
9 771407 962024

17
ISSN 1407-9623

Aglonas, Dagdas un Krāslavas novada laikraksts

Otrdiena, 2017. gada 25. aprīlis Nr. 32 (9131) Cena - 0,43 EUR

Šodien numurā

Plēves, polikarbonāts, salpetris, 
metāla ārdurvis, iekštelpu dur-
vis, šīferis, metāla dakstiņu jumts, 
žoga siets un liela izvēle ķerru.
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“Ir grūti izgudrot 
ko jaunu, tādēļ 

pamēģini izgudrot 
no jauna”

   3. lpp

Pirmais Latgales 
latviešu kongress 

un tā nozīme 
Latvijas valsts 

izveidē
4.lpp

Izsaki viedokli 
par ES lauk-
saimniecības 

politiku
3.lpp

Kā  arī TV prog-
ramma, sludinājumi un 
daudz citas aktuālas 
un noderīgas informā-
cijas.

Latvijā Kas pašlaik ir priviliģētā šķira?

Divdesmitais gadsimts, kas 
satricināja pasauli ne tikai ar 
cietsirdīgākajiem un postošāka-
jiem kariem cilvēces vēsturē, bet 
arī ar revolūcijām, noslēdzās ar 
Padomju Sociālistisko Republi-
ku Savienības, kuras sastāvdaļa 
bija arī Baltijas valstis, sagrāvi.

Varmācīga Latvijas, Lietu-
vas un Igaunijas pievienošana 
PSRS ir neapstrīdams fakts, kā 
arī tai sekojošās cietsirdīgās 
deportācijas, kuras skāra ne ti-
kai padomju režīma pretiniekus, 
bet arī tos, kuri nepiekrita pie-
spiedu lauksaimniecības kolek-
tivizācijai. Tūkstošiem sakropļo-
tu cilvēku likteņu, kuri piespiedu 
kārtā tika izvesti uz Sibīriju, kur 
daudziem tālās, aukstās zemes 
kļuva par kapavietu. Šīm Latvijas 
vēstures traģiskajām lappusēm 
mūsu avīze vienmēr veltījusi pie-
nācīgu uzmanību. Tajā pašā lai-
kā netaisni rīkojas tie vēsturnieki, 
kuri cenšas izdzēst no cilvēku at-
miņas izcilus Padomju Latvijas 
sasniegumus; tauta, kura spēja 
pēc kara atjaunot rūpniecību un 
izveidot spēcīgu, progresīvu ag-
rorūpniecības kompleksu. Un bi-
jušajā Krāslavas rajonā mēs 
lepojāmies ar kolhoziem un sov- 
hoziem, kuru slava nonāca ne 
tikai līdz Rīgai, bet pat līdz pa-
šai Maskavai!

Pasaules pieredze liecina, 
ka augstākos standartus izde-

vies sasniegt valstīm, kur dominē 
privātīpašums. Diemžēl ceturt-
daļgadsimts, tiecoties pēc jau-
niem ideāliem, neatnesa Latvijas 
iedzīvotājiem ilgi gaidīto labklā-
jību. Gluži pretēji – nepārdomā-
tos, ātros lēmumos atteikties no 
padomju pagātnes mūsu valsts 
devās pa neprātīgu kādreiz stip-
rās rūpnieciskās un lauksaim-
nieciskās ekonomiskās bāzes 
iznīcināšanas ceļu. Izveidoto 
stipro Austrumu ekonomisko sa-
karu pārkāpšana, kā arī ilgstoša 
pārorientēšanās uz Rietumu tir-
giem ir novedusi pie tā, ka Latvi-
ja šodien ir Eiropas uzplaukuma 
aizkulisēs. Kā sekas tam – de-
mogrāfiskā krīze dzimstības sa-
mazināšanās, miršanas pieaugu-
ma un labāko cilvēku masveida 
izbraukšanas rezultātā, pustuk-
šas mazpilsētas, skolu slēgša-
nas tendence izmirstošajos cie-
matos, veselības aprūpe bez 
ārstiem un finansējuma… Ne-
viļus rodas trauksmaina doma: 
vai Latvijas Republikai nedraud 
neatkarības, kura iegūta tik sma-
gā cīņā, zaudēšana pieaugo-
šo problēmu dēļ? 

Pasaules globālajos pro-
cesos karstā un aukstā kara 
draudos ir skaidri saskatāma 
jauna tendence – katras valsts 
centieni izrādīt rūpes par savas 
tautas labklājību un nākotni. 

Turpinājums 2. lpp.

Rajona avīzes septiņdesmitajā jubilejas gadā, biežāk nekā 
parasti šķirstot saudzīgi saglabātās iešūtās avīzes, mūsu 
korespondenti rūpīgāk ieskatās aizritējušo gadu notiku-
mos. Viss tiek iepazīts salīdzinājumā…

4. maijā plkst. 15.00 Krāslavas Kultūras namā notiks senio-
ru vakars, veltīts Latvijas Republikas Neatkarības atjauno-
šanas dienai. Pasākumā piedalīsies ciemiņi no Daugavpils 
novada.  Līdzi jāņem labs garastāvoklis un groziņš.

Senās un jaunās tradīcijas

Krāslavā - Martas Krilovas, Rīgas pedagoģijas un izglītības vadības  augstskolas studentes, diplomdarba aizstāvēšana; Dagdā - grandiozs folkloras centra 
festivāls “Auni kuojas, laksteigola!”. Tēma - aizpagājušā gadsimta kāzu tradīcijas. 

Alekseja GONČAROVA foto

•	 Līdz pašvaldību vēlēšanām vēl tikai nedaudz vai-
rāk kā mēnesis un spēkā pieņemas arī politiskā 
aģitācija. Atšķirībā no citiem vēlēšanu gadiem, 
īpaši parlamenta vēlēšanām, šoreiz gan nav vē-
rojamas masīvas televīziju reklāmas, turklāt Ko-
rupcijas novēršanas un apkarošanas birojā prog-
nozē – visticamāk tas nenotiks, jo  no 4. maija 
politiskās televīzijas reklāmas ir vispār aizliegtas. 
Lielākā cīņa par vēlētāju balsīm notiek internetā, 
un īpaša nozīme ir sociālajiem tīkliem. 

•	 Atsevišķos Latvijas novados jau gandrīz puse 
no lauksaimniecības un meža zemēm pieder fir-
mām, kuru īpašnieki tieši vai pastarpināti ir mek-
lējami aiz Latvijas robežām. Procentuāli vislielā-
kās lauksaimniecības un meža zemju platības 
ārzemniekiem pieder Zilupes, Ludzas un Dagdas 
novados. Vietējiem lauksaimniekiem pietrūkst 
apstrādājamās zemes, tāpēc nākas to nomāt no 
ārvalstniekiem, galvenokārt no zviedriem. Liela-
jiem, ārzemniekiem piederošajiem uzņēmumiem 
pieder vismaz 340 344 hektāri Latvijas lauksaim-
niecības un meža zemju. Salīdzinājumam – tā ir 
11 reižu lielāka teritorija nekā aizņem Rīga. 

•	 Aizsardzības ministrija (AM) par 5 525 888 eiro ie-
gādāsies ložmetējus un to komplektējošās daļas. 
Bruņojums paredzēts Nacionālo bruņoto spēku 
regulāro spēku, kā arī Zemessardzes vienībām. 
Konkrētu iegādājamo ložmetēju skaitu AM neat-
klāj, jo jāievēro operacionālās drošības prasības.

•	 Latvijā jau tradicionāli importa apmērs pārsniedz 
eksportu. Saskaņā ar Centrālās statistikas pār-
valdes (CSP) datiem 2017. gada februārī Latvijas 

ā r ē j ā s 
t i rdzniecī -
bas apgrozī-
jums salīdzinājumā ar janvāri pieauga par 1,4%, 
bet salīdzinājumā ar pagājušā gada februāri - par 
6,1%. Salīdzinājumā ar janvāri preču eksporta 
un importa vērtība pieaugusi attiecīgi par 3% un 
0,1%, bet gada kāpums attiecīgi bija par 5,7% 
eksportā un 6,5% importā. Latvijas galvenie ārē-
jās tirdzniecības partneri ir kaimiņvalstis. uz Lie-
tuvu tiek eksportēts 17,5%, uz Igauniju – 11,6%, 
uz Vāciju – 7,6% un uz Dāniju – 6,1% no eks-
porta kopapjoma. Arī preces Latvijā galvenokārt 
tiek ievestas no kaimiņiem – nozīmīgākie importa 
partneri ir Lietuva (19 % no importa kopapjoma), 
Vācija (12%), Polija (9,7 %) un Igaunija (7,3 %).

•	 Aizvadītajās brīvdienās visā Latvijā noritēja Lielā 
Talka. Šogad tika reģistrētas aptuveni 2000 oficiāli 
pieteiktās vietās un vēl daudzi sakopa savus maz-
dārziņus un daudzdzīvokļu namu pagalmus. Orga-
nizatori norāda, ka dalībnieku skaits Lielajā talkā 
sasniedzis vismaz 200 000 cilvēku. Katru gadu 
talkā tiek uziets kas interesants, un šogad savdabī-
gākā atraduma gods ticis bruņurupucim. Arī Eiropā, 
kur mīt latviešu diasporas, tika organizētas talkas. 

•	 Dabas aizsardzības pārvalde vērš uzmanību uz 
saudzīgu dižkoku apsaimniekošanu zemnieku 
īpašumos. Lai dižkokus saudzētu, aicina neart 
zemi zem to vainagiem, izcirst dižkoku tuvumā 
esošos krūmus, kā arī ap tiem appļaut zāli. Da-
bas sargi pārliecināti, ka pārkāpumi tīrumos no-
tiek nezināšanas dēļ.

Nu jau par tradicionālu vērtību latviešu lite- 
ratūras pasaulē ir kļuvusi ikgadējā Latvijas lite- 
ratūras gada balva (LaLiGaBa), kur tiek apbal- 
vots labākais prozas un dzejas darbs, tulkojums, 
oriģināldarbs bērniem un sveikts arī kāds spilgts 
debitants literatūras pasaulē. 

Arī šogad literatūras cienītāji un draugi pulcējās 
21. aprīlī mūzikas namā “Daile”, lai atraktīvā vadītā-
ja Toma Treiberga pavadībā noskaidrotu 2016. 
gada labākos darbus pēc žūrijas vērtējuma. 

“Vairāk par vārdiem” bija šī pasākuma moto un 
kā pirmo apbalvoja – labāko dzejas krājumu. Jau 
pēc nominantu paziņošanas šī bija apspriestākā 
kategorija, jo daudziem lasītājiem likās, ka žūrija ir 
izvēlējusies ne īstos dzejas krājumus, kādu aizmir-
susi, bet kādu nominējusi nepamatoti. Jebkurā 
gadījumā par 2016. gada pieciem labākajiem Lat-
vijas dzejniekiem atzītie – Juris Kronbergs, Edvīns 
Raups, Ronalds Briedis, Ruta Štelmahere un Māris 
Salējs – varēja vērot, kā kurlmēmā aktrise Jolanta 
Znotiņa deklamē viņu dzeju bez vārdiem. Par gada 
labāko krājumu atzina Jura Kronberga “Uz balko-
na”. 

Sekoja ne mazāk saspringta uzvarētāja 
noskaidrošana – gada prozas darbs. Aprbīnojami, 
ka starp tādiem latviešu mūsdienu rakstniecības 
smagsvariem kā Gundega Repše, Pauls Ban-
kovskis un Laima Kota, par uzvarētāju kļuva Jana 

Egle ar savu debijas stāstu krājumu “Gaismā” 
(stāstu krājums ieguva arī portāla “Delfi” lasītāju 
simpātijas balvu). 

Par labāko bērnu oriģināldarbu tika atzīts Ulda 
Ausekļa krājums “Kaķēns margrietiņās”, iedzinē-
jos atstājot Kārļa Vērdiņa “Tēti”, Leldes Stumbres 
“Pūcīti ar zeltainajām acīm” un Lilijas Berzinskas 
“Lamzaks meklē Lamazaku”. 

Par gada debiju kļuva policists ar dzejnie-
ka dvēseli jeb Jānis Tomašs, kura dzejas krājums 
“Melnie darba cimdi” neatstāja vienaldzīgu pilnīgi 
nevienu lasītāju. Savukārt citi šī gada veiksmīgākie 
debitanti – Ilga Račevska, Dace Vīgante un Svens 
Kuzmins bija motivēti turpināt darboties literatūras 
ne vienkāršajā radīšanas jomā.

Par gada labāko tulkojumu atzina Ērvina Velša 
romānu “Porno”, kuru latviski pieejamu padarīja Zi-
gurds Skābardis. 

Īpaša specbalva šogada tika piešķirta literatūr-
zinātniecei Anitai Rožkalnei par Kārlim Zariņam 
veltīto monogrāfiju, bet balvu par mūža ieguldījumu 
latviešu literatūrā saņēma joprojām dzīvespriecīgais 
un asprātīgais dzejnieks un tulkotājs Uldis Bērziņš. 

Drīzumā ar šīm grāmatām visi interesenti varēs 
iepazīties arī Krāslavas novada centrālajā bibliotēkā 
un Krāslavas bērnu literatūras nodaļā.

Svetlana Ļaksa-Timinska,
komplektēšanas un apstrādes nodaļa

Latvijas literatūras gada balva
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PasaulēPrezidenta vēlēšanas Francijā
Pēc gandrīz visu balsu saskaitīšanas 

noskaidrots, ka svētdien notikušajā Fran-
cijas prezidenta vēlēšanu pirmajā kārtā 
visvairāk balsu saņēmis centrists Emanu-
els Makrons un galēji labējā Marina Lepē-
na, apstiprinot aptauju veicēju projekcijas. 
Rezultāti pēc 97 % balsu saskaitīšanas 
liecina, ka pirmajā kārtā Makrons saņēmis 
23,9 % balsu, Lepēna - 21,4 %, konserva-
tīvais Fransuā Fijons - 19,9 % un kreisais 
ekstrēmists Žans Liks Melanšons - 19,6 
%, paziņojusi Francijas Iekšlietu ministri-
ja. Tas nozīmē, ka bijušajam ekonomikas 
ministram Makronam un Nacionālās fron-
tes līderei Lepēnai būs jācīnās vēlēšanu 
otrajā kārtā 7. maijā.

Uzbrukums Afganistānas 
armijai

Vienā no nāvējošākajiem talibu uz-
brukumiem Afganistānas armijai bojā 
gājuši vai cietuši vismaz 100 karavīri un 
virsnieki. Uzbrukumu organizēja islāmistu 
grupējums, uzbrūkot armijas bāzei valsts 
ziemeļos. Uzbrukums sākās, kad talibu 
kaujinieki, maskējušies armijas formas-
tērpos, sāka apšaudi armijas bāzē. Vien-
laikus vairāki pašnāvnieki uzspridzinājās 
mošejā lūgšanu laikā, kad tā bija armijnie-
ku pārpildīta. Kaujas starp spēkiem ilga 
vairākas stundas. Šajā bāzē uzturas arī 
NATO spēku padomdevēji, taču tie uzbru-
kumā necieta. 

