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SIA “Māra N” aicina darbā 

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

Tālr. 26525566.

AUTOSERVISA VADĪTĀJU.

Lai tev vienmēr jautra oma, 
Priecīgs prāts un gudra doma,
Lai tev vienmēr pietiek spara
Darīt to, kas jāpadara!

Sirsnīgi sveicam tēti Arvīdu LIPŠĀNU
50 gadu jubilejā!

Sieva, dēls Ainārs, dēls Māris ar Olgu

Mīļo dēliņ Arvīd Lipšān!
Sirsnīgi sveicam tevi 50 gadu jubilejā!

Novēlam stipru veselību, 
veiksmi un labklājību!

Vecāki

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

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

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

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

Gaidām stāstus līdz šī gada 2. oktobrim. Sūtiet tos uz e-pastu 
ezerzeme@ezerzeme.lv ar norādi – “Šī ir mana spilgtākā 
vasara!” Iesniedzot stāstu, norādiet savu vārdu, uzvārdu, adresi, 
vecumu, telefona numuru.

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

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

Jūsu “Ezerzeme”

Latvijā

“Poseidons Krāslava - 2” - zelta komanda

Starptautisko zemūdens medību sacensību “Spearfishing Sivers Cup 2016” sensācija - divdesmit komandu 
konkurencē uzvaru guva mūsējie - Ainārs Dzalbs, Jānis Vēvers un Artūrs Plinta! Apsveicam!
Vairāk lasiet nākamajā numurā.

Alekseja GONČAROVA foto

Esam kļuvuši par gadu vecāki...

Jaunajā mācību gadā vēlam veiksmi skolēniem, pedagogiem un vecākiem!
Alekseja GONČAROVA foto

•	 Augustā partijas “Vienotība” reitings nokrities līdz 
vēsturiski zemākajai atzīmei, bet līderos aizvien 
ir partija “Saskaņa” un Zaļo un zemnieku savie-
nība (ZZS). 

•	 Banku sektors kopumā 2016. gada pirmajos sep-
tiņos mēnešos darbojās ar peļņu 300,8 miljonu 
eiro apmērā, liecina Finanšu un kapitāla tirgus 
komisija (FKTK) sagatavotā operatīvā informāci-
ja par Latvijas banku darbības rezultātiem 2016. 
gada jūlijā.

•	 Lai izvairītos no pārpratumiem, Valsts valodas 
centrs (VVC) aicina valsts nosaukumu “Latvijas 
Republika” saīsināt, izmantojot nevis “LR”, bet 
gan “LV”.  Saīsinājums “LR”, tā lietošana oficiālā 
sarakstē nav ieteicama, jo var radīt pārpratumus, 
proti, šo pašu abreviatūru izmanto gan Latvijas 
Radio, gan Lietuvas Republikas nosaukuma sa-
īsināšanai.  Ja rodas nepieciešamība dokumen-
ta tekstā saīsināt valsts nosaukumu, ieteicams 
izmantot valsts nosaukuma divburtu kodu “LV”. 
Turpretī pētnieciskos darbos un cita veida doku-
mentos valsts nosaukuma saīsinājumu pieļau-
jams lietot pēc dokumenta autora izvēles. 

•	 In ic iat īva 
par iedzīvo-
tāju ienākuma nodokļa atcelšanu valsts pirmā 
līmeņa pensijām portālā “manabalss.lv” savākusi 
9860 parakstus. Lai iniciatīvu iesniegtu Saeimā, 
nepieciešams savāk 10 tūkstošus parakstu. Ini-
ciatīvas iesniedzējs Arnis Vērzemnieks aicina 
veikt grozījumus likumdošanā nosakot, ka par 
valsts maksātajām pirmā līmeņa pensijām nav 
jāpiemēro iedzīvotāju ienākuma nodoklis. 

•	 25.augustā par nelikumīgu Latvijas-Krievijas ro-
bežas šķērsošanu robežsargi aizturēja 17 Vjetna-
mas un vienu Krievijas pilsoni. Šogad par neliku-
mīgu “zaļās” robežas šķērsošanu jau aizturētas 
37 personu grupas, kopumā 270 robežpārkāpēji, 
starp tiem  176  Vjetnamas pilsoņi un 35 perso-
nu pārvietotāji. Pērn tika aizturētas 50 personu 
grupas, kopā 476 robežpārkāpēji, starp tiem 309 
Vjetnamas pilsoņi un 87 personu pārvietotāji.

•	 Pārtikas un veterinārā dienesta (PVD) inspektori 
aizvadītajā nedēļā konstatējuši astoņus jaunus 
Āfrikas cūku mēra (ĀCM) gadījumus mežacū-
ku populācijā. Siguldas novadā atrastas divas 
beigtas cūkas, bet pa vienai - Engures novada 
Smārdes pagasta, Pārgaujas novada Raiskuma 
pagasta, Jaunpiebalgas novada Jaunpiebalgas 
pagasta, Ogres novada Krapes pagasta, Mado-
nas novada Aronas pagasta un Smiltenes nova-
da Launkalnes pagasta teritorijā.

