Laikraksts “Ezerzeme”  jubilejas 
gadā aicina jūs uz praktisko nodarbī-
bu “Fotoizstāde. No idejas līdz rezul-
tātam. Kompozīcija, gaisma, krāsas.”  
Bezmaksas divu stundu nodarbību  
pie izstādes “Rītausmas melodijas”  
stendiem vadīs tās autors Aleksejs 
Gončarovs.

Esiet laipni aicināti 4. martā plkst. 
11.00 Krāslavas Vēstures un mākslas 
muzejā. Neaizmirstiet fotoaparātus un 
pierakstu blociņus. Vairāk informācijas 
pa tālr. 26065838 (Aleksejs).   
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26065838

27068443, patite@inbox.lv
26439370, ivetaleikuma@inbox.lv
26853074, natalin240580@mail .ru
65681476, ler8@ezerzeme.lv
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Tulkotāja

SIA “Cēsu gaļas
 kombināts”

par labām cenām iepērk jaun-
lopus un liellopus.  

Samaksa pēc vienošanās.   
Tālr. 26185703, 25573447.

iepērk liellopus, jaun-
lopus, aitas, zir-
gus. Svari.  Sa-
maksa tūlītēja.  

 T. 28761515.

SIA “LATVIJAS  GAĻA” 

SIA “RENEM” 
iepērk jaunlopus, 
liellopus, aitas. 

ELEKTRONISKIE SVARI.
Paaugstinātas cenas.Skaidrā 
naudā vai ar pārskaitījumu.

T. 65329997, 29996309, 
26447663, 29485520, 

26393921 vai pa e-pastu: 
re-nem@inbox.lv

SIA “LAUKU 
MIESNIEKS”

iepērk mājlopus. 
Augstas cenas. Samaksa 

tūlītēja. Svari. 
T. 20207132.

Ārsts Boriss 
Mihailovs

 (Sertifākts Nr. 60868)
Ārstē artrītu, artrozi, deģe-

neratīvas izmaiņas muskuļos 
un mugurkaulā, galvassāpes, 
sāpes mugurā, osteoporozi, 
diska trūci, išiasu.

Strādā pēc bioregulējošas 
vācu metodes ar ķīniešu medi-
cīnas elementiem. 

Dinamiski rezultāti, pozitīvas 
atsauksmes.     

Tālr. 29105248.

ATLAIDES
kapu pieminekļu 
izgatavošanai.

Krāslavā, Jaunā iela 13, 
tālr.  25633212.

Dagdā, Rīgas ielā 2a, 
tālr. 28686822.

Reklāmas un sludinājumi

IEPĒRK

PĒRK

PĀRDOD

DAŽĀDI

Autoskola 
“AUTO-MADARA” 
uzņem “B” kategori-
jas  vadītāju kursos. 
Sapulce 9. martā plkst. 

15.00.        Dagdā, Ezera 3. 
Tālr. 29455509, 29163583.

KN direktore Valda Timule un māksliniece Vija Plotka.

Ekspozīcija — tā ir arī patīkama komunikācija.

Dzintras Bukevičas novēlējums Nadīnai Lavreckai.

II “Krāslava. Radošā.”

vasarnīcu Meža norā. Tālr. 
26853074; 26533114;
“VW Passat B5” - 2002., dīzelis, 
tumši zils. Auto teicamā stāvoklī. 
Tālr. 26415089;
benzīna zāģus (65 €), atslēgu 
komplekti (35 €). Metināšanas 
inventorus (90 €), metināšanas 
maskas - hameleonus (25 €), 
ģeneratorus 2.2 kw (160 €). Viss 
jauns. Tālr. 28704679;
zirgu. Tālr. 25268429;
sivēnus. Tālr. 28683927;
sivēnus. Talr. 26136595;
kartupeļus. Tālr. 29156359;
svaigi zāģētu un sausu malku 
klučos un skaldītu. Tr. 28296806;
sausu, skaldītu malku. Tālr. 
29189194.

viensētu ideālā stāvoklī pie 
ūdenstilpes; DT-20 ekspluatāci-
jas rokasgrāmatu. T. 26068674.

Z/S aicina darbā 
pārdevējus. 
Tālr. 26163971.

Izsole
Valsts akciju sabiedrība “Valsts nekustamie 

īpašumi” (reģistrācijas Nr.40003294758) 2017.
gada 31.martā Vaļņu ielā 28, Rīgā, rīko valsts 
nekustamo īpašumu atkārtotas mutiskas izso-
les ar augšupejošu soli:

1. Ezerkalna ielā 3, Jaunaglonā, Aglonas pagastā, Aglonas novadā 
(kadastra numurs 7642 501 0016), kas sastāv no septiņām būvēm 
(būvju kadastra apzīmējumi 7642 001 0014 008, 7642 001 0014 015, 
7642 001 0014 016, 74642 001 0014 017, 7642 001 0014 019, 7642 
001 0014 020 un 7642 001 0014 021), par sākumcenu EUR 3720, 
izsoles laiks pulksten 10.00;