Apstrīdēs Turcijas 
referenduma rezultātus

Turcijas lielākā opozīcijas partija pa-
ziņoja, ka tiesā apstrīdēs pēdējā brīdī no-
tikušās izmaiņas konstitūcijas grozījumu 
referenduma norises noteikumos. 16. ap-
rīlī notikušajā referendumā 51% turku no-
balsoja par atteikšanos no parlamentārās 
iekārtas un pāreju uz prezidentālu sistēmu, 
kas paredz ievērojamu prezidenta Redže-
pa Tajipa Erdoana pilnvaru paplašināšanu.

Turpinājums. Sākums 1. lpp.

Vai mēs pārāk nepaļaujamies uz Bri-
seles un Vašingtonas kungu visvarenību, 
līdzīgi kā vēl nesen svēti ticējām vecāka-
jiem biedriem no Maskavas?

Jaunu izaicinājumu lavīnā šodien iz-
skatīsim tikai vienu mūsu neveiksmju ie-
meslu – uzmanības trūkumu attiecībā pret 
darba cilvēkiem, vēl jo vairāk tāpēc, ka 
daudziem bezdarbs ir kļuvis par katastrofu. 
Starp citu, pavisam nesenā pagātnē mūsu 
rajons bija slavens ar īpašu attieksmi pret 
lauksaimniecības speciālistiem, pret pa-
rastajiem darba darītājam – zemkopjiem, 
lopkopjiem, mehanizatoriem, celtniekiem, 
melioratoriem. Viņiem tika rīkoti salido-
jumi, atpūtas vakari, balles, organizētas 
ekskursijas, iedalītas ceļazīmes uz atpū-
tas namiem un sanatorijām jūras krastā, 
uz lielvalsts aizsargājamajiem stūrīšiem. 
Augstākā atzinība par darba cilvēka nopel-
niem – augsta apbalvojuma piešķiršana. 
Kombainiera pirmrindnieka vai slaucējas 
alga ar piemaksām un prēmijām nereti lī-
dzinājās direktora algai vai pat ievērojami 
pārsniedza rajona komitejas darbinieka 
algu. Bet tagad?

Man pat rodas ie-
spaids, ka neatkarīgās 
Latvijas galvenais mēr-
ķis ir nemitīga valsts un 
reģionu pārvaldes vadītāju 
labklājības celšana. Un, ja 
skandināvu valstīs starpī-
ba starp minimālo un mak-
simālo algu nepārsniedz 
koeficientu 4, tad mūsu 
nabadzīgā republika jau 
sasniegusi desmitnieku. 
Bez jebkādiem sirdsapzi-
ņas pārmetumiem mūsu 
deputāti, ministri, zemā-
kā ranga vadītāji ciniski pa-
ceļ personīgās labklājības 
latiņu, viņi nesamulst, pa-
sniedzot apbalvojumus cits 
citam. Es nemaz nerunāju 
par visiem iespējamajiem 

budžeta labumiem. Tērējot milzīgus lī-
dzekļus pašreklāmai, mūsu novada vadī-
tāji neiedomājas publicēt informatīvajos 
biļetenos personīgās deklarācijas. Kas 
tas ir – aizmāršība vai kautrība? Vai esat 
pievērsuši uzmanību, cienījamie lasītāji, 
cik stabili palielinās Krāslavas novada do-
mes vadītāja Gunāra Upenieka alga? Un 
tas šajā laikā, kad mēs esam uzstādījuši 
skolu slēgšanas un tukšo māju skaita re-
kordu lauku iedzīvotāju izceļošanas dēļ. 
Un, jo augstāki ir “pirmo” personu ieņē-
mumi, jo vairāk viņi attālinās no tautas. Ar 
kādu municipālās pašvaldības stūrgalvību 

tika skatīta pabalstu problēma jaunajām 
māmiņām, kas jau sen atrisināta vairumā 
pašvaldību. Bet ciniskā deputātu frāze 
“vienalga visu pārdzers” – kā spļāviens uz 
vienkāršo tautu. 

Krāslaviešu brīvā laika problēma jau 
sen izvirzījusies priekš-
plānā, par to ne vienreiz 
vien rakstīts avīzē un 
runāts, tiekoties vadītā-
jiem un vēlētājiem. Kāda 
jēga? Lieldienas Krāslavā 
atkal aizritēja bez atpū-
tas vakariem KN. Vecākā 
paaudze labi atceras to 
laiku, kad mūsu pilsē-
tā jauniešu deju vakari 
Krāslavas kultūras namā 
notika divas trīs reizes 
nedēļā, bet tagad – di-
vas trīs reizes gadā? Vai 
tādā kultūras vidē dzīvos 
jaunatne? Vecāko kla-
šu skolēni arī saka, ka 
garlaicīgajā pilsētā nav, 
ko darīt. Saņemot pastā-
vīgus uzaicinājumus uz 
kultūras pasākumiem Da-

gdā, mēs, žurnālisti, redzam, ka 
kaimiņu novadā daudz tiek darīts 
iedzīvotāju labā, bet pie mums 
ķeksīša dēļ. Un laureātus titulam 
“Gada cilvēks” dagdieši izvirza 
četras reizes vairāk. Bet Krāsla-
vā ciniski tiek ignorēts sabiedrī-
bas viedoklis. Pašpasludinātā 
Krāslavas elite turpina uzspiest 
savu gribu, pastāvīgi dodot mā-
jienu sabiedrībai – nebāziet de-
gunu svešās darīšanās. Priekš-
niecībai labāk redzams! 

Kas bija par iemeslu šī raksta tapša-

nai? Pirms nedēļas godājamais Ādolfs 
Ločmelis nosvinēja savu astoņdesmit 
gadu jubileju. Viņu apsveica daudzi, arī 
mūsu laikraksts veltīja jubilāram rakstu, 
bet Krāslavas domei… bija žēl apsveiku-
ma kartiņas. Tas nebūt nav pirmais ne-
cieņas gadījums Atmodas veterāniem, jo 
īpaši, ka jaunus ordeņa kavalierus var uz 
rokas pirkstiem saskaitīt. Tieši tā bija arī 
Edmundam Gekišam, kad savā dzimša-
nas dienā, 18. novembrī, viņš gaidīja, bet 
nesaņēma uzaicinājumu uz svinīgo sa-
nāksmi, kurā jubilāru pat nepieminēja. Tā 
arī dzīvojam, aiz kokiem neredzam mežu. 
Necieņa pret acīmredzamiem jaunā laika 
simboliem – tā ir nevērība pret mūsu vēs-
turi. Salīdzinājumam - visi Dagdas novada 
cienījamā vecuma jubilāri saņem apsvei-
kumus pašvaldības informatīvajā izdevu-
mā, bet mēs veltīgi cenšamies iegūt kaut 
niecīgu uzmanības izrādīšanu ordeņa ka-
valieriem. Īsti krāslavieši tā nerīkojas, par 
to ir nopietni jādomā jaunajiem zviedru 
galda darba darītājiem. Vai par tiem mūs-
dienu varoņiem raksta domes prese, kura 
tiek izdota sešos tūkstošos eksemplāru uz 
mūsu rēķina?

Vadītāja patiesās autoritātes un gai-
dāmās pieticības problēmas ir vairāk nekā 
būtiskas. Man nācies dzīvot bēdīgi slave-
najā Brežņeva ērā, visražīgākajā anek-
došu laikā par partijas līderi, ko pārņēmis 
personības kults. Es labi atceros: partijas 
ģenerālsekretāru, apkarinātu ar ordeņiem 
no kakla līdz viduklim pilnībā apmierināja 
viens fotožurnālists Musaeljans, bet Krā-
slavas mēram pašlaik ir veseli trīs štata 
fotogrāfi. Kāpēc ne pieci – budžeta līdzek-
ļi taču atļauj, toties ar “māmiņu” pabalstu 
novilcināja līdz pēdējam. Kas šodien ir sa-
biedrības priviliģētā daļa – bērni vai…

Atgriezīsimies pie kultūras pakalpoju-
miem – galvenās krāslaviešu problēmas. 
Tajā laikā, kuru tagad moderni ir nopelt, 
KN zālē un deju laukumā spēlēja savi or-
ķestranti, dziedāja mūsu solisti. Uz dau-
dzajiem koncertiem biļetes nācās pasūtīt 
iepriekš, visas izrādes notika pārpildītās 
zālēs. Vasarās estrādē regulāri notika 
svētki, vārdu sakot, tauta bija pieradināta 
“kulturālai” laika pavadīšanai. Uz pasāku-
miem, kas bija veltīti zemkopjiem un lop-
kopjiem, tika aicinātas teātra un kinozvaig-
znes. Tagad uz vienīgo zemnieku balli 
gadā sabrauc partijas biedri, lai nepalaistu 
garām pašreklāmas iespēju. 

Dzīve mainās, tikai – vai vienmēr uz 
labāko pusi, ja mēs pēkšņi esam nokļuvuši 
tukšā valstī?!

Un mūsu vietējie “debesu iedzīvotāji” 
uzvedas tieši tā, kā mēs viņiem ļaujam.

FOTOATTĒLOS: Krāslavas viesi 
astoņdesmitajos gados – Aleksandrs 
Zbrujevs un Vija Artmane.

Aleksejs GONČAROVS

 Man pat rodas iespaids, ka neatkarīgās Latvijas galvenais mērķis ir nemitīga 
valsts un reģionu pārvaldes vadītāju labklājības celšana. Un, ja skandināvu 
valstīs starpība starp minimālo un maksimālo algu nepārsniedz koeficientu 4, 
tad mūsu nabadzīgā republika jau sasniegusi desmitnieku. 

Kas pašlaik ir priviliģētā šķira?

LAD aicina lauksaimniekus iepazīties ar visu pieejamo 
informāciju pirms iegādāties tehniku vai aprīkojumu

Lauku atbalsta dienests pretkrāpša-
nas kustības #atkrāpies! ietvaros aicina 
visus lauksaimniekus, mežsaimniekus, 
zivsaimniekus un lauku uzņēmējus vien-
mēr uzmanīgi izvērtēt plānotās tehnikas 
vai aprīkojuma iegādes visus aspektus, jo 
arī lauksaimniecībā ir konstatēti krāpšanās 
gadījumi, kad tiek piedāvāts iegādāties 
neatbilstošu lauksaimniecības tehniku vai 
pakalpojumi tiek sniegti neatbilstoši prasī-
bām.

Kā uzsver LAD direktores vietnieks 
Ģirts Krūmiņš: “Iespējas uzzināt infor-
māciju par pakalpojuma sniedzējiem vai 
tehnikas dīleriem ir ļoti plašas. Šobrīd tas 
pat ir vieglāk, nekā bija nedaudzus gadus 
atpakaļ, jo plaša informācija ir pieejama 
internetā. Pašiem lauksaimniekiem ir jābūt 
aktīviem un jāvērtē informācija gan par pa-
kalpojuma sniedzēju, gan jāpēta tehniskie 
parametri, ja plānots iegādāties tehniku.”

Ja lauksaimniekam ir nepieciešams 
iegādāties tehniku, ļoti detalizēti jāiepazīs-
tas ar tehnikas dīlera sniegto informāciju, 
šaubu gadījumā iegūto informāciju var sa-
līdzināt arī ar konkrētās tehnikas ražotāja 
mājaslapā publicēto. Vienmēr ir jāprasa 
atbilstošie ES sertifikāti, jāpēta, vai piedā-
vātā tehnika ir jauna. Ja konkrēto tehnikas 
vienību ir iespējams apskatīt dzīvē, tad tas 
noteikti ir jādara. Plānojot iegādāties speci-
fiskas iekārtas, vēlams sazināties ar citiem 
klientiem, kas ir sadarbojušies ar konkrēto 

firmu, un noskaidrot viņu pieredzi un piegā-
dāto iekārtu kvalitāti.

Tā kā tehnika un aprīkojums lauk-
saimniecībā ir dārgs un specifisks, tad 
vienmēr ir jāizvērtē piegādātājs: cik stabi-
la ir konkrētā firma, kāda ir tās reputācija, 
cik ilgi un kādā apjomā tā darbojās tirgū. 
Firmas stabilitāte un dzīvotspēja ir svarīga, 
lai ilgākā laikā varētu nodrošināt iegādātās 
tehnikas garantiju.

LAD aicina nekad nepārskaitīt maksā-
jumus pirms nav pārbaudīta piegādātāja 
uzticamība, kā arī korekti noslēgta iepirku-
ma procedūra, ja tādu bijis nepieciešams 
veikt. Informāciju par firmām un pakalpoju-
mu sniedzējiem var noskaidrot gan Lursoft 
un citās interneta vietnēs, Valsts tehniskās 
uzraudzības aģentūras mājaslapā ir sa-
raksts ar oficiālajiem tehnikas tirgotājiem, 
būvnieku reģistrs ir skatāms Būvniecības 
informācijas sistēmas mājaslapā utt.

Gadījumos, ja ir aizdomas, ka tiek ie-
dāvāts iegādāties neatbilstošu tehniku vai 
tā ir viltota, tad jāsazinās ar Valsts policiju.

Par #atkrāpies!
#atkrāpies! ir pretkrāpšanas kustība, 

kurā apvienojušās Latvijas valsts pārval-
des iestādes, kas cīnās pret krāpniecību 
dažādās jomās un izpausmēs, kā arī Lat-
vijas iedzīvotāji un organizācijas, kas stin-
gri iestājas pret jeb kāda veida krāpšanu. 
Vairāk informācijas un iespēja iesaistīties 
kustībā www.atkrapies.lv.

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” 2017. gadam!
Periods Fiziskai personai Juridiskai personai Invalīdiem

1 mēn. 3,10 3,66 2,75
2 mēn. 6,20 7,32 5,50
3 mēn. 9,30 10,98 8,25

Ziemeļkoreja izsaka 
brīdinājumu Austrālijai

Ziemeļkoreja brīdinājusi Austrāliju par 
iespējamu kodoltriecienu, ja Kanbera tur-
pinās “akli un dedzīgi atbalstīt ASV līniju”. 
Ziemeļkorejas Ārlietu ministrijas preses 
sekretārs asi nosodījis Austrālijas ārlie-
tu ministri Džūliju Bišopu, kas draudējusi 
noteikt Ziemeļkorejai jaunas sankcijas. 
ASV prezidents Donalds Tramps mudinājis 
Pekinu izmantot savu ietekmi, lai piespies-
tu Phenjanu apturēt tās kodolieroču un ra-
ķešu programmu.