•	 Nākamā tautas skaitīšana Latvijā notiks, balsto-
ties uz administratīvo datu avotu bāzes.  iedzīvo-
tāji nemaz nemanīs, ka notiks tautas skaitīšana, 
ja vien par to neizlasīs preses virsrakstos. Šādu 
risinājumu tautas skaitīšanai izmanto arvien vai-
rāk valstu. Latvijā joprojām iedzīvotāju skaits sa-
mazinās. Pēdējie dati rāda, ka pašlaik Latvijā ir 
1 960 000 cilvēku. Jau ziņots, ka nākamā tautas 
skaitīšana paredzēta 2021. gadā.
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Pasaulē Arī Parlamentā sākas rudens

Īstenībā, cīņa par ietekmes sfēru pārdali (vai 
noturēšanu), pēc visa spriežot, sākusies jau vasa-
ras brīvdienās. Atcerēsimies kaut vai daudzsēri-
ju stāstu par Valsts ieņēmumu dienesta vadītāja 
iecelšanu. ZZS kandidatūra Inga Koļegova, kura 
neslēpa savu nostādni – VID-ā vajagot visus iz-
trenkāt un visu dezinficēt – netika augstajā ama-
tā, jo “Vienotības” parlamentārieši atteicās viņu 
atbalstīt. Īstajā brīdī masu medijos “uzpeldēja” in-
formācija par biznesu, ar ko šī ierēdne nodarboju-
sies no darba brīvajā laikā kopā ar savas ģimenes 
locekļiem. Bizness – koka palešu un iepakojuma 
eksporta ražošana – izrādījās pilnīgi legāls, taču 
ieņēmumus no tā, spriežot pēc ikgadējās ienāku-
mu deklarācijas, kandidāte nez kāpēc allaž dāvi-
nājusi savam brālim. Ļaunās valodas nosauca to 
par shēmu iespējamā interešu konflikta novērša-
nai... Rezultātā VID darbinieki sagaida rudeni bez 
galvenā vadītāja, un citu kandidātu šim amatam 
pagaidām nav.

Ja divi politiskie spēki nespēs vienoties par 
principiāliem jautājumiem vēl pirms jaunās sesi-
jas sākšanās, daudzu svarīgu jautājumu apsprie-
šana tiks reducēta līdz “Koļegovas gadījumam”. 
Piemēram, drīzumā parlamentāriešiem jāieceļ uz 
kārtējo 5 gadu termiņu KNAB vadītājs. Saskaņā ar 
jauno likumu, pretendenti šim amatam tiek atlasīti 
konkursa kārtībā, taču gala vārds tik un tā pieder 
Saeimai. Pašreizējais KNAB priekšnieks Jaro-
slavs Streļčenoks gatavojas balotēties otrajam 
termiņam. Taču viņa daudzgadīgā neveiksmīgā 
“cīņa” pret paša vietnieci Jutu Strīķi, kuru sauc par 
“Vienotības” cilvēku, atstāj viņam maz izredžu tikt 
ievēlētam ar Saeimas absolūto vairākumu.

Šāda politiskā spriedze var kaitēt arī citiem 
svarīgiem likumprojektiem, kas tiek gatavoti par-
lamenta balsošanai. To vidū ir aizliegums amat-
personām glabāt lielas skaidras naudas summas 
– virs 7000 eiro. Tas ļaus labāk kontrolēt valsts 
ierēdņu un politiķu ienākumus un tēriņus. Tikai vai 
tam piekritīs paši politiķi un vai parlamentārieši 
spēs vienoties savā starpā?

Gaida savu balsojumu vēl viens svarīgs li-
kumprojekts, kas attiecas uz lielu daļu valsts iedzī-
votāju, īpaši lielpilsētās. Tas attiecas uz, tā dēvēto, 
dalīto īpašumu, kad daudzdzīvokļu nama dzīvokļi 
pieder tā iedzīvotājiem, bet zeme – citam īpašnie-
kam, kas reizēm pieprasa visai lielu nomas mak-
su. Grozījumu paketes kopējais virziens ir skaidrs 
– iedzīvotājiem piedāvās izpirkt no saimniekiem 
zemi zem mājām. Savukārt uz jautājumiem, kad 
šis process sāksies, ar kādiem nosacījumiem, vai 
tajā piedalīsies valsts, deputātiem būs jāatbild ap-
spriešanas procesā, Saeimas komisijās un sēdēs. 
Ja par galveno un arī vienīgo dienas kārtības jau-
tājumu nekļūs politiskie strīdi starp “Vienotību” un 
ZZS.

Darja ŽDANOVA

Sākas jaunais mācību gads un reizē arī 
Saeimas rudens sesija. Tās raksturīgākā 

iezīme, visticamāk, būs valdošās “Vienotī-
bas” un politisko spēku uzkrājušās “Zaļo 
un zemnieku savienības” konfrontācija.

Esi sveicināts, jaunais mācību gads! 
Jau tradicionāli pirms mā-

cību gada sākuma mūsu avīze 
intervē Krāslavas novada domes 
Izglītības un kultūras nodaļas va-
dītāju Lidiju Miglāni, lai uzzinātu 
par to, kas mūs visus sagaida 
šajā jaunajā mācību gadā. Sa-
biedrība jau ilgāku laiku pievērš 
uzmanību izglītības darbinieku 
algas reformas gaitai, par ko 
daudzi masu informācijas līdzekļi 
sniedz publikai pārāk vienkāršotu 
un reizēm arī sagrozītu priekšsta-
tu, izraisot neveselīgas runas. Ar 
vienu vārdu sakot, temati šai in-
tervija bija vairāki. Taču man pat 
nebija jāuzdod jautājumi, Lidija 
Miglāne labi saprot, kas var inte-
resēt mūsu lasītājus: 

- Šajā mācību gadā Krāsla-
vas novadā savas durvis vērs 8 
skolas. 1334 skolēni atkal uzsāks 
skolas gaitas un sēdīsies savos 
skolas solos, bet 115 bērni šogad 
pirmo reizi pārkāps skolas slieks-
ni, tie ir mūsu pirmklasnieki. Salī-
dzinot ar pagājušo gadu, skolēnu 
skaits samazinājies par 3 %. Un 
tā ir mūsdienu dzīves realitāte. 