2. “Akmentiņi”, Višķu pagastā, Daugavpils novadā (kadastra numurs 
4498 505 0004), kas sastāv no piecām būvēm (būvju kadastra apzī-
mējumi 4498 005 0028 001; 4498 005 0028 002; 4498 005 0028 003; 
4498 005 0028 004; 4498 005 0028 005), par sākumcenu EUR 4000, 
izsoles laiks pulksten 12.00;

3. “Gatera ēka”, Aglonas pagastā, Aglonas novadā (kadastra numurs 
7642 501 0024), kas sastāv no būves (būves kadastra apzīmējums 
7642 001 0304 001), par sākumcenu EUR 88, izsoles laiks pulksten 
12.00;

4. Lauku ielā 4, Rēzeknē (kadastra numurs 2100 019 0328), kas sastāv 
no zemes vienības 643 m² platībā (zemes vienības kadastra apzīmējums 
2100 019 0328), par sākumcenu EUR 900, izsoles laiks pulksten 13.00;

5. Meža ielā 17, Rēzeknē (kadastra numurs 2100 010 1817), kas sa-
stāv no zemes vienības 0,1046 ha platībā (zemes vienības kadastra 
apzīmējums 2100 010 1817) un būves (būves kadastra apzīmējums 
2100 010 1817 001), par sākumcenu EUR 60880, izsoles laiks pulk-
sten 13.00;

6. “Liedags”, Rogā, Kaunatas pagastā, Rēzeknes novadā (kadastra 
numurs 7862 501 0032), kas sastāv no būves (būves kadastra apzī-
mējums 7862 001 0375 001), par sākumcenu EUR 2640, izsoles laiks 
pulksten 13.00.
Personām, kuras vēlas piedalīties iepriekš minēto objektu izsolēs, 

jāiemaksā nodrošinājums 10 % apmērā no izsolāmā nekustamā 
īpašuma sākumcenas un reģistrācijas maksa EUR 70 apmērā AS 
“SEB banka” Rīdzenes filiāles kontā Nr. LV22UNLA0002200609436, 
kā arī jāiesniedz izsoles noteikumos norādītie dokumenti. 

Objektam “Gatera ēka”, Aglonas pagastā, Aglonas novadā izsoles 
reģistrācijas maksa ir EUR 25.

Par nosolīto objektu jānorēķinās divu nedēļu laikā, maksājumus 
veicot pilnā apmērā euro. 

Iepazīties ar izsoles noteikumiem, reģistrēties izsolei, kā arī saskaņot 
objekta apskates laiku var valsts akciju sabiedrībā “Valsts nekustamie 
īpašumi” Vaļņu ielā 28, Rīgā, darbdienās no pulksten 9.00 līdz 17.00.

Tālrunis uzziņām 80002000, 67024659, 26320958.
Pēdējā dalībnieku reģistrācijas diena izsolei ir 2017.gada 29.marts 

līdz pulksten 16.00, Vaļņu ielā 28, Rīgā.
Visām personām, kurām uz objektu ir tiesības, kas nepieļauj tā 

pārdošanu izsolē, jāpieteic savas prasības tiesā līdz izsoles dienai.
http://www.vni.lv 

IEPĒRK krāsainos 
metāllūžņus.

Tālr. 26063346.

VĒLSO ĪRĒT 2 vai 3 - istabu dzī-
vokli Krāslavā. Tālr. 29277481.
VAJADZĪGA mājās strādājoša 
šuvēja. Tālr. 22355503.
Viesnīca “Biplan” aicina darbā 
administratoru un istabeni. CV 
sūtīt uz e-pastu: biplanhotel@
gmail.com. Tālr. 29999952.

SIA “AIBI”
 aicina darbā Ērgļos 
ATSLĒDZNIEKUS, 

ŠOFERUS. 
Labs atalgojums. Dzīves-

vieta.         Tālr. 26620827.

teļus, aunus, liellopus. Tālr. 
26524409.

SIA AIBI
Iepērk liellopus, 

jaunlopus, aitas, 
zirgus.

Pērk arī gaļas šķirnes jaun-
lopus eksportam. Piemaksa 

bioloģiskajiem lopiem.
Labas cenas. Samaksa 

tūlīteja. Svari.
Tālr. 26142514, 20238990

Tu katram viena, tikai 
viena,
Kurai kā pie saules bērni 
turas klāt.
Tāpēc ir tik grūti, skum-
jām asarām birstot,
Uz mūžu zemei tevi atdot, 
māt.

Skumju un atvadu brīdī 
esam kopā ar Aleksandru un 
Alekseju Krivenko, māmiņu 
zemes klēpī guldot. 

Menščikovu, Gekišu ģime-
nes

26. februārī nozaudēta (ie-
spējams Robežnieku pagasta 
apkaimē) automašīnas numu-
ra zīme JM 1213. Atradējam 
zvanīt pa tālr. 28386640
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