Igaunijā plāno atcelt streiku
Igaunijas veselības aprūpes sektora 

pārstāvju skatījumā valdības paredzētais 
jomas budžeta palielinājums ir pietiekams, 
un visticamāk tiks atsaukts maijā plānotais 
streiks. Šonedēļ tiks parakstīts kolektīvais 
līgums, kurā izklāstīts algas palielinājums 
sektorā. Lai gan šogad situācija Igaunijas 
veselības aprūpes sektorā ir sarežģīta, nā-
kamgad naudas plūsma sāks pieaugt un ir 
radīti priekšnoteikumi, lai situācija uzlabo-
tos. 
Vārdu došana jaundzimušajiem 

Krievijā
Krievijas Valsts dome pieņēmusi liku-

mu, kas aizliedz reģistrēt bērnu vārdus, 
kuros ir izmantoti cipari, nepiedienīgi vār-
di, amata un titula nosaukumi. Krievijas 
valdībai bija nepieciešams vesels gads, 
lai šo likumu pieņemtu, bet likums bija 
vajadzīgs, jo vecāku izdomai, dodot vār-
dus jaundzimušajiem, nav robežu. Veicot 
likuma izmaiņu, atsaucas uz Maskavas 
dzimtsarakstu birojā veikto neparasto 
vārdu apkopojumu. Šajā sarakstā ir pavi-
sam neparasti vārdi – Nikolajs-Ņikita-Nils, 
Kristamriradoss, Delfīns, Sofija-Solniška, 
Zarja-Zarjaņica un citi. 
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Krāslavas ģimnāzisti piedalās projektā “Garšīgie likumi”

Turpinājums. Sākums “Ezerzemē” Nr. 30 (18.04.2017.)
Alergēni

Pašlaik visas sastāvdaļas, tostarp 
alergēnas vielas, jānorāda fasētu pro-
duktu marķējumā. Turpmāk patērētājiem 
būs vieglāk konstatēt, vai produkts satur 
alergēnus, jo tas būs norādīts produkta 
sastāvdaļu uzskaitījumā. Tādējādi pircējs 
vienā acumirklī varēs iegūt informāciju par 
alergēniem. Jaunie noteikumi tāpat paredz, 
ka informācija par alergēniem jānorāda arī 
nefasētiem produktiem, piemēram, pārtikai, 
ko piedāvā restorānos vai ēdnīcās. Dalīb-
valstis pašas varēs izlemt, kādā veidā patē-
rētājiem sniegt minēto informāciju.

“Kopš pagājušā gada vasaras jūs no-
teikti esat pamanījuši, ka kafejnīcu ēdien-
kartēs ir norādīti alergēni. Piemēram, ja ag-
rāk tur bija ieraksts “Omlete”, tad tagad pie 
tā paša ēdiena ir “Satur olas”. Tās ir viena 
likumprojekta sekas. Eiropas valstīs pieaug 
cilvēku skaits, kam ir alerģija vai nepane-
sība pret kādu pārtikas produktu, tāpēc šo 
problēmu tika izlemts risināt globāli. Viens 
no likumprojektiem paredz to, ka jūs ne tikai 
veikalā varat izlasīt produktu etiķetes, bet 
arī kafejnīcā tiks norādīts, kādas alerģiskas 
vielas produkts var saturēt,” stāsta Jolanta 
Bogustova.

Diāna Pastare: “Alerģija un produktu 
nepanesība ir dažādas lietas, ilgi tika disku-
tēts, kuru no tiem uzrādīt marķējumā. Visu 
dalībvalstu speciālisti ir izveidojuši alergēnu 
un nepanesību izraisošu produktu saraks-
tu, kurā ietilpst 400 vielas (olas, zivis, vēž-
veidīgie, piens, visāda veida rieksti, dažādu 
veidu selerijas, sinepes, sezama sēklas, 
dioksīda sulfīti – ķīmiskas vielas, ko pieliek, 
lai apturētu pelēšanu, rūgšanu utt.). Marķē-

jumā šo vielu esamība produktā 
jāizceļ citā šfritā.”

Trans - taukskābes
Trans-taukskābes ir nepiesā-

tinātās taukskābes, kam ir vismaz 
viena dubultā saite transkonfigu-
rācijā. Trans-taukskābes netiek 
sintezētas cilvēka organismā. Vie-
nīgie dabiskie trans-taukskābju 
avoti ir piena produkti un atgremo-
tāju dzīvnieku gaļa. Trans-taukskā-
bes veidojas arī pārtikas produk-
tu pārstrādes laikā. 
Tās lielā daudzumā 
sastopamas mar-

garīnā, taukos, arī cepumos, 
kartupeļos frī ir paaugstināts 
šo vielu daudzums. Tās rodas 
arī eļļu karsēšanas un cep-
šanas procesā, kas realizēts 
pie augstām temperatūrām 
>220oC. 

Trans – taukskābes, lie-
tojot lielā daudzumā, negatīvi 
ietekmē veselību. Jolanta Bo-
gustova pavēstīja, ka no nāka-
mā gada Latvijā stāsies spēkā 
noteikumi, kas paredzēs, ka 
atļautais trans-taukskābju dau-
dzums būs tikai 2 grami uz ko-
pējā atļautā tauku daudzuma 
produktā. Tāpat viņa minēja satraucošu sta-
tistiku, kas mudina šo jautājumu risināt Eiro-
pas līmenī - gada laikā no trans-taukskābju 
izraisītām slimībām nomirst tik cilvēku, cik ie-
dzīvotāju ir Cēsīs. Šīs vielas vairāk sastopa-
mas rūpnieciski ražotos produktos, taču arī 
kafejnīcās PVD veic pārbaudes, piemēram, 
par to, cik bieži tiek lieta viena un tā pati eļļa.

Kāds ģimnāzists vēlējās zināt – kā 
viņš kā patērētājs var uzzināt, cik liels 
trans-taukskābju daudzums ir veikalā no-
pirktajos cepums. Uz šo jautājumu atbildi 
sniedza PVD pārstāve Diāna Pastare: “Šo-
brīd likumdošana nepieprasa, lai būtu šis 
pilnīgais marķējums, taču no 2018. gada 1. 
jūlija tas tiks stingrāk reglamentēts. Būtībā, 
ir jāizvairās no tiem produktiem, kuri ir vārīti 
eļļā un no cepumiem, kam ražošanas pro-
cesā ir pievienoti margarīni.”

Vai tas nozīmē, ka no 2018. gada 1. jū-
lija nebūs tādu produktu, kas gatavoti eļļā? 
Diāna Pastare: “Būs šādi produkti, taču tiks 

ierobežots maksimālais trans-taukskābju 
daudzums. Vajadzēs pielietot tādus teh-
noloģiskos procesus, lai samazinātu atkār-
totas eļļas lietošanas skaitu, vai kādā citā 
veidā samazināt šo vielu daudzumu.” 

Cukura saturs
Eiropas Parlamentā par šo jautājumu 

ir ļoti asas diskusijas. Mērķis ir – panāk, lai 
bērnu pārtikā tiktu samazināts cukura dau-
dzums. Vienas dienas cukuru deva ir 11 tēj- 
karotes. Bet jāņem vērā, ka cilvēks cukuru 
uzņem, ēdot parastu pārtiku – maizi, gaļu, 

kompotu utt. 
Šobrīd kaut cik ir izdevies 

vienoties par zīdaiņu pārtiku, 
tā ir grupa, kas tiešām tiek 
aizsargāta. Par pārējām vecu-
ma grupām strīdi ir ļoti asi, jo 
pārtikas ražotāji ir ieinteresēti 
nemainīt šīs lietas. 

Daudz cukura cilvēks uz-
ņem, lietojot uzturā sulas, jo-
gurtus u.c. našķus.  Ja cilvēks 
apēd 200 g jogurta, viņš uz-
ņem diennakts cukura devu…

Kāpēc tas ir aktuāli? Cil-
vēks ikdienā par šiem jautāju-
miem neaizdomājas. Ja 2006. 
gadā bija 11 % bērnu ar lieko 
svaru, tad 2014. gadā tie jau 
ir 22 %, un tas skaitlis pieaug 

visā Eiropā. Ja nekas nemainīsies, tad ap 
2030. gadu 50 % Eiropas iedzīvotāju būs 
ar lieko svaru. 

Marķējums
Tas ir patērētāja galvenais instruments, 

kas sniedz informāciju par to, vai pārtika ir 
droša, vai tā jums kā 
patērētājam ir atbilsto-
ša un vajadzīga. 

Ekolapiņa - tas ir 
bioloģiskās lauksaim-
niecības marķējums, 
kas apliecina, ka pro-
dukts ir bioloģiski ser-
tificēts. Mūsu – patērē-
tāju – pirmā un galvenā 
ceļazīme bioloģisko 
produktu pasaulē. Tā 
palīdz  mums atšķirt, 
kuri ir īsti ekoprodukti. 
Lai to varētu piešķirt 
produktam, ir jāiziet stingrs sertifikācijas 

process. Piešķirtā lapiņa apliecina, ka pro-
dukts ražots dabīgā un ilgtspējīgā veidā, 
saskaņā ar bioloģiskās lauksaimniecības 
un pārstrādes noteikumiem. 

Zaļā karotīte - Nacionālā pārtikas kva-
litātes shēma (NPKS) apvieno uzņēmumus 
un to ražoto produkciju, kas atbilst noteiktām 
kvalitātes prasībām un 75% no produkta ra-
žošanā izmantotajām izejvielām ir iegūtas 
vienā ES dalībvalstī vai reģionā, kas shē-
mas norādē minēta kā izcelsmes valsts vai 
reģions. Latvijā NPKS produktus patērētā-
ji var atpazīt pēc norādes Kvalitatīvs pro-
dukts (Zaļā karotīte) produktu marķējumā.

Bordo karotīte - tās idejas autors un 
virzītājs ir Latvijas Pārtikas uzņēmumu fe-
derācija. “Bordo karotīte” ietilpst Nacionāla-
jā pārtikas kvalitātes shēmā, un to var iegūt 
produkti, kas atbilst paaugstinātas kvalitā-
tes prasībām un kuru pilns ražošanas cikls 
notiek Latvijā. Patērētāji šos produktus var 
atpazīt pēc bordo krāsas karotītes ar norādi 
“Kvalitatīvs produkts”, kuras apakšmalā ir 
uzraksts “Ražots Latvijā”, tādējādi aplieci-
not, ka produkta pilns pārstrādes cikls no-
ticis Latvijā.

Skolēni mācības par pārtikas drošu-
ma jautājumiem noslēdza ar prezentāciju 
par apgūto tēmu, saturīgām diskusijām 
un gardām degustācijām, kurās piedāvāja 
pašu gatavotu ābolu kūku ar godži ogām, 
maizītes ar banāniem un čia sēklām, kā arī 
iepazīstināja ar šo produktu receptēm un 
ieteica mājās pagatavot uzbriedinātas čia 
sēklas jogurtā. 

Rakstā izmantota informācija no 
mājaslapas www.europarl.europa.eu

Lappusi sagatavoja Inga PUDNIKA

“Ir grūti izgudrot ko jaunu, tādēļ pamēģini izgudrot no jauna”
Laiku pa laikam Krāsla-
vas novada Centrālā bib-
liotēka aicina iedzīvotājus 
uz interesantām lekcijām, 
semināriem, tikšanās pa-
sākumiem ar iedvesmojo-
šiem cilvēkiem. 

Bibliotēkas viesu rindās 
ir cilvēki ar visneparastāka-
jiem vaļaspriekiem, ar pras-
mēm, kas apbur un pārsteidz 
klausītājus, ar talantiem, 
kas aizrauj elpu. Cits sniedz 
praktiskas iemaņas, cits liek 
aizdomāties par svarīgām 
lietām, cits motivē dzīvot sa-
vādāk, drosmīgāk un radošāk. 

Tieši vārds “radošums” raksturo tikša-
nos bibliotēkā ar Vitu Brakovsku. Viņa jau 
septiņus gadus visā Latvijā vada seminārus 
par radošu pieeju darbībai biznesā, kultū-
rā, izglītībā u.c. jomās. Gadā Vita novada 
līdz pat 200 semināriem. Viņas uzstāšanos 
pamata mērķauditorija ir uzņēmējdarbības 
uzsācēji, NVO, jaunieši, pedagogi un bez-
darbnieki. Viņas semināri ir tik aizraujoši, ka 
cilvēki tos nāk atkārtoti klausīties vairākas 
reizes. 

Ir neiespējami papīra formātā izklāstīt 
visu to, ko Vita stāstīja un rādīja seminārā 
“Inovācijas un radošums Latvijas un ES 
ekonomikas attīstībā”. Tā bija dinamis-
ka domu apmaiņa. Vita motivēja strādāt 
komandās, būt maksimāli radošiem un 
censties “iziet no rāmjiem”, veicot uzdotos 
uzdevumus. Visiem ir zināms, ka, uzsākot 
savu uzņēmējdarbību, ir jāatrod kas tāds, 
kas tevi izcels starp konkurentiem, piedā-
vātajai precei ir jābūt īpašai, vai arī tā jāpa-

sniedz citādāk nekā to dara 
vairums ražotāju; sniegta-
jiem pakalpojumiem, kas 
visbiežāk sabiedrībā jau ir 
zināmi, jāatrod sava “rozīnī-
te”; organizējot pasākumus 
– atkal cilvēkiem ir jādomā, 
kā piesaistīt cilvēkus. Nav 
cilvēku, kas pērk preces vai 
pakalpojumu – nav ienāku-
mu, kas ir uzņēmējdarbības 
galvenais mērķis. Kā panākt, 
lai jauno produktu pamana 
un tas ieinteresē cilvēkus? 
Lūk, par to mums seminārā 
stāstīja Vita Brakovska. 

Strādājot grupās, audito-
rijas uzdevums bija ierastām lietām, piemē-
ram, malkas pagalei, rast neierastu pielieto-
jumu; tradicionālajiem pasākumiem piešķirt 
“svaigu elpu”. 

Vitas uzstāšanās sastāvēja galveno-
kārt no iedvesmojošiem stāstiem. Kas gan 
var labāk sapurināt cilvēku, kā līdzcilvēku 
veiksme. Redzot, kā citiem izdodas realizēt 
savus sapņus, arī apkārtējie sev sāk uzdot 
jautājumu – kāpēc ne? Es taču arī varu! 
Un iedvesmojošu stāstu Latvijā ir ne ma-
zums. Nosaukšu dažus, kas tika pieminēti 
seminārā, sīkāk neiedziļinoties to rašanās 
vēsturē. Taču katram no tiem ir savs stāsts, 
savs ceļš līdz panākumiem, kas dažam 
latvietim ir galvu reibinoši. Panākumu pa-
matā atkal jāpiemin radošums, iztēle, pro-
tams, arī drosme, mērķtiecība, zināšanas 
un vēlme strādāt. Par katru no minētajiem 
produktiem vairāk informācijas varat atrast 
interneta plašumos. Runājot par internetu, 
tas ir svarīgs instruments produktu pārdo-
šanā. Vairums Latvijā saražoto preču no-

nāk Eiropas tirgos pateicoties iespējām, ko 
sniedz internets. Kontakti, pārdošanas viet-
nes, reklāmas iespējas u.c. 

“Noķerts Liepājā” – rotu gatavošana no 
dzintara, saglabājot tā dabisko skaistumu.

“Gigi Bloks” – kartona moduļi bērnu ra-
došuma izpausmēm (www.gigibloks.lv). 

“Mājas svētība” – tīrāmais līdzeklis no 
govs mēsliem (www.gavi.lv).

“Wīrd” – lielvaldziņu adījumi, 100 % vī-
riešu roku darbs.

“Tok tok tēja” – tēja garastāvoklim un 
gaumei. (toktoktea.lv)

Tās ir tikai dažas idejas, kas rosina 
darboties. Tie ir stāsti, kurus stāsta Vita, 
taču viņas pārbraucienos pa Latviju, kad no 
rīta viņa ir Rēzeknē, vakarā Rīgā, bet naktī 
iebrauc Ventspilī, viņas ceļabiedrs ir milzīga 
soma. Jūs noteikti tagad domājat – kas tur 
īpašs, katram cilvēkam, kas dodas brau-
cienā, līdzi ir soma. Es jums piekrītu, tomēr 
tāda soma, manuprāt, ir tikai Vitai, jo tā ir 
pilna ar Latvijā radītām lietām. Tajā ir grā-
matas, tējas, kabaču konfektes, koka tau-
riņi, rotas, šalles, bumerangi, 
pakaramie utt. To visu var 
apskatīt semināru dalībnieki, 
pārliecinoties, ka preces ir 
reālas un pieejamas.