Tagad par izglītības darbi-
nieku algu reformu. No šī mācību 
gada palielināsies vietējās paš-
valdības finansiālā slodze izglī-
tības sektorā. Krāslavas novada 
dome pieņēma lēmumu palielināt 
darba algas likmi pirmsskolas iz-
glītības iestāžu darbiniekiem, kuri 
strādā ar bērniem no 1,5 līdz 4 
gadiem, līdz 620 eiro (likums ļāva 
atstāt šo likmi 560 eiro apmērā). 
Līdz ar to šie pedagogi saņems 
tikpat lielu atalgojumu kā tie, kuri 
strādā ar 5 - 6-gadīgajiem bēr-
niem. Lai nodrošinātu šo darba 
algas likmes paaugstinājumu, 
no novada budžeta bija jāpiešķir 
papildus 42,5 tūkstoši eiro (līdz 
finansiālā gada beigām). 

Tagad mūsu pašvaldība 
daļēji finansēs mācību procesu 
lauku skolās, bet Krāslavas grā-
fu Plāteru v.n. Poļu pamatskola 
saņems finansējumu no Polijas 
Republikas valdības. 

Neskatoties uz dažādu iz-
devumu palielināšanos, novada 
dome no šī mācību gada pilnī-
bā apmaksā 5.-9. klašu skolēnu 

ēdināšanu (sākumklašu skolēnu 
brīvpusdienas tiek nodrošinātas 
no valsts budžeta līdzekļiem). 
Pašvaldība apmaksās arī 50% 
no sagatavošanas grupu (5-6-ga-
dīgie) ēdināšanas vērtības, daļēji 
tiks kompensēta arī maksa par 
pusdienām vecāko klašu skolē-
niem (10.-12. kl.).  

Pagājušajā mācību gadā 
Krāslavas novada teritorijā tika 
slēgtas divas skolas – Skaistā un 
Kalniešos. Lai nodrošinātu visu 
skolēnu pārvadāšanu līdz skolai, 
bet pēc mācībām – uz mājām, 
pašvaldība piešķīra divus papildu 
autobusus. 

Tagad par pedagogu darba 
samaksu. Masu informācijas lī-
dzekļos laiku pa laikam parādās 
nepamatoti un ar neko neap-
stiprināti apgalvojumi par to, ka 
tagad pedagogi saņems par 200 
eiro vairāk. Īstenībā tas ir tālu no 
reālās situācijas. Ir mainījusies 
slodze (no 21 līdz 30 stundām), 
palielinājies arī skolotāju darba 
apjoms, bet normas – minimālais 
skolēnu skaits uz vienu pedago-

gu (13 skolēni - Krāsla-
vā, 10,5 - lauku skolās) 
- pieauga. Un pēc šī 
sarežģītā aprēķina 
iznāk, ka skolotājs, 
kuram ir pietiekami 
laba slodze, ik mē-
nesi saņems atal-
gojumu, kas, iespē-
jams, palielināsies 
par 45-50 eiro, bet, 
ņemot vērā normatīvajos aktos 
noteiktos nodokļus, uz rokas sa-
ņems par 28-35 eiro vairāk. Un 
šī summa, bez šaubām, ir daudz 
mazāka par to ciparu, ko popula-
rizē dažādi preses izdevumi un 
interneta portāli. 

Liels paldies par sniegto in-
formāciju! 

Mācību gads sāksies jau 
parīt. Bet jau rīt izglītības iestā-
dēs parādīsies skolnieki, kuri at-
nāks, lai saņemtu jaunas mācību 
grāmatas, apspriestu gaidāmos 
Zinību dienas pasākums, kā arī 
saņems informāciju par stundu 
sarakstu pirmajai pilnvērtīgajai 
mācību dienai piektdien. Neska-

toties uz dažādām reformām, 
viss lielākoties būs kā vienmēr: 
skolnieki – pie soliem, skolotāji - 
pie tāfeles. Norisināsies stundas, 
olimpiādes un konkursi. Sāksies 
mācību process, tajā vienmēr 
tiek ieviesti kādi jauninājumi, taču 
galvenokārt viss notiek jau tra-
dicionāli. Jebkuri vismodernākie 
paņēmieni tomēr nevar ievēroja-
mi ietekmēt interesi par to vai citu 
mācību priekšmetu, pirmo uzvaru 
prieku vai zaudējuma rūgtumu. 
Sveicam jaunajā mācību gadā 
sākumā! Vēlam panākumus, pa-
cietību un neatlaidību! 

Andrejs JAKUBOVSKIS 
Foto no interneta 

Strauji tuvojas apkures 
sezona, kas lielākajai daļai 
trūcīgo pensionāru sagā-
dās ne mazums nepatīkamu 
pārsteigumu. Pensionāri ir 
spiesti ekonomēt visās dzī-
ves jomās. 

Šajā sakarā viņi ir atkārtoti 
mēģinājuši noskaidrot vismaz 
jautājumu par dzīvojamo namu 
apsaimniekošanas maksu, bet 
skaidrojums no ierēdņu puses 
viņiem tika atteikts. Nolēmu šo 
problēmu atrisināt. Tāpēc sāku 
ar likumdošanas izpēti un no-
skaidroju sekojošo:

Latvijas Republikas Sat-
versme ikkatram Latvijas iedzī-
votājam garantē:

 90. pants. Ikvienam ir tiesī-
bas zināt savas tiesības.

100. pants. Ikvienam ir tiesī-
bas uz vārda brīvību, kas ietver 
tiesības brīvi iegūt, paturēt un 
izplatīt informāciju, paust savus 
uzskatus.

Latvijas Republikas likums 
Par pašvaldībām nosaka (citu 
starpā):

21. pants. Dome var:
1) apstiprināt pašvaldības 

nolikumu;
8) apstiprināt pašvaldības 

iestāžu nolikumus;
14) noteikt maksu par ko-

munāliem pakalpojumiem;
16) apstiprināt saistošus no-

teikumus.
Pašvaldību nolikumam jābūt 

brīvi pieejamam pašvaldības do-
mes ēkā, kā arī publicētam paš-
valdības mājas lapā.

Krāslavas novada pašvaldī-
bas nolikums.