Vita Brakovska motivēja 
veltīt laiku un izdomu preču, 
pakalpojumu un pasākumu 
nosaukumu izdomai. Arī vi-
ņas izdales materiālos ir la-
sāms “Radošā NEdarbnīca 
Krāslavas novada centrālajā 
bibliotēkā”. Vārdu spēle no-
saukumos piesaista cilvēku 
uzmanību, rada interesi un 
vēlmi noskaidrot, kas tas ir... 

Veiksmīgas inovācijas pamatā ir ne-
pieciešama cilvēku izpratne par to, kas cil-
vēkiem ir svarīgs un kā viņi dzīvo savas dzī-
ves. 21. gadsimtā izzūd dzimumu robežas, 
cilvēki ļaujas baudām bez vainas apziņas, 
aktuāli ir jēgas meklējumi un ētikas atdzim-
šana. Steidzīgajā ikdienā, kad cilvēkiem 
hroniski trūkst laika, ir svarīgi atcerēties, ka 
cilvēki vēlas katru sekundi pavadīt produk-
tīvi un lietderīgi. 

Vita Brakovska, ideju un enerģijas lā-
diņš, atgādināja, ka ir grūti un pat neiespē-
jami izgudrot kaut ko jaunu, taču var pamē-
ģināt to izgudrot no jauna. Piemēram, Rīgā 
ir kafejnīca, kurā cilvēki maksā nevis par 
ēdienu, bet par tur pavadīto laiku. Pasāku-
mus organizējot, mainiet ierasto vietu, laiku 
un formātu. Tāpat Vita vairākkārt uzsvē-
ra un izcēla vārdu “drosme”. Jo pēc viņas 
teiktā, “drosmīgas idejas vienmēr izraisa 
emocijas!”. Kādam tas var patikt, kādam 
nepatikt, taču emocijas noteikti ir. 

Esiet drosmīgi un radoši ražojot, pie-
dāvājot un organizējot!

Vita Brakovska

Mirklis no praktiskā darba grupās.
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Pirmais Latgales latviešu kongress 
un tā nozīme Latvijas valsts izveidē
Sengrieķu fi lozofs Heraklīts ir 
teicis, ka divreiz iekāpt vienā 
un tanī pašā upē nav iespē-
jams. Tāpat arī laiks ir plūs-
tošs un nepārtraukts: nevar 
atgriezties vienā un tanī pašā 
laikā. Laika fenomens norāda 
uz mainīgumu, nepārtrauk-
tām pārmaiņām, sevišķi tas 
attiecas uz 19. gs. otro pusi, 
kad Eiropā par nozīmīgu poli-
tisku spēku kļuva nacionālis-
ma idejas, kas drīz vien aptvē-
ra arī Latvijas teritoriju.

Latvijas valsts tapšanas 
pirmsākumi visciešāk ir saistīti ar 
nacionālās pašapziņas veidoša-
nās procesu, kur nozīmīgu lomu 
ieņēma jaunlatviešu darbības vir-
ziens, tas aizsākās 19. gs. 50-tajos 
gados. Jaunlatvieši pirmo reizi lie-
toja jēdzienu “Latvija”, ar to sapro-
tot latviešu apdzīvotās teritorijas 
etnogrāfi sku apzīmējumu. Vienlai-
kus jaunlatvieši 19. gs. 70-tajos ga-
dos izteica atziņu, ka Latgale, kura 
tolaik atradās Vitebskas guberņas 
sastāvā, ir neatņemama latviešu 
apdzīvotās teritorijas sastāvdaļa.

Latvijas historiogrāfi jā pastāv 
viedoklis, ka Latvijas valstiskuma 
veidošanās sākums mūsdienu 
izpratnē saistās ar 1905. gada 
revolūcijas laiku, kurā dominēja 
sakarība ar Latvijas atsvabināša-
nos no Krievijas Impērijas jūga un 
Latvijas autonomijas ideju. 1905. 
gada revolūcijas vadošais politis-
kais spēks bija LSDSP, kurš savā 
programmā izvirzīja prasību par 
pašnoteikšanās tiesībām visām 
tautām, kas dzīvoja Krievijas im-
pērijā, taču tālāk jautājums netika 
risināts. 1905. gada novembrī no-
tika Latvijas tautskolotāju un Latvi-
jas pagastu delegātu kongresi, kur 
tika izteiktas daudzas svarīgas at-
ziņas par Latvijas valstiskuma ide-
ju. 1905. gada revolūcijas ietekme 
bija jūtama arī lokālajā līmenī: visu 
1905. gadu Krāslavā notika mītiņi, 
demonstrācijas un streiki. 

Pirmais pasaules karš Latvi-
jas teritoriju sasniedza 1915. gadā. 
Neskatoties uz lieliem zaudēju-
miem un bēgļu kustību, bija iespē-
ja dibināt brīvprātīgās nacionālā 
karaspēka vienības, kā rezultātā 
tika izveidoti latviešu strēlnieku ba-
taljoni, vēlāk pulki.

1917. gada 
februārī notika sva-
rīgs politisks pavēr-
siens Krievijas im-
pērijā, kā rezultātā 
2. martā (pēc jaunā 
stila) no amata bija 
spiests atkāpties 
Krievijas impēri-
jas cars Nikolajs 
II. Vienlaikus šādu 
pārmaiņu rezultātā 
aktivizējās arī Lat-
gales latviešu inte-
liģence, kas uzsāka 
savu aktīvo darbību 
par Latgales atdalī-
šanos no Krievijas 
impērijas un apvienošanos ar pā-
rējiem Latvijas novadiem. Viens no 
pirmajiem soļiem bija 1917. gada 
12. martā Pēterpilī organizētā Pē-
terpils latgaliešu sabiedrisko orga-
nizāciju pārstāvju apspriede, kuras 
laikā tika nolemts izvērst aktīvu 
darbību par Latgales atdalīšanos 
no Vitebskas guberņas un pievie-
nošanos pārējiem Latvijas nova-
diem, proti, Pirmā Latgales latviešu 
kongresa sasaukšanu. Šogad aprit 
100 gadi kopš Latgale apvienojās 
ar pārējiem Latvijas novadiem - 
Kurzemi un Vidzemi, tādējādi ir 
vērts apjaust un apzināt kongresa 

nozīmi Latvijas valsts tapšanas 
procesā, kā arī atklāt lokālās vēs-
tures, proti, sava novada vēstures 
īpatnības valsts kontekstā. 

Ielūkojoties Pirmā Latgales 
latviešu kongresa vēsturē, rodas 
jautājums: kādi bija tā priekšnotei-
kumi?   

Latgaliešu nacionālās atmo-
das centrs veidojās ārpus Latvijas 
teritorijas – Pēterburgā – “Pīterbur-
gas latvīšu Muzikalisko bīdreiba”, 
kurā pulcējās galvenokārt priesteri, 
skolotāji, inženieri, karavīri, stu-
denti, u. c. Biedrības ietvaros tika 
izdotas vairākas grāmatas, avīzes, 
kā arī tika rīkotas dažādas disku-
sijas par aktuālajiem jautājumiem. 

 Latgales latviešu izglītošana, 
tautas pašapziņas celšana un na-
cionālistisko ideju nostiprināšana 
cilvēku apziņā notika galvenokārt 
caur tā laika presi. Tā, piemē-
ram, Kazimira Skrindas laikraksts 
“Drywa”, Franča Kempa “Gaisma”, 
Franča Trasuna “Auseklis” un citi. 
Šajos un daudzos citos laikrakstos 
tika atspoguļota tā laika aktuālākā 
informācija par dažādām norisēm. 
20. gs. sākumā presē 
sāka parādīties jē-
dzieni “Latgale” (līdz 
tam Infl antija) un “lat-
galietis”, šos jēdzie-
nus ikdienas apritē 
ieviesa tā laika aktīvs 
Latgales sabiedriskais 
darbinieks Francis 
Kemps.

Par latgaliešu na-
cionālās pašapziņas 
līmeni liecina lēmums 
sasaukt Pirmo Latga-
les latviešu kongresu. 
1917. gada 6. un 7. aprīlī Rēzeknē 
katoļu draudžu pārstāvju apspriedē 
tika izveidota kongresa organizato-
riskā komisija ar Rēzeknes dekānu 
Nikodemu Rancānu priekšgalā. 
Sapulces rezultātā tika nolemts 
sasaukt Pirmo Latgales latviešu 
kongresu un katram pagastam vai 
draudzei no savas puses izvirzīt 
2 - 4 pārstāvjus, kuri pārstāvētu 
attiecīgas administratīvās vienības 
intereses. 

Pirmais Latgales latviešu 
kongress notika 1917. gada 9. 
un 10. maijā (pēc vecā stila 26. un 
27. aprīlī) Rēzeknē. Par kongre-
sa norisi mūsdienās ir iespējams 
uzzināt, galvenokārt, no tā laika 

preses izdevumiem. 
Dokumentu oriģināli 
par kongresa norisi 
līdz mūsdienām nav 
saglabājušies. 

Kongresa laikā 
tika izveidota Lat-
gales Pagaidu ze-
mes padome, kuras 
pārstāvji kopā ar lī-
dzīgām citu novadu 
pašpārvaldes insti-
tūcijām – Vidzemes 
un Kurzemes zemes 
pagaidu padomēm 
līdzdarbojās Latviešu 
Pagaidu Nacionā-
lās padomes darbā 
un sekmēja Latvijas 

Republikas proklamēšanu. Par 
Latgales Pagaidu zemes pado-
mes priekšsēdētāju tika ievēlēts 
Jānis Grišāns (1891-1945), dzi-
mis Daugavpils apriņķa Dagdas 
pagasta Pernelišķu sādžas Saba-
ļos lauksaimnieka ģimenē. 1913. 
gadā Jānis pabeidza Katrīnas 
proģimnāziju Pēterburgā, studēja 
tieslietas Petrogradas Universitātē. 
Pirmā pasaules kara laikā viņš tika 
iesaukts karadienestā, taču 1916. 
gada augustā demobilizēts. 1917. 
gadā J. Grišāns atgriezās Latvijā, 
strādāja Viskrievijas Pilsētu savie-
nībā Rēzeknē. Vācu okupācijas 

laikā, 1918. gadā, Jānis bija ierēd-
nis Rēzeknes apriņķa Zemes ierī-
cības komitejā, vēlāk Daugavpils 
6. iecirkņa miertiesnesis un Dau-
gavpils apriņķa valdes loceklis. 

1919. gada februārī – maijā 
J. Grišāns darbojās Parīzes miera 
konferencē kā Latgales pārstāvis 
Latvijas delegācijas sastāvā. No 
1918. - 1920. gadam bija Tautas 
padomes loceklis Latgaliešu frak-
cijā. 1919. gada oktobra sākumā 
kā Ārlietu ministrijas pārstāvis J. 
Zālīša, vēlāk – Z. Meierovica dele-
gācijas sastāvā tika nosūtīts uz Po-
liju un Lietuvu atbalsta meklējumos 
cīņai pret Bermonta karaspēku. 
1920. gadā no janvāra līdz augus-
tam J. Grišāns bija Daugavpils ap-
riņķa pagaidu valdes priekšsēdē-

tājs. Viņš organizēja 
arī pirmos Latgales 
skolotāju kursus 
Daugavpilī, 1920-ta-
jos gados sekmīgi 
darbojās Latvijas 
Bankas Rēzeknes 
nodaļā, 1928. gadā 
piedalījās Latgales 
Tautas Universitātes 
dibināšanā.

Padomju oku-
pācijas laikā, 1940. 
gadā, J. Grišāns dzī-
voja Aglonas pagasta 

Jaunaglonā un bija Kameņecas 
dzirnavu vadītājs. 1941. gada 14. 
jūnijā padomju varas iestādes ap-
cietināja J. Grišānu un viņš tika iz-
sūtīts uz Vjatkas soda nometni, kur 
nomira 1945. gada 27. septembrī. 
Jānis Grišāns apbalvots ar Latvijas 
Triju Zvaigžņu ordeni.

Latgales Pagaidu zemes 
padomē darbojās arī citi aktīvi 
sabiedriskie darbinieki, no tiem 
redzamākais Francis Trasuns 
(1864 - 1926). Viņš ir dzimis 
Sakstagala pagastā. Pēc pamat- 
izglītības iegūšanas vietējā skolā 
turpināja mācības Jelgavas reāl- 
skolā, pēc tās absolvēšanas mā-
cījās Pēterburgas Katoļu garīgajā 
seminārā. 1892. gadā F. Trasuns 
atgriezās Latgalē un bija pirmais, 
kas ierosināja jautājumu par kopī-
gu latgaliešu un latviešu ortogrāfi -
jas izstrādāšanu.

20. gs. sākumā F. Trasuns 
strādāja par ģimnāzijas pārzini un 
organizēja latgaliešus Pēterbur-
gas Latviešu muzikālajā biedrībā. 
Pirms 1905. gada revolūcijas F. 
Trasunu nozīmēja uz Rēzekni un 
pēc viņa ierosinājuma tika nodibi-
nāti pirmie latgaliešu kooperatīvi 
un citas sabiedriskās organizāci-
jas. 

1917. gada maijā pēc F. Tra-
suna iniciatīvas Rēzeknē tika sa-
saukts Pirmais Latgales latviešu 
kongress, kur tika panākta rezo-
lūcijas pieņemšana par Latgales 
apvienošanās nepieciešamību ar 
pārējo Latviju. F. Trasuns darbojās 
arī Latviešu Pagaidu nacionālajā 
padomē, bija studentu biedrības 
Montania goda fi listrs. F.Trasuns 
aizgāja mūžībā 1926. gada 6. ap-
rīlī, apglabāts Rēzeknes Miera ka-
pos.

Turpinājums sekos. 
Baiba MATVEJENKO, 

Mag. hist.
Krāslavas Vēstures un 

mākslas muzeja vēstures 
speciāliste

Jānis Grišāns.

Francis Trasuns.

Aleksandra Boginiča sporta - balles deju skolai trīs gadi.
                                                    Alekseja GONČAROVA foto

Krāslavas jaunais brends
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Dagdas vidusskolēni 
mācās bioloģiju 
Rāznas Nacionālajā parkā

Tipiska skolas mācību stunda kabinetā: skolotājs 
māca, rāda attēlu, zīmē, apraksta, stāsta, raksta, diktē, 
uzdod mājasdarbu, pārbauda zināšanas, bet to pašu va-
ram veikt arī ārpus skolas. Pēctecīgi un skolēnus iesais-
tot aktīvā darbībā.

5. aprīlī 7.a un 7.b klašu skolēni apmeklēja dabas 
izglītības centru “Rāzna’’ Erasmus+ projekta ietvaros. 
Skolēni apmeklēja Akmeņu taku. Dabas izglītības centra 
speciāliste Irēna aizraujoši pastāstīja par akmeņu vēstu-
ri un nosaukumiem, piemēram, Āža mugura, Plakanais 
akmens, Zirga pēda, Velna pēda un citiem. Nodarbības 
laikā, ejot pa taku, meklējām uz akmeņiem un kokiem 
ķērpjus un sūnas. Izmantojot lupas un ķērpju kataloga 
aprakstus, skolēni varēja noteikt ķērpju sugas. 

Pēc sastopamajiem ķērpjiem un to daudzuma tika 
apgūta prasme noteikt gaisa tīrību apkārtējā vidē. Atgrie-
žoties dabas izglītības centrā ”Rāzna’’, skolēni strādā-
ja grupās un iegūtās zināšanas dabas takā pārbaudīja 
praksē. Katrai grupai vajadzēja salikt puzles pēc ķērpju 
attēliem. Tā kopīgi darbojoties, nostiprinājām skolēnu 
sadarbības prasmes.

Skolēniem bija iespēja saulainā pavasara dienā mā-
cīties svaigā gaisā, iegūt jaunas zināšanas, jautāt un arī 
pašiem meklēt atbildes uz doto uzdevumu, attīstīt rado-
šumu, fantāziju un koncentrēšanās spējas, veicināt savu 
fizisko izturību, mīlestību pret dabu, nodarboties ar fizis-
kām aktivitātēm un gūt daudz jauku emociju.

Arī citi skolas pedagogi aktīvi organizē mācību vie-
las apguvi (matemātikā, latviešu valodā, svešvalodās) 
ārpus skolas sienām. To, ko darījām nodarbībā ārā, 
varam dziļāk apgūt, atgriežoties skolā.

Bioloģijas skolotāja Marija BABRA

Krāslavas pamatskolas 1. a klase konkursā 
                    “Sportland pirmie soļi basketbolā”

Jau trešo gadu VEF Latvijas Jaunatnes basketbola 
līga sadarbībā ar sporta apģērbu un inventāra tirgotājiem 
“Sportland” rīko konkursu “SPORTLAND pirmie soļi bas-
ketbolā”, lai ieinteresētu bērnus par sporta nodarbībām un 
aktīvu dzīvesveidu, kā arī palīdzētu iepazīt aizraujošo bas-
ketbola un sporta pasauli.

19. aprīlī Krāslavas pamatskolas 1.a klases 10 spor-
tiskākie skolēni, 5 zēni un 5 meitenes, piedalījās konkursa 
superfinālā, kurš notika Salaspils Sporta namā. Neskatoties 
uz to, ka celties vajadzēja agri un mērot garu ceļu, spor- 
tiskais gars bērnos nenoplaka. Komandas “Ašie un brašie” 
kapteinis Nauris Stabulnieks teica tā: “Jādomā par uzvaru!”.

Sacensības sākās ar svinīgu atklāšanu, komandu ie-

pazīstināšanu un kopējo iesildīšanos, veicot vingrinājumus. 
Komandas nepārtraukti uzmundrināja atraktīvais šovu vadī-
tājs Renārs Zeltiņš un Latvijas sieviešu basketbola izlases 
dalībniece Liene Jansone. Visiem dalībniekiem bija jāveic 
20 dažādas stafetes. Piemēram, stafeti “Piespēles” veica 
meitenes, bet “Spēka stafeti” pildīja zēni. Uzdevumi bija ļoti 
dažādi un interesanti -sportisti šņorēja krosenes, meta bum-
bu grozā, leca maisos, riņķoja kopā, stūma ķerru, bet uzde-
vumu “Kontroldarbs”- pildīja skolotājas. Viņām bija jāatbild 
uz 10 erudīcijas jautājumiem bez bērnu palīdzības.

Laiks paskrēja nemanot, un pienāca apbalvošana. 
Superfinālā piedalījās 14 komandas no visas Latvijas. Sīvā 
cīņā “Ašie un brašie” apsteidza citas skolas un ierindojās 

3. vietā.
Prieks bija neizsakāmi 

liels! Dāvanā - basketbola 
bumbas skolai, katrs saņēma 
krekliņu, basketbola bumbu un 
iespēju aizbraukt uz Latvijas 
basketbola izlases treniņu.

Liels paldies visiem par 
atbalstu - skolas direktorei Vi-
jai Koncevičai, Krāslavas spor-
ta skolai par autobusu,1.a kla-
ses skolēnu vecākiem, sporta 
skolotājai Natālijai Raudivei 
par 1. klašu iesaistīšanu šajā 
pasākumā. Īpašs paldies par 
atbalstu un palīdzību braucie-
na laikā Aināra Klusa mam-
mai Jeļenai.

1.a klases audzinātāja 
Ināra MUKĀNE

No lasītāju vēstulēm“Cilvēka izglītošanai ir jāsākas ar sakāmvārdiem, bet 
jābeidzas ar domu - neviens nejauši nekļūst par labu cilvēku 
un viss mums nepieciešamais maksā maz vai vispār neko 
nemaksā” - to saka Seneka - un to es izlasīju mūsu jaukajā 
Kombuļu bibliotēkā. Es esmu Ieva, ilggadīga lasītāja, 
ar to arī viss ir pateikts. Mūžu dzīvo - mūžu mācies. Bez 
zinībām dzīve būtu nepanesama. Tikai lasītavā jūties īstajā 

vietā! Un kā saka Bernards 
Šovs: “Cilvēki vairāk kļūdās 
būdami pārāk gudri, nekā 
būdami pārāk labi.”
Paldies Latvijai, ka mums ir 
GRĀMATAS!

Ar cieņu, Ieva Purvinska 
“Ašaros”

***
Vai tiešām 
ikdienišķā vidē 
mēs spējam priecāties par to, ka mums ir dots grāmatu 
lasīšanas prieks?
Domāju, ka jā!
Jo vecāka kļūstu, jo biežāk man ir vēlēšanās ienākt Kombuļu 
bibliotēkā, palūgt jaunās grāmatas un nodot izlasītās. 
Grāmatu izvēlē var paļauties uz nekļūdīgo bibliotekāres 
izvēli. Mums, pagasta ļaudīm, ir ļoti veicies, ka bibliotēkā 
strādā gudrā un pārsteidzoši izprotošā Edītes kundze.
Grāmatu lasīšana neļauj nosirmot sirdij un dvēselei! Tās dod 
pareizu pieeju dzīvespriekam. 
Dzīve ir skaista, saskatām to dabā, lasām grāmatas un 
ļaujam uztver sev svarīgas atbildes. 
Grāmatu lasītāja, bibliotēkas apmeklētāja Regīna (74 g.)

Izsaki viedokli par ES 
lauksaimniecības politiku

Aicinām ikvienu lauksaimnie-
ku un nozares pārstāvi piedalīties 
Eiropas Komisijas interneta aptau-
jā un paust savu viedokli par Ko-
pējās lauksaimniecības politikas 
(KLP) līdzšinējo darbību un sniegt 
priekšlikumus uzlabojumiem.  No 
pagājušās nedēļas aptauju var 
aizpildīt arī latviešu valodā.

Aptaujā ir iekļauti 34 jautā-
jumi. Piemēram, kas ir galvenais 
KLP uzdevums un vai esošā KLP 
to spēj izpildīt, kas visvairāk trau-
cē kļūt par lauksaimnieku, pēc 
kādiem kritērijiem būtu jāpiešķir 
tiešie maksājumi un citi jautājumi. 
Beigās aptaujas dalībniekiem tiek 
piedāvāta iespēja pievienot atse-
višķu dokumentu par šo tēmu.

Latvijas lauksaimniekiem 
aptaujā būtiski norādīt uz nevien-
līdzīgajiem tiešajiem maksāju-
miem. Tiešo maksājumu izlīdzinā-
šana joprojām ir viena no Latvijas 
prioritātēm KLP kontekstā. Tikai 
izlīdzinot maksājumus, iespējams 
panākt vienlīdzīgus konkurences 
apstākļus ar pārējiem ES lauk-
saimniekiem.  Latvija ir starp tām 
valstīm, kurām 2020. gadā tieš-

maksājumu līmenis joprojām būs 
ievērojami zemāks par vidējo ES. 
Kopš 2009. gada, kad notika šī 
perioda KLP dokumentu sagata-
vošana, Latvijā atbalsttiesīgā ze-
mes platība ir pieaugusi par 5,8%, 
bet ES kopumā samazinājusies 
par 7,5%. Tas nozīmē, ka faktis-
kais tiešo maksājumu līmenis Lat-
vijā 2019. un 2020. gadā būs ne-
vis 196 eiro/ha, kas būtu sarunās 
ar EK iepriekš noliktie 75% no ES 
vidējā, bet 185 eiro/ha, kas ir 66% 
no ES vidējā, ņemot vērā, ka ES 
vidējais līmenis būs pieaudzis no 
iepriekš plānotajiem 258 eiro/ha 
līdz 281 eiro/ha.

Aptauja ir daļa no esošā 
KLP izvērtējuma, ko veic Eiropas 
Komisija. Pēc politikas izvērtēju-
ma veikšanas Eiropas Komisija 
sniegs savus priekšlikumus par 
to, kādai jābūt KLP pēc 2020. 
gada. Aptaujas beigu termiņš – šī 
gada 2. maijs.

Ja vēlaties aizpildīt Eiropas Ko-
misijas aptauju par ES Kopējo lauk-
saimniecības politiku, aicinām at-
vērt aptauju, izmantojot saiti: https://
ec.europa.eu/agriculture/consul-
tations/cap-modernising/2017_lv  
Atrodiet norādi: Aptauja, un noklik-
šķiniet Meklēt iepriekšējās saites 
pieejamos tulkojumus un noklikšķi-
niet.

Ja esat atvēris aptauju an-
gļu valodā, labajā pusē jāatrod 
izvēlne “Language”, kas piedāvā 
izvēlēties valodas, jānoklikšķina 
izvēlne “Latviešu valoda”.

Krimināls, notikumi Aglonas novadāValsts Policijas Latgales reģio-
na pārvaldes Preiļu iecirkņa informā-
cija par būtiskākajiem reģistrētajiem no-
tikumiem Aglonas novadā periodā no 20. marta 
līdz 20. aprīlim.

Preiļu iecirkņa elektroniskajā notikumu žurnālā 
tika reģistrēti 33 notikumi, apkalpojamajā teritorijā 
tika sastādīti vairāki administratīvo pārkāpumu pro-
tokoli, uzsākti kriminālprocesi, veiktas resoriskās 
pārbaudes un uzsāktas administratīvās lietvedības. 
Tika veiktas vairākas ieroču pārbaudes un preventī-
vie pasākumi sabiedriskās kārtības nodrošināšanā.

Aglonas novadā tika reģistrēti 7 sadzīves kon-
fliktu gadījumi, kuru rezultātā divas personas uz 
ārstēšanos tika nogādātas slimnīcā.

Tika reģistrētas 5 zādzības – nozagtas da-
žādas sadzīves mantas un pārtikas produkti, tiek 
veiktas pārbaudes. Reģistrēts arī iesniegums par 
automašīnas zādzību,  par faktu veikta pārbaude. 
Novadā konstatēts arī automašīnas bojāšanas 
fakts, tiek veikta pārbaude.

Reģistrēti arī vairāki iesniegumi par naktsmiera 
traucēšanu. Konstatēti arī vairāki miesas bojājumu no-
darīšanas fakti – uzsāktas administratīvās lietvedības. 
Reģistrēts arī iespējamais draudu izteikšanas fakts.

Saņemts iesniegums no AS “Sadales tīkli” par to, 
ka Kastuļinas pagastā norautas divas gaisvadu elek-
trolīnijas – uzsākta administratīvā lietvedība. Aglonas 
novadā reģistrēts iesniegums, par to, ka uz lauka vei-
cot saimniecības darbus, atrasti artilērijas lādiņi.

Aglonas novadā konstatēti arī vairāki fakti par 
alkoholisko dzērienu lietošanu sabiedriskā vietā. 
Par konstatētajiem pārkāpumiem vainīgām perso-
nām sastādīti administratīvo pārkāpumu protokoli,  
kā arī veiktas profilaktiska rakstura pārrunas. Fik-
sēti arī vairāki administratīvie pārkāpumi par gājēju 
ceļu satiksmes noteikumu neievērošanu,  pārkāpē-
jiem sastādīti  administratīvo pārkāpumu protokoli.

Aglonas novadā konstatēts ceļu satiksmes no-
teikumu pārkāpums:  pilngadīga persona apmācīja 
nepilngadīgo vadīt automašīnu.

Aglonas pagastā konstatēts ceļu satiksmes no-
teikumu pārkāpums -  persona vadīja automašīnu 
alkohola reibuma stāvoklī. Reģistrēti 2 notikumi par 
ceļu satiksmes negadījumiem  Aglonas novadā, s. 
Rutuļi un s. Voguļi,  kas notika sadursmes ar meža 
dzīvniekiem rezultātā.

No VUGD saņemta un reģistrēta informācija 
par kūlas dedzināšanas faktu. Administratīvais pār-
kāpumu kodeksa 179. pants paredz:
•	 Par ugunsdrošības prasību pārkāpšanu —uzliek 

naudas sodu fiziskajām personām no trīsdesmit līdz 
divsimt astoņdesmit eiro, juridiskajām personām — no 
divsimt astoņdesmit līdz tūkstoš četrsimt eiro.

•	 Par atbilstības ugunsdrošības prasībām neno-
drošināšanu Valsts ugunsdzēsības un glābšanas 
dienesta noteiktajā termiņā —uzliek naudas sodu 
fiziskajām personām no simt četrdesmit līdz četr-
simt trīsdesmit eiro, juridiskajām personām — no 
tūkstoš četrsimt līdz četrtūkstoš trīssimt eiro.

•	 Par Valsts Ugunsdzēsības un glābšanas dienes-
ta amatpersonas lēmuma apturēt vai ierobežot 
būves, tās daļas vai iekārtas ekspluatāciju, būv-
darbus vai produkcijas laišanu tirgū nepildīšanu 
— uzliek naudas sodu fiziskajām personām no 
divsimt desmit līdz septiņsimt eiro, juridiskajām 
personām — no divtūkstoš deviņsimt līdz septiņi 
tūkstoši simts eiro.

•	 Par kūlas dedzināšanu —uzliek naudas sodu fi-
ziskajām personām no divsimt astoņdesmit līdz 
septiņsimt eiro.

VALSTS POLICIJA ATGĀDINA: sākoties 
pavasarim, daļa iedzīvotāju cenšas apkopt savas 
nesakoptās teritorijas, tāpēc atgādinām, ka kūlas 
dedzināšana ir aizliegta un tā var apdraudēt cilvēku 
īpašumu, veselību un dzīvību, kā arī tā rada būtisku 
kaitējumu dabai. Jāatceras, ka kūlas dedzināšana 
nevar būt kontrolēta. Vēja un citu apstākļu ietekmē 
degšanas virziens var mainīties, liesmas var strauji 
izplatīties un pārmesties uz ēkām un citviet.

Atgādinām, ka katrs zemes īpašnieks vai tās 
lietotājs ir atbildīgs par savā īpašumā notiekošo arī 
tad, ja normatīvo aktu pārkāpumu konkrētajā īpašumā 
ir izdarījis kāds cits. Tāpēc īpašniekiem pašiem ir jā-
pievērš lielāka uzmanība sava īpašuma uzraudzībai.

Aicinām iedzīvotājus sakopt sev piederošās te-
ritorijas bez kūlas dedzināšanas un gadījumos, ja 
ir izcēlies kūlas ugunsgrēku – nekavējoties zvanīt 
VUGD uz tālruni 112!