96. pants. Ikvienai personai 
ir tiesības iepazīties ar pašval-

dības pieņemtajiem lēmumiem. 
Pašvaldības nav tiesīgas atteikt 
informāciju par pašvaldības bu-
džeta izlietojumu un noslēgta-
jiem līgumiem. Atteikums infor-
mācijas pieejamībai jāpamato.

101. pants. Ikvienai perso-
nai ir tiesības iegūt informāciju 
par viņa iesnieguma virzību paš-
valdību institūcijās.

Pamatojoties uz visu augs-
tāk minēto iesniedzu sekojošu 
vēstuli š.g. 28. jūnijā ar diviem 
jautājumiem: pirmais - kurš dar-
binieks un pēc kādiem kritērijiem 
nosaka apsaimniekošanas mak-
sas apmēru; otrais - vēlēdamies 
zināt, kā tiek izlietota ievāktā 
nauda, palūdzu izsniegt mums 
Krāslavas namu štatu sarakstu 
ar vadošo darbinieku algu ap-
mēriem.

Saņēmu atbildi, kurā man 
tika paskaidrots, ka jāizlasa MK 
noteikumi Nr. 1014. Izlasīju, bet 
atbildi uz pirmo jautājumu neat-
radu. Uz otro jautājumu man tika 
atbildēts, ka tā esot nepublicēja-
ma informācija (jāsaprot - valsts 
noslēpums).

Nosūtīju atkārtotu vēstuli 
š.g. 27. jūlijā ar prasību sniegt 
konkrētu atbildi uz konkrētiem 
jautājumiem. Saņēmu analoģis-
ku atbildi. Augstāk minētā sa-
karā vēlos caur avīzi uzdot ne-
cienījamiem ierēdņiem sekojošu 
jautājumu - LR likumi un pašu 
nolikuma prasības jums ir vai 
nav jāpilda? Jebšu jūs rīkojaties 
pēc tā, ko jums iesaka “revolu-
cionārā sirdsapziņa”?

Tiesībsargs
Zigmunds PAŠKEVIČS

Pensionāru tiesības

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

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

Abonē “Ezerzemi” 2016. gadam!

Periods Fiziskai per-
sonai

Juridiskai 
personai

Invalīdiem, 
 uzrādot aplie-

cību
1 mēn. 3,10 3,66 2,75
2 mēn. 6,20 7,32 5,50
3 mēn. 9,30 10,98 8,25
4 mēn. 12,40 14,64 11,00

Merkele atceļ lēmu-
ma paziņošanu
Vācijas kanclere Angela Merkele līdz nākamā 

gada sākumam atlikusi lēmuma izziņošanu, vai viņa 
atkārtoti kandidēs uz valsts vadītājas amatu. Lēmu-
ma paziņošana atlikta otro reizi, lai dotu laiku CDU 
meitaspartijas - Kristīgi sociālās savienības (CSU) - 
vadītājam Horstam Zēhoferam izlemt, vai viņa partija 
atbalstīs Merkeles kandidatūru. Šī pauze rada problē-
mas Merkelei, kurai bija paredzēts kandidēt uz vēl vie-
nu divu gadu termiņu CDU vadītājas amatā decembrī 
paredzētajā partijas sanāksmē, taču viņa to var darīt 
tikai tad, ja ir arī kandidāte uz kanclera amatu.

Aicina veidot kopīgu Eiropas armiju
Tā sauktās Višegrādas grupas valstu līderi, 

piektdien tiekoties ar Vācijas kancleri Angelu Merke-
li, nākuši klajā ar aicinājumu veidot kopīgu Eiropas 
Savienības (ES) armiju. Ideja par kopīgu ES armiju 
dalībvalstu vidū tiek vērtēta ļoti pretrunīgi. Turklāt 
sešas no ES dalībvalstīm - Austrija, Īrija, Kipra, Mal-
ta, Somija un Zviedrija - nav NATO dalībvalstis. 16. 
septembrī 27 ES dalībvalstu līderi Slovākijas galvas-
pilsētā pulcēsies uz neformālu samitu, lai apspriestu 
savu rīcību pēc britu balsojuma par izstāšanos no 
bloka. Lielbritānija šajā samitā nepiedalīsies. Domā-
jams, ka samitā parādīsies domstarpības par turp-
māko ES attīstības ceļu. Kamēr Berlīne dod priekš-
roku centralizētai federālai Eiropai, Austrumeiropas 
līderu vidū populārāka ir ideja par nacionālo valstu 
konfederāciju.

Nosauktas bagātākās Krievijas sievietes
Amerikāņu finanšu un ekonomikas žurnāls “For-

bes” par Krievijas bagātāko sievieti nosaucis Maska-
vas bijušā mēra Jurija Lužkova sievu Jeļenu Baturinu. 
Viņas bagātība tiek vērtēta 1,1 miljarda dolāru apmē-
rā. Pirmajā desmitniekā iekļuvušas arī citas jaunās 
bagātnieces – bijušās miljardieru sievas – Dmitrija 
Ribolovļeva bijusī sieva Jeļena (600 miljoni dolāru) 
un miljardiera Romāna Abramoviča bijusī sieva Irina 
ar 300 miljoniem dolāru. Topā iekļuvusi arī interneta 
veikala “Wildberries” izveidotāja Tatjana Bakaļčuka ar 
500 miljoniem dolāru, investīciju kompānijas “Prog-
ress-Kapital” direktoru padomes locekle Olga Beļav-
ceva (400 miljoni dolāru), kompānijas “Sadraudzība” 
īpašniece Natālija Lucenko (325 miljoni).