Informāciju iesniedza: Aelita Repša, VP 
Latgales reģiona pārvaldes Preiļu iecirkņa Kār-

tības policijas nodaļas inspektore
(www.aglona.lv)
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Televīzijas programmaTREŠDIENA,  26. aprīlis
LTV1

6.00 Latvijas Republikas valsts 
himna
6.02 700 pasaules brīnumi. 
Malaizija
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, 18.56, 5.00 Ceturtā 
studija
11.15 Nacionālie dārgumi. 100 
g kultūras
12.00 Personība. 100 g 
kultūras
13.15, 5.30 Vides fakti
13.50 Molangs un Piu Piu
14.00 Kāpēc? Tāpēc!
14.20 Kas te? Es te!
15.05 Jaunie ārsti
18.00, 23.05 Ziņas
19.20 ERASMUS + 30. 
Cilvēkstāsti
19.30 Ciemiņš virtuvē
20.30 Panorāma
21.13 Latvijas Loto izlozes
21.20 Tieša runa
22.30 Adreses
23.20 Izsauciet vecmāti 
1.20 Vīrusu mednieki. 
nākamās epidēmijas 
apturēšana

LTV7

6.00 Latvijas Republikas valsts 
himna
6.03, 5.30 Ekspedīcija Sumatrā. 
6.30 Projekts Nākotne
7.00 Ceturtā studija
7.30 De facto
8.05 Province
8.35 Kūku kari
9.35 Aculiecinieks
9.55 Jaunie ārsti. 
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, 1.40 Eiropa fokusā
16.05, 21.20 Maklauda meitas
17.00 Dzīve šodien
19.00 Ziņas
19.35 Bez aizvainojuma
20.20 Zaļās metropoles. 
22.10 Ekstrēmie kadri. 
23.10 Senie festivāli.
0.10 Bezbailīgie. Gadsimta 
izaicinājums 2. 
0.40 Personība. 100 g kultūras
5.00 Nedēļas apskats.

LNT

5.00, 4.45 Karamba!
5.20 Bernards 

5.30 Kristīgā programma 
“Ticīgo uzvaras balss”
6.00, 14.20 Martas Stjuartes 
pavārskola
6.30, 3.00 LNT rīta ziņu 
raidījums ”900 sekundes”
8.40, 0.55 Dzīvīte
9.10 Sveika, mamma!
10.20, 13.45 TV skatlogs
10.35 Mežonīgā kaķe
11.45 Kāzu plānotāja Roza
14.00, 17.50, 20.00 LNT ziņas
14.55 Nepiegādātās vēstules
15.50 Nemelo man!
16.50 Trīs Annas
18.00 Mani virtuves noslēpumi 
19.00 Iemīlēties vēlreiz
20.40, 2.40 Degpunktā 
21.10 NCIS. Losandželosa 
22.10 Sabiedrības ienaidnieki
1.15 Košākai dzīvei 
1.40 Majors un maģija
2.20 Galileo 

TV3

5.00 Reiz sensenos laikos
5.40 Elementāri, Vatson!
6.45, 13.05 Multfilmas
8.05,18.00 Divarpus vīri
8.35, 16.55 Kobra
9.40 Īpašo uzdevumu vienība 
Hawaii 5-0
10.45 TV skatlogs
11.00 Universitāte

12.05 Elementāri, Vatson!
14.30, 2.25 Viņas melo labāk
15.40 UgunsGrēks 
19.00, 3.50 TV3 Ziņas
19.35, 4.20 Bez Tabu
20.20, 3.20 UgunsGrēks
21.00 Tēta nedienas Latvijā
22.35 Pūķa sirds
0.40 Reiz sensenos laikos
1.35 Skaistule un briesmonis

TV3+

5.25, 15.35 Māja-2
6.10 Taksis
7.05 Multfilmas
8.00 Mf. Anželika
8.35 Ekstrasensu cīņas
9.50 Tētis sprukās
11.55 TV shop
12.10, 18.50 Interni
14.25 Juvelieru klans
16.05 SašaTaņa
16.35 Meičas
17.40 Ērglis un cipars
21.00 No baskājes līdz lēdijai
23.15 Mf. Aizved mani mājās 
1.10 Dārgā, mēs nogalinām 
bērnus

NTV Mir

6.00, 7.00, 8.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00 Šodien
6.05 Ārstu lieta

7.05, 8.05 Rīts
9.00 Muhtara atgriešanās
10.20, 16.30 Sasisto lukturu 
ielas
12.00 Zvērināto tiesa
13.25, 18.30 Ārkārtas gadījums
14.00, 2.05 Satikšanās vieta
19.50 Kuba
21.40 Operācija „Leļļturis”
23.45 Dienas kopsavilkums
0.15 Māmiņ, es mīlu killeri
4.05 Vasarnīcu lietas
5.00 Tiesu detektīvs

PBK

6.30, 9.00, 11.00, 14.55, 
16.25, 2.30 Ziņas
6.40 Bērnu klubs
7.00, 9.25 Labrīt!
9.55 Dzīvo vesels
11.35, 22.45 Varenā
13.55 Vienatnē ar visiem
15.20, 4.00 Moderns 
spriedums
16.45 Vīriešu/ sieviešu
17.45, 18.05 Precamies!
18.00, 20.40, 23.00 Latvijas 
laiks
18.50 Lai runā!
20.00 Laiks
21.20 Aiz kadra
21.45, 5.00 Ķirurģija. 
Mīlestības teritorija. 
0.45 Vakara Urgants

1.15 Naktij tuvojoties
2.00, 5.55 EuroNews
2.45 Mf. Reportāža no 
ugunslīnijas
4.50 Smieklīgi videoklipi

RTR Planēta (Baltija)

5.00 Rīts
9.55 Par pašu galveno
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Vēstis
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 
Vēstis-М
11.55 Sklifosovskis
14.55 Personīga lieta
17.40, 3.20 Tiešais ēters
18.50 60 minūtes
21.00 Optimisti
23.10 Vakars ar V. Solovjovu
1.40 Sanktpēterburgas vēstis
1.55 Mežos un kalnos

RenTV Baltic

5.40 Skatīties visiem
6.05 Vadīt krievu stilā
6.25 Vovočka
7.20, 7.35 Labrīt!
8.05, 19.45 Saviesīgas 
vakariņas
9.05 Pareizs līdzeklis
10.15, 17.35 Ģimenes dramas
11.25 Karavīri
13.25 Humora raidījums

25. aprīlī Ir iemesls!

Neviens neiebildīs, ka tieši Meln-
galvju nams ir pati skaistākā ēka 
Vecrīgā. Gidi ar sajūsmu stāsta par 
bagāto tirgotāju savienības krāš-
ņo vēsturi, kurā netrūkst interesantu 
faktu un notikumu... Bet vai viss ir tik 
vienkārši un skaidri  šīs savienības 
vēsturē? Neprecēto vācu tirgotāju 
savienības dibināšana, kuras gal-
venais pienākums bija preču piegā-
de no Rietumeiropas uz Livonijas 
pilsētām, ir attiecināma uz XIII gad-
simtu, iespējams, arī uz daudz agrāku 
laiku. Ja no paša sākuma savienība 
par savu debesu patronu izvēlējās 
Svēto Georgiju, tad vēlāk par korporā-
cijas simbolu kļuva Svētais Maurīcijs, 
romiešu leģiona komandieris, afrikāņu 
izcelsmes, sodīts par kristietības at-
balstīšanu.

Sākumā paši “melngalvji” sevi uz-
skatīja par karotājiem, tādu tirgotāju 
“specvienību”. Tirgus pārstāvju dar-
bība patiešām vairāk atgādināja ar-
mijas ekspedīcijas. Tirgus karavānām 
draudēja gan pirāti, gan konkurenti. 
Nācās izrādīt kaujinieciskas īpašības, 
par ko lielas tirdzniecības korporā-
cijas maksāja ļoti dāsni, paļaujoties 
uz savu “pārstāvju” drosmi un viltību. 
Īslaicīgo dzīvošanu Rīgā, Tallinā, Pēr-
navā “melngalvji” izmantoja atpūtai 
un izklaidēm. Lielās ģildes pilntiesīgi 
locekļi viņi nebija, tāpēc arī izveidoja 
savu “arodbiedrību”. Savu pasākumu 
rīkošanai – dzīrēm, svinīgām ballēm 
un svētkiem – “melngalvji” īrēja tel-
pas no Lielās ģildes. Pirmais nomas 
līgums datēts ar 1477. gadu. Šajā lai-
kā nākamā Melngalvju nama telpas 
ģilde praktiski neizmantoja, tāpēc arī 
iznomāja tās visiem gribētājiem.

Galvenie svētki, kurus svinēja ne-
precētie vācu komersanti, bija Ziemas-
svētki un “Masļeņica”. Šajos svētkos 
tika iesaistīti visi namnieki, pat dāmas 

varēja piedalīties ballēs, 
kas tajā laikā bija retums. 
Tieši “melngalvji” sāka ro-
tāt eglīti Ziemassvētkos. 
Hronikās saglabājies šā 
brīnuma apraksts, tajos 
senajos laikos vienīgais 
eglīšu rotājums bija rozes, 
uzkārtas uz durstīgajiem 
zariem. Strīds par to, kur 
pirmo reizi bija izpušķota 
eglīte, Rīgā vai Tallinā, 
turpinās joprojām, bet 
tas netraucē rīdziniekiem 
uzskatīt, ka tieši mūsu 
galvaspilsētā dzima šī 

skaistā tradīcija. Sākumā “melngalvji” 
uzstādīja izrotāto eglīti galvenajā zālē, 
bet pēc pāris dienām iznesa to uz 
Rātslaukumu, lai ar rozēm izrotātajai 
meža skaistulei apkārt varētu padejot 
jebkurš pilsētnieks.

Svētki beidzās, un “tirgus spec-
vienība” atkal stājās pie savu tiešo 
pienākumu izpildes. Interesanti, ka 
tikai “melngalvji” bija tiesīgi piegādāt 
Rīgai preces, apejot muitu. Šim mēr-
ķim bija izveidota pat pazemes eja, 
kura savienoja Melngalvju nama pag-
rabus ar korporācijas personīgo pie-
stātni. Izņēmuma gadījums, kas izrai-
sīja klaju konkurentu skaudību starp 
Rīgas pastāvīgajiem tirgotājiem.

Pēc Ziemeļu kara beigām, kad 
Rīga tika iekļauta Krievijas impērijas 
sastāvā, neprecēto vācu tirgotāju sa-
vienība sāka mainīties saskaņā ar lai-
ka prasībām.

Komerciālo karavīru vietā nāca 
mierīgie Rīgas tirgotāji, galveno-
kārt vācieši, taču arī citu tautību un 
profesiju pārstāvji varēja rēķināties 
ar dalību šajā prestižajā, bet diez-
gan laicīgajā un mierīgajā intere-
šu klubā. Kā klubs turīgajiem Rīgas 
tirgotājiem  (muižnieki savienībā tra-
dicionāli netika ielaisti), kur tika lemti 
daudzi jautājumi, veikti visnopietnākie 
darījumi, noslēgti ilgtermiņa līgumi,  Meln-
galvju savienība pastāvēja līdz 1939. 
gadam. Toreiz lielākā daļa “tirdzniecī-
bas bruņinieku”, kas   brīvprātīgi pie-
spiedu kārtā pameta Latviju… Tad bija 
okupācija un karš... Neizdevās sagla-
bāt arī pašu Melngalvju namu. 1948. 
gadā bagātāko Rīgas vecpuišu rezi-
dences drupas tika nojauktas.

Tikai pagājušā gadsimta beigās, 
pirms Rīgas 800 gadu jubilejas svi-
nībām, Melngalvju namu izdevās at-
jaunot. Tagad tur viss ir skaists, bet… 

mākslīgs… Bet Tallinā Melngalvju 
nama saimnieki atguva savu veco re-
zidenci un atkal tur saimnieko. Brālī-
bas “centrālais birojs” tagad atrodas 
Vācijā… Ar to varētu arī pabeigt stās-
tu par slaveno, drosmīgo tirgotāju un 
uzdzīvotāju savienību, bet tad nāktos 
noklusēt vairākus sarežģītus Meln-
galvju brālības “biogrāfijas” faktus...

Viss sākas ar sagadīšanos, ti-
kai pēc pirmā acu uzmetiena šķiet ne-
jauši... Melngalvji uzradās uzreiz pēc 
tam, kad uz sārta tika sadedzināts sla-
venais maģistrs de Mole, Tamplijēru 
ordeņa vadītājs… Melngalvju brālība 
uzradās pēkšņi, bet visi tās locekļi bija 
drošsirdīgi karotāji ar labu kapitālu. 
Visapkārt čukstēja, ka viņi visi ir no 
soda izbēgušie bruņinieki. Melngalvju 
sabiedrības darbība patiesi bija tum-
ša, necaurskatāma. Viņu rituāli dīvai-
nā kārtā atgādināja ordeņa bruņinieku 
rituālus, kaut arī korporācijā muižnieki 
netika ielaisti.  Čukstēja, ka dižciltīga-
jiem ceļš ir slēgts,  lai kāds no viņiem 
neizrādītos par franču karaļu radinie-
ku – Tamplijēru niknāko ienaidnieku. 
Taču tas nav galvenais. Ja uzmanīgi 
ieskatās Melngalvju nama centrālajā 
fasādē, var pamanīt daudz simbolu ar 
dziļu un daudzdimensionālu nozīmi.

Te ir gan “Svētais Grāls” un “filo-
zofu akmens”, gan “senie noslēpumi” 
un kabala. Zinošs indivīds var “izlasīt” 
“melngalvju” vēstījumu cilvēkiem. Cik 
vērts ir savienības lozungs: “Pietiek 
man nokrist, ka pacelsiet mani!” Īsts 
pravietojums… Daudz neatšķetinātu 
noslēpumu. Kā, piemēram, izskaid-
rot faktu, ka daudzas karaliskas per-
sonas, starp kurām puse bija krievu 
imperatori, zviedru karaļi un vācu 
ķeizari, uzskatīja par pagodinājumu 
piedalīties Melngalvju biedrības bal-
lēs? Turklāt daudzi no viņiem pieda-
lījās nevis oficiāli, bet gan inkognito… 
Kāpēc šāda labvēlība no monarhu 
puses pret parastajiem tirgoņiem? 
Noslēpums… Runā, ka arī šodien 
uz ielas var satikt Melngalvjus… Tie 
galvenokārt ir respektabli kungi, ģēr-
bušies melnos uzvalkos, un uz galvas 
viņiem melnas cepures – tradicionā-
lais “tirgotāju specvienības” apģērbs. 
Staigā, rūpīgi pētot Rīgas dzīvi... Ga-
tavi iejaukties, tiklīdz radīsies nepie-
ciešamība...

Andrejs JAKUBOVSKIS
Foto no interneta

    

Rīgas Melngalvju brālības dibināšanas diena
Krimināls, notikumi

Laika periodā no 13.04.2017. līdz 21.04.2017. Krās- 
lavas iecirknī tika reģistrēti 78 notikumi.
Būtiskākie:
•	 15.aprīlī tika uzsākts kriminālprocess par to, ka Dag-

das novada Andzeļu pagastā persona R., dz. 1970. 
g., mēģināja noslepkavot personu P., dz. 1986.g., 
un personu P., dzimušu 1993.g. Noziegums atklāts 
pa karstām pēdām, aizdomās turamajam piemērots 
drošības līdzeklis  - apcietinājums. Izmeklēšana tur-
pinās.