Pieaug Itālijas zemestrīces upuru skaits
Bojāgājušo skaits 6,2 magnitūdu zemestrīcē, 

kas trešdienas rītā notika Itālijas vidienē, pieaudzis 
līdz vismaz 290 cilvēkiem. 230 cilvēki gājuši bojā 
Amatričes pilsētiņā, 49 - Arkuatā del Tronto un 11 
- Akumoli. Glābēji joprojām turpina darbu Amatričē, 
bet apturējuši izdzīvojušo meklēšanu pārējās divās 
pilsētās. Vismaz 388 cilvēki tikuši hospitalizēti ar ze-
mestrīcē gūtiem ievainojumiem.

Pasaules vecākajam cilvēkam – 145 gadi
Indonēzijā atklāts pasaulē vecākais cilvēks. 

Vīrietis apgalvo, ka ir dzimis 1870. gada decembrī. 
Viņš nodzīvojis ilgāk par visiem saviem brāļiem un 
māsām, kā arī četrām sievām un pat saviem bēr-
niem. Lai gan 145 gadi ir iespaidīgs vecums, vīrietis 
atklājis, ka vēlētos nomirt. Pēdējo mēnešu laikā ve-
cais vīrs palicis arvien vārgāks.
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Vēstures stundas vasaras brīvlaikā 

Krāslavas katoļu kapiem - lie-
lākajai un senākajai vietējai 
apbedījumu vietai – bez šau-
bām, ir nozīmīga kultūrvēs-
turiska vērtība. Un, ja kādreiz 
padomju vara neatbalstīja 
savu dzimtas sakņu izzinā-
šanu, tad Latvijas Republikas 
atjaunotās neatkarības gadi 
kļuva par periodu, ko iezī-
mēja paaugstināta interese 
par novadpētniecību. Ikviena 
mūsu pilsētas kapsēta glabā 
daudzus noslēpumus, it īpaši 
vecie katoļu kapi. 

Šogad Krāslavas novada 
domes finansējums tika pie-
šķirts projektam “Kultūrvēstu-
riskā mantojuma liecību sa-
glabāšana vecajos Krāslavas 
kapos”. Šīs idejas ģeneratore 
ir skolotāja Zenta Meldere, bet 
dokumentāciju projekta realizā-
cijai sagatavoja Inta Lipšāne. 
Abas ir pazīstamas Krāslavā ar 
savu enerģiju un nevienaldzīgo 
attieksmi, bet vēl - ar talantu 
iesaistīt svarīgos projektos jau-
natni. Konkursa gaitā tiesības 
piedalīties šajā vēsturiskas no-
zīmes akcijā ieguva Krāslavas 
“Varavīksnes” vidusskolas au-
dzēknes - māsas Petrovičas. 
Sandra – divpadsmitās klases 
skolniece, bet Anita šogad mā-
cīsies vienpadsmitajā. Viņām 
tā bija pirmā darba pieredze 
un īsta vēstures mācību stunda  
mēneša garumā. Māsas izjuta 
prieku, kad redzēja, kā nekop-

tās senlaiku kapu kopiņas ie-
gūst sakoptu izskatu, it kā par 
tām labi rūpētos tuvi radi. Diem-
žēl par lielāko daļu veco kapu 
kopiņu jau sen vairs nav kam 
rūpēties – nav ne radinieku, ne 
tuvinieku. Taču mūsu pilsētā ir 
cilvēki, kuri ciena senatni. Un 
ikviena kapu kopiņa ir Krāslavas 
vēstures daļiņa. 

Bez šaubām, ikviens, kas 
apmeklēja šo nekropoli, pievēr-
sa uzmanību monumentālajam 
kapličas piemineklim, kur apgla-
bāta Marija Žabina (1844-1903). 
Tā bijusi dižciltīga poļu dzimta, 
Marijas brālis – Augusts - strā-
dājis par konsulu Turcijā un 
Irānā, labi pārvaldīja austrumu 
valodas. Otrais brālis - Napo-
leons – bija pasniedzējs Bue-
nosairesā. Vairāk nekā nedēļu 
Sandra un Anita strādāja pie šī 
monumenta. Sakopa metālisko 
sētiņu, kura iegrima zemē, attī-

rīja grandiozā kapa pieminekļa 
akmeņus no sūnām, nomazgāja 
no tiem melnumu. Nebija vien-
kārši atjaunot granīta plāksni, 
lai pēc tam ar bronzas krāsu 
pilnībā atjaunotu uzrakstu. Pats 
grūtākais - attīrīt no vairākām 
rūsas kārtām metālisko nožo-
gojumu. Lai sasniegtu nepie-
ciešamo rezultātu, bija kārtīgi 
jāpastrādā ar metāla birsti un 
smilšpapīru. Tikai pēc ilgiem 
sagatavošanās darbiem sākās 
krāsošanas process, tad šis kul-
tūrvēsturiskais objekts ieguva 
sakoptu ārējo veidolu, it kā laiks 
bija atkāpies. Noslēgušas atjau-
nošanas darbus, māsas Petro-
vičas izjuta lielu gandarījumu un 
prieku par katru kapu kopiņu, ko 

sakopa savām rokām. 
Reizēm augusta lietavas 

traucēja dienas plāniem, un 
tad Sandra un Anita strādāja 
arī vakarā. Viņas atzinās: “Mēs 
centāmies, lai katru darbadienu 
mēs nostrādātu astoņas stun-
das.” Protams, dažādas grū-
tības radās pastāvīgi, un, kad 
pašas meitenes nevarēja atri-
sināt problēmu, viņām vienmēr 
palīdzēja pieaugušie. Pastāvīgi 
blakus atradās Zenta Meldere, 
katru dienu atbrauca Krāslavas 
galvenais labiekārtotājs Ēvalds 
Cauņa. Ja bija vajadzīgas vīrie-
šu rokas, vadītājs atsūtīja palī-
gā Vladislavu Bondarevu. 