•	 16.aprīlī aizturēts vadītājs P., kas vadīja a/m alko-
hola ietekmē bez transportlīdzekļa vadīšanas tie-
sībām, un iedeva kukuli valsts amatpersonām, lai 
tās, izmantojot savu dienesta stāvokli, nesastādītu 
administratīvā pārkāpuma protokolu, uzsākts krimi-
nālprocess.

•	 20.aprīlī Krāslavā izņemti 12,5 litri kandžas un 580 
gab. cigarešu “Premjer” sarkanā krāsā

•	 18.aprīlī un 19.aprīlī veikalā “Maxima” aizturētas 
personas, kas izdarīja zādzību no veikala, uzsākti 
kriminālprocesi.

•	 21.aprīlī Krāslavas vecticībnieku kapos konstatēta 
vairāku kapu kopiņu apgānīšana. Uzsākts krimināl-
process un notiek vainīgo personu noskaidrošana. 
Lūdzam atsaukties iedzīvotājus, kuriem ir informā-
cija, kas sekmētu vainīgo personu noskaidrošanu. 
Informāciju sniegt pa tālr. Nr.65603424.

•	 Kļūdaini tika norādīta 11.aprīļa latviešu valodā pub-
licētajā laikrakstā “Ezerzeme un 18.aprīlī krievu va-
lodā publicētajā laikrakstā adrese Krāslavā, Pekinas 
ielā 21 par to, ka tajā aizturēta persona ar narkotis-
kajām vielām. Atvainojamies par sagādātajām neēr-
tībām!

Objektīvā - smaids

Sējas laiks: kad finanses dzied romances.
Alekseja GONČAROVA foto
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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
10.50, 18.53, 5.00 Ceturtā 
studija
11.15 Aizliegtais paņēmiens
12.10, 0.35 1.1. Aktuālā 
intervija
13.15 Aculiecinieks
13.35 Kultūršoks. 100 g kultūras
13.50 Multfilmas
14.20 Kas te? Es te!
15.05 Jaunie ārsti
18.00, 23.25 Ziņas
19.17 ERASMUS + 30. 
Cilvēkstāsti
19.18 Mans maratons
19.30 Cytaidi latviskais 
piedāvā. Trešā zvaigzne. 
Sākotne. Personība
20.00 Izgudrotāji
20.30 Panorāma
21.15 Karaliste
21.45 Latvijas Kods. Runātāji
22.15 Tilts 
23.40 Personība. 100 g 
kultūras
1.25 Tieša runa
5.30 Saknes debesīs

LTV7
6.00 Latvijas Republikas valsts 
himna
6.03, 5.30 Ekspedīcija 
Sumatrā. 9. sērija
6.30 Pie stūres
7.00 Ceturtā studija
7.30, 5.00 Es - savai zemītei

8.00 Vides fakti
8.30 Kā apturēt globālo 
sasilšanu?
9.05 Kopā ar savvaļu. 
9.40 Tunzivju audzētavas.
9.55 Jaunie ārsti. 
11.00, 18.05 Muhtars atgriežas 
11.55 Tieša runa
13.05 Aktualitātes.
13.35 Automoto raidījums nr.2
14.05 Nedēļas apskats.
14.35 Veiksmīgs uzņēmējs 
Latvijā.
15.05 Skats rītdienā.
15.35, 1.25 Projekts Nākotne
16.05, 21.05 Maklauda meitas
17.00 Dzīve šodien
19.00 Ziņas
19.35 Punkti uz i
21.55 Personība. 100 g 
kultūras
22.55 Nacionālie dārgumi. 
100 g kultūras
23.40 Sporta studija
0.25 Zaļās metropoles. 

LNT
5.00, 4.40 Karamba!
5.20 Bernards 
5.35 Kristīgā programma 
“Ticīgo uzvaras balss”
6.00, 14.20 Martas Stjuartes 
pavārskola
6.30, 3.00 LNT rīta ziņu 
raidījums ”900 sekundes”
8.40, 0.50 Dzīvīte
9.10, 1.55 Sveika, mamma!
10.20, 13.45 TV skatlogs
10.35 Mežonīgā kaķe
11.45 Uta Danella. Pāri 
ezeram
14.00, 17.50, 20.00 LNT ziņas
14.55 Nepiegādātās vēstules
15.50 Nemelo man!

16.50 Trīs Annas
18.00 Mani virtuves noslēpumi
19.00, 1.10 Iemīlēties vēlreiz
20.40, 2.35 Degpunktā
21.10 Maini vai zaudē 
22.00 Dārgā, mēs nogalinām 
bērnus! 
0.00 Čikāgas sardzē 

TV3
5.00, 0.40 Reiz sensenos 
laikos
5.40 Elementāri, Vatson!
6.45, 13.05 Multfilmas
8.05, 18.00 Divarpus vīri
8.35, 16.55 Kobra
9.40 Iebraucēji
10.45 TV skatlogs
11.00 Universitāte
12.05 Elementāri, Vatson!
14.30, 2.25 Viņas melo labāk
15.40, 20.20, 3.20 
UgunsGrēks
19.00, 3.50 TV3 Ziņas
19.35, 4.20 Bez Tabu
21.00 Nozieguma skelets
22.00 Borna mantojums

TV3+
5.25, 15.35 Māja-2
6.10 Taksis
7.05 Multfilmas
8.00 Anželika
8.35, 0.40 Ekstrasensu cīņas
9.40, 17.40 Ērglis un cipars
10.50, 16.35 Meičas
11.55 TV Shop
12.10, 18.50 Interni 
14.25 Juvelieru klans
21.00 Mf. Puisis no mūsu 
kapsētas
22.50 Mf. Pieklājīgi ļaudis
23.20 Krāpšanas

NTV Mir

6.00, 7.00, 8.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00 Šodien
6.05 Ārstu lieta 
7.05, 8.05 Lietišķs rīts
9.00 Muhtara atgriešanās
10.20, 16.30 Sasisto lukturu 
ielas
12.00 Zvērināto tiesa
13.25, 18.30 Ārkārtas 
gadījums
14.00, 2.05 Satikšanās vieta
19.50 Kuba
21.40 Operācija „Leļļturis”
23.40 Dienas kopsavilkums 
0.15 Māmiņ, es mīlu killeri
4.05 Mūsu uzraugs
5.00 Tiesu detektīvs

PBK
6.30, 9.00, 11.00, 14.55, 
16.20, 2.30 Ziņas
6.35 Bērnu klubs
7.00, 9.25 Labrīt!
9.55 Dzīvo vesels!
11.35, 22.20 Tas arī bija 
jāpierāda
13.50 Vienatnē ar visiem
15.20 Moderns spriedums
16.45 Vīriešu/ sieviešu
17.45, 18.05 Precamies!
18.00, 20.40, 23.00 Latvijas 
laiks
18.50 Lai runā!
20.00 Laiks
21.15 Izmeklēšanas 
noslēpumi
0.40 Vakara Urgants
1.10 Maskava
2.55, 5.55 EuroNews
3.25 Mf. Pie Melnās jūras
4.35 Smieklīgi videoklipi

RTR Planēta (Baltija)
5.00 Rīts
9.55 Par pašu galveno

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Vēstis
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 
Vēstis - M
11.55 Sklifosovskis
14.55 Privāta lieta
17.40, 3.50 Tiešais ēters
18.50 60 minūtes
21.00 Optimisti
0.10 Divkauja
1.00 Sanktpēterburgas ziņas
1.15 Mežos un kalnos

RenTV Baltic
5.35 Skatīties visiem
6.00 Pazīsti mūsējos
6.20 Vovočka
7.15, 7.30 Labrīt!
7.29 Laika ziņas
8.00, 19.45 Saviesīgas vakariņas
9.00 Pareizs līdzeklis
10.10, 17.35 Ģimenes drāmas
11.20 Karavīri
13.20, 20.45 Maldu teritorija
15.30 Dokumentāls projekts
16.30 Dīvaina lieta
22.45 Ekstrasensu cīņa
0.50 Skandaloza lieta

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, 0.25 Ziņas
6.05, 8.05 Rīts
9.05 Dzīvo vesels!
10.15 Garša
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
14.15 Laiks rādīs
16.55 Precamies!
18.20 Kontrolpirkums
18.55 Lai runā!

20.00 Laiks
21.05 Varenā
23.00 Vakara Urgants
23.35 Maskava

Baltkrievija 1
6.00, 7.20, 8.15 Labrīt, 
Baltkrievija!
7.00, 8.00, 9.00, 12.00, 15.00, 
19.00, 0.25 Ziņas
7.05, 8.05 Ekonomikas ziņas
7.10, 8.10, 19.40, 23.50 Zona Х
9.10, 21.45 Pēdas
10.00, 13.00, 16.00 90 
sekundes
11.00 Bērnu ārsts
11.35, 12.10, 20.00 
Diversants
13.05 Diena lielpilsētā
14.00, 16.35 Ģimenes 
melodrāmas
15.15, 18.40 Reģionālās ziņas
15.25 Par vēlu nožēlot
17.35 Baltkrievijas laiks
19.20, 0.10 Interešu sfēra
21.00 Panorāma
21.45 Df. Dzīvības lieta
0.45 Sporta diena
1.00 Mans tālais vagoniņš

Baltkrievija 2
7.00 TV rīts
9.00, 22.50 TV barometrs
9.05, 18.05 Mīlestība un citas 
muļķības
11.15, 17.05 Anželika
12.25, 20.05 Tētis sprukās
14.00, 21.40, 22.10 
Jaunkundze - zemniece
15.20, 23.50 PIN kods
16.05, 22.55 Te kāds bija…
22.00 Sportloto 6 no 49, 
KENO
0.35 Onlains
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LTV1
6.00 Latvijas Republikas valsts 
himna
6.02 Mans zaļais dārzs
6.30 Rīta Panorāma
8.35 Debesu vārdā
9.35, 16.05 Plosītās sirdis
10.35, 13.00, 14.50 Top-Shop
10.50 Ceturtā studija
11.15, 1.15 Alpu dakteris 
12.10 V.I.P.
13.15 Saknes debesīs
13.50 Multfilmas
15.05 Jaunie ārsti
17.00 Debesu vārdā
18.00, 23.00 Ziņas
18.55 Kultūršoks. 100 g 
kultūras
19.04 ERASMUS + 30. 
Cilvēkstāsti
19.05 Gudrs, vēl gudrāks
20.30 Panorāma
21.15 Inspektors Benkss 
23.15 Latvijas sirdsdziesma
0.10 Tilts
2.05 Izsauciet vecmāti 
4.00 Aizliegtais paņēmiens
4.50 Sporta studija
5.30 Province

LTV7
6.00 Latvijas Republikas valsts 
himna
6.03, 5.30 Ekspedīcija Sumatrā. 
6.30 Labākais no Euromaxx
7.00 Ceturtā studija
7.30 Kultūru stāsti. 
8.05 Sāras mūzika
8.25 Plašā brīvdaba. 
8.55 Ciemiņš virtuvē
9.55 Jaunie ārsti. 

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, 4.00 LTV - 60
15.35, 5.00 Pie stūres
16.05 Maklauda meitas
17.00 Dzīve šodien
19.00 Ziņas
19.35 Personīgā lieta
20.05 Apokalipse, Otrais 
Pasaules karš. 
21.05 Tās tik ir operas! 
Karmena.
22.00 Vasaras beigas. 
23.45 Eiropa koncertos
0.40 Anekdošu šovs 
2.25 Aculiecinieks
2.40 Misija Londonā. Māris 
Štrombergs
3.10 Ekstrēmie kadri. 

LNT
5.00, 4.40 Karamba!
5.30 Vilfreds
5.50 Kārdinājuma varā
6.00, 14.20 Marta cep
6.30, 3.00 LNT rīta ziņu 
raidījums ”900 sekundes”
8.40, 1.35 Dzīvīte
9.10, 1.55 Sveika, mamma!
10.20, 13.45 TV skatlogs
10.35 Mežonīgā kaķe
11.45 Uta Danella. Pāri ezeram
14.00,17.50, 20.00 LNT ziņas
14.55 Nepiegādātās vēstules
15.50 Nemelo man!
16.50 Trīs Annas
18.00 Mani virtuves 
noslēpumi 

20.40, 2.35 Degpunktā 
21.10 Bitīt´ matos 2
21.50 Šīs bīstamās balkona 
durvis
23.35 Greizais spogulis

TV3
5.00 Kobra
6.45, 13.05 Multfilmas
8.05 Divarpus vīri
8.35, 16.55 Kobra
11.50 TV skatlogs
12.05 Elementāri, Vatson!
14.30, 2.30 Viņas melo labāk
15.40, 20.20, 3.25 
UgunsGrēks
18.00 Zvaigznes ceļo
19.00, 3.55 TV3 Ziņas
19.35, 4.25 Bez Tabu
21.00 Bridžita Džounsa
23.10 Gulēt ar citiem 
cilvēkiem
1.10 Reiz sensenos laikos
2.05 Iebraucēji

TV3+
5.25, 15.35 Māja-2
6.10 Taksis
7.05 Multfilmas
8.00 Anželika
8.35 Ekstrasensu cīņas
9.40, 17.40 Ērglis un cipars
10.50, 16.35 Meičas
11.55 TV Shop
12.10 Interni
14.25 Juvelieru klans
18.50 Tētuki
20.00 Mf. Roboti
21.40 Mf. Imitācijas spēle
0.05 Dārgā, mēs nogalinām 
bērnus

NTV Mir

6.00, 7.00, 8.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00 Šodien
6.05 Ārstu lieta
7.05, 8.05 Lietišķs rīts
9.00 Muhtara atgriešanās
10.20, 16.30 Sasisto lukturu 
ielas
12.00 Zvērināto tiesa
13.25 Ārkārtas gadījums
14.00, 2.05 Satikšanās vieta
18.30 Kriminālizmeklēšana
19.50 Kuba
21.40 Operācija „Leļļturis”
23.45 Dienas kopsavilkums 
0.15 Māmiņ, es mīlu killeri
4.05 Mūsu uzraugs
5.00 Tiesu detektīvs

PBK
6.30, 9.00, 11.00, 17.00 Ziņas
6.35 Bērnu klubs
7.00, 9.25 Labrīt!
9.55 Dzīvo vesels!
11.35 Varenā
13.55 Vienatnē ar visiem
14.55 Moderns spriedums
16.00 Gaidi mani
18.00, 20.45 Latvijas laiks
18.05 Cilvēks un likums
18.55 Brīnumu lauks
20.00 Laiks
21.30 Balss. Bērni.
0.20 Vakara Urgants
1.00 Mf. Rīga
2.30, 5.50 EuroNews
3.00 Mf. Nedzīvā sezona 
5.30 Smieklīgi videoklipi

RTR Planēta (Baltija)
5.00 Rīts
9.55 Par pašu galveno
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Ziņas

11.40, 14.40, 17.20, 20.45 
Vēstis - M
11.55 Sklifosovskis
14.55 Personīga lieta 
17.40 Tiešais ēters
18.50 60 minūtes
21.00 Optimisti
0.00 Mf. Lielā mīla
1.55 Mf. Krāsns - krāsniņas
3.35 Mf. Tā sieviete nāk pie 
manis

RenTV Baltic
5.45, 22.55, 0.55 Skatīties 
visiem
6.30 Vovočka
7.25, 7.40 Labrīt!
7.39 Laika ziņas
8.10, 19.45 Saviesīgas 
vakariņas
9.05 Pareizs līdzeklis
10.20, 17.35 Ģimenes drāmas
11.25 Karavīri
13.30 Kara noslēpums
15.30 Dokumentāls projekts
16.30, 0.00 Dīvaina lieta
20.50 Čapmanes noslēpumi

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! 
10.15 Garša
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
14.15 Laiks rādīs
16.20 Mf. Septiņi veči un 
viena meitene

18.20 Kontrolpirkums
18.55 Brīnumu lauks
20.00 Laiks
21.05 Mf. Laimīgi gadījumi
23.00 Kas? Kur? Kad?
0.20 Vakara Urgants

Baltkrievija 1
6.00, 7.20, 8.15 Labrīt, 
Baltkrievija!
7.00, 8.00, 9.00, 12.00, 15.00, 
19.00, 1.05 Ziņas
7.05, 8.05 Ekonomikas ziņas
7.10, 8.10, 19.20 Zona Х 
8.50 Metropolīta uzruna
9.10 Pēdas
10.00, 13.00, 16.00 90 
sekundes
11.00 Bērnu ārsts
11.35, 12.10, 20.00 Diversanti
13.05 Diena lielpilsētā
14.00, 17.35 Ģimenes 
melodrāmas
15.15, 18.40 Reģionālās ziņas
15.25, 16.30 Par vēlu nožēlot
21.00 Panorāma
21.45 Mf. Lai ieraudzītu 
varavīksni, jāpiedzīvo lietus
1.20 Sporta diena

Baltkrievija 2
7.00 TV rīts
9.00, 23.50 TV barometrs
9.05, 18.05 Mīlestība un 
visādas muļķības
11.15, 17.05 Anželika
12.20, 20.00 Tētis sprukās
14.10 Jaunkundze - zemniece
15.20 PIN kods
16.05 Te kāds ir bijis…
21.40, 22.10 Ekstrasensu cīņa 
22.05 Sportloto 5 no 36, KENO
23.55 Mf. No manis pietiek!
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15.25 Dievu planēta
16.30 Dīvaina lieta
20.50 Maldu teritorija
22.55 Ekstrasensu cīņa
1.05 Skandaloza lieta

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, 0.25 
Ziņas

6.05, 8.05 Rīts
9.05 Dzīvo vesels!
10.15 Garša
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
14.15 Laiks rādīs
16.55 Precamies!
18.20 Kontrolpirkums
18.55 Lai runā!