Ne velti savu mēnesi ilgo 
darbu vidusskolnieces uzsāka 
ar Polonsku ģimenes apbedī-
juma vietu, ar kuru, iespējams, 
saistāmi šīs Krāslavas kapsē-
tas pirmsākumi. Bija cītīgi jāpa-
strādā, jānoņem daudz zemes, 
lai oriģinālais piemineklis, kas 
sastāvējis no milzīga dzirnak-
mens, iegūtu sākotnējo izskatu. 
Divi gadsimti – tas gan ir ievē-
rojams laika posms. Vieglāk 
norisinājās atjaunošanas darbi 
žēlsirdības māsu kapu kopiņu 
teritorijā. Šo apbedīšanas vietu 
agrāk sakopa mūsu slimnīcas 
darbinieki. Pateicoties šim dar-
bam, māsas Petrovičas uzzinā-
ja, ka Krāslavā jau 1789. gadā 
darbojās slim-
nīca, iespē-
jams, viena no 
pirmajām visā 
Latgalē. Sand-
ra un Anita 
parādīja man 
grāfu Plāte-
ru radinieku 
kapu kopiņas, 
kuras arī gai-
da savu kār-
tu. “Mūsuprāt, 
šim vēsturiski 
nozīmīgajam 
projektam no-
teikti jābūt tur-
p inā jumam, ” 
uzskata mā-
sas Petrovi-
čas. 

Šo ideju 
atbalsta arī 
Zenta Meldere. 
Senajā kap-
sētā atdusas 
daudzi slaveni 
cilvēki - ap-
gaismotāji, ārsti, garīdznieki, ta-
lantīgi meistari, dižciltīgo dzimtu 

pārstāvji un vienkārši labi cilvē-
ki... Skolotāja Zenta ir pārlieci-
nāta, ka attieksme pret mirušo 
apbedījuma vietām ir viens no 
sabiedrības garīgās veselības 
rādītājiem. Pazīstu viņu jau 
četrdesmit gadus - nemaz nav 
mainījusies. Viņai vēl joprojām 
ir tāda pati satraukta sirds, bet 
viss labais mūsu pasaulē sa-
glabājas, pateicoties šādiem 
fanātiķiem. Un apliecinājums 
manam viedoklim – šī ārkārtīgi 
svarīgā projekta realizācija. 

Mūsu saruna notika vietā, 
kur nav pieņemtas skaļas runas. 
Un daudz daiļrunīgākas par vār-
diem bija uzskatāmās atjaunoša-
nas zīmes. Pie ieejas Krāslavas 
vecajos katoļu kapos Sandra un 
Anita krāsoja sētiņu pie Ripinsku 
kapu kopiņas. Tie bija slavenie 
Krāslavas kalēji, kas izkala ne 
vienu vien kapu krustu. Labais 
atgriežas, un pusaizmirsta ap-
bedījuma vieta sagaidīja atjau-
nošanas dienu. Bet pie pašas 
kapličas Jalovecka vecākā kap-
akmeni ar metāla birsti attīrīja 
kāds puika. Mēs iepazināmies, 
noskaidrojās, ka tas ir skolnieks 
Mārtiņš Pauls Plisko no Rīgas, 
kurš ļoti vēlējās palīdzēt vidus-
skolniecēm. Lūk, tāda ir mūsu 
jaunākā paaudze... 

Sandrai un Anitai paveicās: 
vecākiem ir darbs. Viņi ir gandarīti 

par to, ka meitas 
nepavadīja savu 
brīvlaiku soci-
ālajos tīklos. Par 
savu pirmo dar-
ba algu māsas 
nopirks sev mo-
dernos viedtāl-
ruņus, un iegā-
dāsies dāvanas 
savai jaunākajai 
māsai Darjai, 
kurai būs dzim-
šanas diena. 

* Raksta 
tapšanas laikā 
projekta auto-
ri lūdza izteikt 
publisku patei-
cību brīvprā-
tīgajiem palī-
giem: Antoņinai 
Abros imovai , 
Annai Bičkovai 
un Fēliksam 
Lukašev ičam 
(poļu biedrība), 

kā arī rīdziniecei Kristīnei Šteinai.

Aleksejs GONČAROVS 

Māsas Petrovičas - Anita un 
Sandra. 

Viens no pirmajiem apbedījumiem. 

Kalēju Ripinsku kaps. Šeit atdusas Marija Žabina. Žēlsirdības māsu apbedīšanas vieta. 

Brīvprātīgais palīgs. 

Iesniegšana – 
no 2017. gada 1. marta 

Valsts ieņēmumu dienests 
(VID) informē, ka līdz ar izmai-
ņām likumā “Par iedzīvotāju 
ienākuma nodokli” ir noteikts 
vēl viens attaisnoto izdevumu 
veids – bērnu interešu izglītība. 
Tas nozīmē, ka, sākot ar 2017. 
gadu, iesniedzot Gada ienāku-
mu deklarāciju, nodokļu maksā-
tāji varēs atgūt daļu pārmaksātā 
iedzīvotāju ienākuma nodokļa 
arī no tās summas, kas šogad 
būs samaksāta par bērnu inte-
rešu izglītību.

Tādēļ VID aicina vecākus 
vai citus ģimenes locekļus, 
maksājot par bērnu interešu 
izglītību, jau šogad uzkrāt un 
saglabāt maksājumus aplie-
cinošos dokumentus – čekus, 
kvītis, internetbankas izdrukas 
u.tml. Maksājumu apliecinošajā 
dokumentā obligāti jābūt norā-
dītam fiziskās personas vai viņa 
ģimenes locekļa vārdam, uzvār-
dam un personas kodam, kā arī 
maksājuma mērķim – attaisnoto 
izdevumu veidam (pulciņa no-
saukumam).

Gada ienākumu deklarāciju 
kopā ar attaisnojuma dokumen-
tiem jāiesniedz tam vecākam, 
kurš ir iedzīvotāju ienākuma 
nodokļa maksātājs un kura per-
sonas dati norādīti maksājumu 
apliecinošajā dokumentā, norē-
ķinoties par interešu izglītību.

Nodokļa atmaksa pienāk-
sies par tiem pulciņiem, ko 
piedāvā izglītības iestāde, kā 
arī par pulciņiem, ko piedāvā 
cita juridiska vai fiziska perso-
na, kura nav reģistrēta Izglītī-
bas iestāžu reģistrā, taču tai ir 
pašvaldības izsniegta speciāla 
licence pulciņa darbībai.

Informācija par to, vai kon-
krētā pulciņa organizētājs ir iz-
glītības iestāde, pieejama Izglī-
tības iestāžu reģistrā - https://
viis.lv. Savukārt par pašvaldības 
izsniegtajām licencēm ir jāinte-
resējas attiecīgajā pašvaldībā, 
piemēram, Rīgas pašvaldības 
interešu izglītības programmu 
īstenotājiem izsniegtās licences 
ir pieejamas elektroniskā veidā, 
portālā www.e-skola.lv.

Atgādinām, ka attaisnota-
jos izdevumos par visu veidu 
izglītību (tajā skaitā, interešu 
izglītību) un ārstnieciskajiem 
pakalpojumiem ietveramo izde-
vumu kopējā summa par vienu 
bērnu 2016. gadā ir 215 eiro. No 
samaksātā 2017. gadā varēs 
saņemt nodokļa pārmaksu 23 % 
apmērā. Ja par minētajiem izde-
vumiem gada laikā samaksātā 
summa būs lielāka par 215 eiro, 
izdevumu pārsnieguma daļu var 
pārcelt uz nākamajiem pieciem 
gadiem. Iesniedzot Gada ienā-
kumu deklarāciju elektroniski, 
izmantojot VID elektroniskā 
deklarēšanās sistēmu, summas 
atlikums tiek aprēķināts un pār-
ceļas automātiski.

Jautājumu vai neskaidrību 
gadījumā iedzīvotāji var zva-
nīt uz VID Nodokļu un muitas 
informatīvo tālruni 67120000, 
vērsties ar jautājumiem jebku-
rā VID klientu apkalpošanas 
centrā, kā arī uzdot jautājumus 
rakstiski VID mājas lapā www.
vid.gov.lv sadaļā Kontakti  / Uz-
dot jautājumu VID.

VID aicina krāt bērnu interešu 
izglītības attaisnojuma 
dokumentus par 2016. gadu



4 2016. gada 30. augusts

Sākas jaunais mācību gads, apkopojam rezultātus 
Iemīļotais skolotāju darbs - 
“skaitīt cāļus rudenī”! Pirms 
jaunā mācību gada Krāslavas 
“Varavīksnes” vidusskola iz-
analizēja statistikas datus par 
2016. gada absolventu iestā-
šanos augstākajās un profe-
sionālajās izglītības iestādēs, 
kā arī veica nelielu aptauju, iz-
mantojot sociālos tīklus. Re-
zultāti mūs ļoti iepriecināja. 

Krāslavas “Varavīksnes” vi-
dusskolas absolventu profesijas 
izvēle šogad bija visai praktiska 
un reālistiska. Ievērojot iepriek-
šējo skolēnu paaudžu pieredzi, 
27 skolas “cālēni” (atestātus sa-
ņēma visi 12. klases skolnieki, 
neviens nav paklupis, neviens 
nav padevies!) izvēlējās sev 
tās mācību iestādes, kuras dod 
iespēju iegūt profesiju, kas ir 
pieprasīta Latvijā. Trīs jaunieši 
izvēlējās Daugavpils Universitā-
ti ar mērķi uzsākt pedagoģisko 
karjeru. Vēl trīs uzskatīja par vis-
piemērotākajām inženieru spe-
cialitātes, ko piedāvā Rīgas Teh-
niskā universitāte. Pa vienam 
absolventam ir iestājušies Lat-
vijas Universitātē un Rīgas Stra-
diņa universitātē. Divi pieņēma 
lēmumu kļūt par robežsargiem. 
Pārējie absolventi izvēlējās arod- 
izglītību un iestājās tehnikumos 
un koledžās. Šogad vispopulā-
rākās specialitātes ir psihologs, 
tulkotājs, loģistikas un transpor-
tu sistēmas, telekomunikāciju 

sistēmas speciālists, automehā-
niķis, datortīkla administrators, 
interjerists, ārsta palīgs, medi-
cīnas māsa, SPA speciālists, 
modelētājs, viesnīcu biznesa 
speciālists, konditors. Puse no 
tiem, kuri izvēlējās profesionālās 
izglītības iestādes, iegūs pirmās 
pakāpes augstāko izglītību. 

Krāslavas “Varavīksnes” 
vidusskolas absolventu aptauja 
notika, pateicoties sociālā tīk-
la “facebook” iespējām, un tika 
uzdots viens jautājums: “Par ko 
jūs esat pateicīgi savai skolai?” 
Paldies visiem, kuri bija atsaucī-
gi (bet tādu bija daudz!). Aptauja 
deva iespēju noskaidrot, kas ir 
galvenais tiem, kuri ieguva ates- 
tātu par vidējo izglītību mūsu 
skolā, pabeidza universitāti vai 
tehnikumu un atrada labu darbu 
dzimtenē. Vispopulārākās atbil-
des: “Savai dzimtajai skolai es 
esmu pateicīga par to, ka sko-
lotāji ticēja man un deva iespē-
ju realizēt sevi tad, kad man tas 
bija vajadzīgs! Paldies skolai par 
to!” (Inessa); “Savai skolai esmu 
pateicīga par to, ka tā man kļuva 
par otrajām mājām, kur vienmēr 
gribas atgriezties. Skolā ir patī-
kami ne tikai satikties ar bijuša-
jiem klasesbiedriem un skolas 
draugiem, bet arī izkratīt sirdi 
skolotājiem, kuri ir gatavi dalīties 
savā pieredzē un dot lietderīgus 
padomus. Un šie jautājumi tagad 
ir saistīti nevis ar skolas problē-
mām, bet ar pieaugušo cilvēku 