20.00 Laiks
21.05 Varenā
23.00 Vakara Urgants
23.35 Naktij tuvojoties

Baltkrievija 1

6.00, 7.20, 8.15 Labrīt, 
Baltkrievija!
7.00, 8.00, 9.00, 12.00, 
15.00, 19.00, 0.25 Ziņas
7.05, 8.05 Ekonomikas ziņas

7.10, 8.10, 19.40, 23.50 
Zona Х
9.10 Mf. Akmens viesis 
10.00, 13.00, 16.00 90 
sekundes
11.00 Bērnu ārsts
11.35, 12.10, 20.00 
Diversants 
13.05 Diena lielpilsētā
14.00 Radiņi
15.15, 18.40 Reģionālās ziņas
15.25 Ģimenes pavards

16.30 Ģimenes melodrāmas
17.35 Baltkrievijas laiks
19.20, 0.10 Interešu sfēra
21.00 Panorāma
21.45 Df. Dzīvības lieta
22.05 Pēdas
0.45 Sporta diena
0.55 Mf. Mans tālais vagoniņš

Baltkrievija 2

7.00 Rīts

9.00, 22.50 TV barometrs
9.05, 18.15 Mīlestība un 
visādas citas muļķības…
11.15, 17.05 Anželika
12.20, 20.05 Tētis sprukās
14.00, 21.40, 22.05 
Jaunkundze - zemniece
15.20, 23.50 PIN kods
16.05, 22.55 Te kāds ir…
22.00 Sportloto 5 no 36, KENO
0.35 Onlains 



8 2017. gada 25. aprīlis

“Ezerzeme”; indekss: 3019; Reģ. apl. Nr. 000700647
www.ezerzeme.lv
e-pasts: ezerzeme@ezerzeme.lv
Adrese: Lāčplēša ielā 20, Krāslavā, LV-5601.
Iznāk otrdienās un piektdienās.
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Izdevējs - SIA “LER 8”.
Reģ. Nr. LV 51503017321
Norēķinu konts SEB BANKĀ:
LV22UNLA0023000467070
Iespiests SIA “Latgales druka”. 
Rēzekne, Baznīcas 28.
Reklāma, sludinājumi - tālr. 65681464
Fakss - 65681465

Materiālu un TV programmas sagatavošanā izmantoti “Neatkarīgā Rīta Avīze”, “Diena”, “Rēzeknes Vēstis”, interneta resursi un citi avoti.
Marina Nipāne 
Inga Pudnika
Aleksejs Gončarovs
Elizabete
Viļuma-Gražule
Iveta Leikuma 
Na tā li ja Zda nov ska

26795517, marina_nipane@inbox.lv
22021290, ingapudnika@inbox.lv
26065838

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

Laikraksta redaktore
Redaktores vietniece
Korespondenti

Tulkotāja

SIA “Cēsu gaļas
 kombināts”

par labām cenām iepērk jaun-
lopus un liellopus.  

Samaksa pēc vienošanās.   
Tālr. 26185703, 25573447.

iepērk liellopus, 
jaunlopus, aitas, zir-
gus. Svari.  Samaksa 
tūlītēja.   T. 28761515.

SIA “LATVIJAS  GAĻA” 

SIA “RENEM” 
iepērk jaunlopus, liello-

pus, aitas. 
ELEKTRONISKIE SVARI.

Paaugstinātas cenas.Skaidrā 
naudā vai ar pārskaitījumu. 

Firmai VAJADZĪGI atkaulotāji un 
šoferis - lopu savācējs.

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.

Kapu pieminekļu 
izgatavošana.

Krāslavā, Jaunā iela 13, 
tālr.  25633212.

Dagdā, Rīgas ielā 2a, 
tālr. 28686822.

PĀRDOD

LAIKA ZIŅAS
26.04. 27.04. 28.04.

+ 8 ... + 10  + 2  ...  + 5  + 2 ...   + 2 

R                         6 m/s   ZA                       4 m/s ZA                   4 m/s

PLAS TI KĀ TA LO GI 
UN DUR VIS.

(6-kameru vācu profils 
Gealan)

Atlaides līdz 35 %
Metāla durvis.
Iekštelpu durvis.
Žalūzijas/ moskītu tīkli.
Veikals - salons atrodas 

Krāslavā, Lāčplēša ielā 
17-1 (iepretim laikrakstam 
“Ezerzeme”)

T. 27878088, 28675525

SIA “AIBI” iepērk 
liellopus, jaunlo-
pus, aitas, zirgus. 
Pērk arī gaļas šķirnes 

jaunlopus eksportam. La-
bas cenas. Samaksa tūlī-
tēja. Svari.  Tālr. 26142514, 
20238990.

PĒRK

Reklāma un sludinājumi

23 gadus kopā ar Jums!

Daudzināsim sauli 
un pavasari kopā ar 

LAFIKO.LV
Aizdevumi pensionāriem 

un strādājošajiem! 
Visu aprīli Lieldienu 

atlaides!
Krāslavā, Brīvības  ielā 24  

Dagdā, Daugavpils 
ielā 8 (piektdienās) Tālr. 

65622735, 28229290

Z/S “FLAVERI” 
pārdod dējējvistas, jaunas 
dažādu krāsu vistiņas, 
gaiļus, cāļus, pīlēnus, 

broilerus. 
Tālr. 29142247, 27290172.

DAŽĀDI

2017. gada 26. aprīlī plkst. 17.30 Krāslavas 
pamatskolā (Pils ielā 5) notiks 2010. gadā dzi-
mušo bērnu vecāku sapulce. Varēsiet tikties ar 
klašu audzinātājiem un priekšmetu skolotājiem.

Skolas administrācija

MĀJRAŽOTĀJU TIRDZIŅŠ Krāslavā, Baznīcas ielā 1 (Jāņupī-
te) piedāvā: kūpinātu gaļu, zivis, piena produktus, konditorejas izstrā-
dājumus, svaigu maizi, eļļas, adījumus, dekoratīvās sveces. 
Pieņem pasūtījumus.
Darba laiks: ceturtdienās 13:00 - 18:00, piektdienās 9:00: 18:00, 

sestdienās 9:00 - 12:00.

Vaļasprieku pasaule

Lego Krāslavas pamatskolā.
Alekseja GONČAROVA foto

zemi - 7 ha, mežu - 1.5 ha. STEI-
DZAMI! Dagdas nov., Bundzinie-
ki. Tālr. 25967242;
“OPEL Zafira” - 2.0 TDi, 2004., 
TA līdz 24.04.2018., labās stā-
voklī, 2500 €. Tālr. 29961696;
“CHRYSLER Voyager” - 2.5 
CRD, 2003., TA līdz 10.2017. 
Tālr. 22324315;
“JEEP Cherokee” - 2.5, 2001, 
komplektā ziemas riepas ar dis-
kiem. Tālr. 28623657;
“BMW 523”- benzīns, 2000., 
melns ādas salons, tehniski ide-
ālā stāvoklī. Komplektā gandrīz 
jaunas ziemas riepas ar lietajiem 
diskiem. 2400 € (par cenu var 
vienoties). Tālr. 29356302;
“MAZDA 626” - 1.8 benzīns, 
1999., TA līdz 06.2017. Tālr. 
29888024;
“AUDI 100 Avant” - 1986., ben-
zīns, TA jauna. Labā tehniskā 
stāvoklī. Tālr. 26737194;
SIA STIVULS pārdod vasaras 
riepas: R 13 no 28 €, R 14 no 30 
€, R 15 no 34 €, R 16 no 37 €, R 
17 no 44 €, R 18 no 47 €, R 19 
no 49 €, R 20 no 52 €.  Krāslavā, 
Indras ielā 32 b. Tālr. 29167019, 
29147390;
trimerus (no 90 €), krūmgriežus 
(125 €), benzīna zāģus (65 €), 
metināšanas inventoru (90 €), 
ģeneratoru 2.2 kw (160 €). Viss 
jauns. Tālr. 28704679; 
veļas mašīnu “Maļutka”. Tālr. 
28864740;
sivēnus. Iespējama piegāde. 
Tālr. 27599558, 65626787;
ātraudzīgus gaļas šķirnes BIG-6 
tītarēnus. Tālr. 29161654;
medu. Var vairumā. Cena pēc 
vienošanās. Tālr. 20303898;
kazas pienu. Tālr. 26148064;
pupas. Tālr. 26707713;
sēklas kartupeļus. Piegāde. Tālr. 
27131681;
vīķu sēklas, dīgtspēja - apt. 90 
%, 500 €/t. Tālr. 26321406;
malku (skaldītu un klučos). Tālr. 
29128690;
malku. 75 €. Tālr. 29515786.

Vajadzīga slimnieka aprūpē-
tāja Krāslavas novadā. Tālr. 
26599448.
Visa veida METINĀŠANAS dar-
bi. Tālr. 29422679.
ATDOD par brīvu sadrupinātus 
ķieģeļus pēc ēkas demontāžas, 
labs materiāls ceļu piebēršanai. 
Atrodas Indrā. Ar iekraušanu. 
Tālr. 29626502.
ATDOD labās rokās kaķēnus (2 
mēn.). Tālr. 29768020.

zemi, mežu. Augstas cenas. Ap-
maksa uzreiz. Tālr. 29129658;
“TOYOTA Carolla Verso”, re-
montējamu. Izskatīšu visus va-
riantus. Tālr. 29422679.

CleanRTīrībasdienasDagdasnovadā
Vides pakalpojumu uzņēmums “Clean 

R” sadarbībā ar vairāku pašvaldību un 
novadu domēm organizē Tīrības die-
nas, kuru laikā iedzīvotājiem tiek dota 
lieliska iespēja bez maksas atbrīvoties 
no sadzīvē nederīgām un savu laiku no-
kalpojušām elektriskām un elektronis-
kām iekārtām.

Elektriskās un elektroniskās iekārtas 
ir ledusskapji, veļas un trauku mazgāja-
mās mašīnas, elektriskās krāsniņas un 

radiatori, putekļu sūcēji, fēni, gludekļi, kafijas automāti, tosteri, datori, 
monitori, printeri, televizori, radioaparāti, urbjmašīnas, mobilie tālruņi 
un citas iekārtas.

Aprīlī Tīrības dienas norisināsies arī Dagdas novadā. Tīrības dienu 
laikā dažādās novada vietās atradīsies mikroautobuss, kurā no ie-
dzīvotājiem bez maksas tiks pieņemtas elektriskās un elektroniskās 
iekārtas.

Pieņemšanas punkti
29.aprīlī:
     Konstantinova, Saules iela 15,  plkst.10.00 – 11.00;
     Ozoliņi, Dagdas pagasts, ciemata centrs, plkst.11.30 – 12.30;
     Dagda, Alejas iela 4, plkst.13.00 – 14.00;
     Andzeļi, pie dzīvokļu mājas “Narcises”, plkst.14.20 – 15.20;
     Andrupene, Skolas iela 3, plkst.15.40 – 16.40;
     Astašova, Andrupenes pagasts, pie veikala, plkst.17.00 – 18.00.
 30.aprīlī:
     Ezernieki, “Pagastmāja”,  plkst.10.00 – 11.00;
     Svarinci, Svariņu pagasts, Skolas iela 5, plkst.11.40 – 12.40;  
     Šķaune, pagasta pārvaldes ēka, plkst.13.10 – 14.10;
     Porečje, Bērziņu pagasts, Bērzu iela 2, plkst.14.30 – 15.30;
     Apaļi, Ķepovas pagasts, plkst.16.00 – 17.00
     Asūne, Dārza iela 1, plkst. 17.40 – 18.40.
Uzmanību! Iekārtām jābūt neizjauktām vai droši iepakotām, lai tās 

neizdala cilvēka veselībai un dzīvībai kaitīgās vielas!
Kāpēc elektriskās un elektroniskās iekārtas jānodod pārstrā-

dei?
Elektriskās un elektroniskās iekārtas ir videi kaitīgie atkritumi, ko ne-

drīkst mest sadzīves atkritumu konteineros. Šīs iekārtas satur sastāv-
daļas, kas, nonākot vidē vai saskarē ar cilvēku, var būt ļoti kaitīgas. 
Nododot šos priekšmetus videi draudzīgai pārstrādei, Jūs ne vien at-
brīvosiet savu mājokli no nederīgām lietām, bet arī saudzēsiet dabu! 
Nodotā tehnika tālāk nonāks pārstrādes cehos, kur to izjauks, atdalot 
plastmasu un citas pārstrādei derīgās sastāvdaļas.

www.cleanr.lv

26. aprīlī plkst. 11.00 Aglonā 
(laukumā pie kafejnīcas), 

14.00 – Krāslavā (18. novembra lauku-
mā), bet 17.00 – Dagdā (pie Tautas nama) 
LTV Ziņu dienesta žurnālists Jānis Geste uzklausīs 
iedzīvotājus par dzīvi mūsu novados un pašvaldī-

bu darbu.                                    Nāc un runā!

 Laikraksta “Ezerzeme”
  redakcija 

pieņem sludinājumus 
katru darba dienu 
no plkst. 8.00 līdz 

17.00.
Tālr. 65681464.
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