dzīvi.” (Lada); “Paldies par brī-
nišķīgiem un zinošiem skolotā-
jiem! Par aktīvu dzīvesveidu un 
iespējām (pulciņi, sports, olim-
piādes, koncerti utt.)” (Natālija); 
“Esmu pateicīgs savai skolai 
par augstu zināšanu un pras-
mju līmeni, kā arī par iespēju 
daudzveidību” (Viktors); “Esmu 
pateicīga skolai par iespēju ie-
mācīties uzstāties uz skatuves 
un uzsākt savu ceļu mūzikas 
pasaulē!” (Samanta); “Esmu pa-
teicīga “Varavīksnes” vidussko-
lai par iepazīšanos ar cilvēkiem, 
kas iedvesmo, un par iespēju iz-
paust sevi! (Nataša); “Esmu pa-
teicīga skolai par siltām atmiņām 
un par vēlēšanos atkal atgriez-
ties tajos laikos! (Anita); “Paldies 
skolai par iespēju ne tikai attīstīt 
savus talantus, bet arī par pārlie-
cību par sevi, prasmi 
prezentēt informāciju 
un uzstāties auditori-
jas priekšā. Tas viss 
man palīdzēja ātri at-
rast labu darbu pēc 
diploma saņemša-
nas!” (Sergejs). 

Krāslavas “Va-
ravīksnes” vidus-
skolas absolventu 
viedoklis liecina par 
to, ka mācību iestā-
dei ir nepieciešams 
arī turpmāk piedāvāt 
saviem skolniekiem 
visplašākās iespē-
jas, lai bērni attīstītu 

savu talantu, radošās spējas, 
zinātniskās intereses un komu-
nikatīvās prasmes.  

Šogad 35 pirmklasnieki 
spers savus pirmos soļus ceļā 
uz pasaules izzināšanu “Vara-
vīksnes” vidusskolā. Kāds no 
viņiem pirmo reizi piedalīsies 
Jaungada pasakā, cits uzsāks 
dejotāja karjeru kādā no tautas 
deju kolektīviem vai dziedās 
skolas korī. Ar pārliecību var 
teikt tikai vienu - neviens no vi-
ņiem nepaliks bez uzmanības, 
katram būs nodrošināts viss, lai 
mācību process norisinātos pēc 
iespējas vieglāk, interesantāk un 
rezultatīvāk. 

22 desmito klašu skolēni 
kopā ar 11. un 12. klašu skolē-
niem 1. septembrī dosies uz Kal-
niešiem, kur šogad norisināsies 

Krāslavas “Varavīksnes” vidus-
skolas vecāko klašu audzēkņu 
kongress. Tas tiek organizēts ar 
mērķi uzlabot vidusskolēnu ko-
munikāciju, veicināt viņu patstā-
vību, organizējot dažādus pasā-
kumus, attīstīt komandas darba 
iemaņas, dot iespēju bagātināt 
skolas pašvaldības darbu ar jau-
nām idejām un pasākumiem. Šis 
darbs tiks virzīts uz to, lai vidus-
skolēni varētu ne tikai izjust savu 
piederību skolai, bet arī kļūtu par 
aktīviem pilsoņiem, savas pilsē-
tas, sava novada, savas valsts 
patriotiem. Par to mēs noteikti 
pastāstīsim nākamajās publikā-
cijās... 

Andrejs JAKUBOVSKIS
      Foto no skolas arhīva 

Mākslas pasaule

Paldies par jubilejas dāvanu, “Raita”!
Alekseja GONČAROVA foto

Darot labu, nodarām pāri
Skaisto, labiekārtoto Persteņa ezeru 

Krāslavā iecienījuši ne tikai pilsētas iedzī-
votāji un viesi, bet arī kāds gulbju pāris 
- brīnišķīgi, balti putni. Gulbju veiksmīgi 
izperētie mazuļi nu jau krietni paaugušies 
un visa ģimene izskatās lieliski. Protams, 
ir vēlme tiem izdarīt kaut ko labu un tos 
pabarot. Visērtāk ir piedāvāt gulbjiem 
baltmaizi. Tā viņiem ļoti garšo. Taču vai 
šādi rīkojoties mēs tiem palīdzam vai tieši 
otrādi - nodarām pāri?

Ornitologs Dmitrijs Boiko stāsta, ka 
viens no būtiskiem iemesliem, kāpēc ne 
tikai gulbjus, bet arī citus savvaļas putnus 
nevajadzētu barot ar baltmaizi - tā viņiem 
kaitē. “Atklāti sakot, savvaļas putnus ar 
maizi barot nedrīkst. Gulbis ir veģetārie-
tis. Un, lai paēstu, tiem pilnīgi pietiek ar 
zāli, aļģēm, planktonu un mazajiem kukai-
ņiem, kas mūsu ūdeņos ir pārpārēm. Taču 
cilvēki vienalga turpina putnus barot. Ja 
gulbjus ar maizi baro jau no bērnības, tad 
tie kļūst atkarīgi no tās, tā ir kā narkoti-
ka…” Tātad - pēc ornitologa domām mēs 
gulbjiem nodarām vairāk ļaunuma nekā 
labuma, barojot tos ar līdzi paņemtajiem 
našķiem. Skumīgi ir tas, ka putni pierod 
pie tā, ka cilvēki viņiem nes kārumus.

DAŽI SVARĪGI IEMESLI, KĀ-
DĒĻ GULBJUS NEVAJADZĒTU 

PIEBAROT
1. Piebarotajiem putniem mainās ie-

radumi: cerot, ka pārtiku dabūs no cilvē-
kiem, viņi nelido uz siltām zemēm. Tomēr 
tie, kuri vienreiz, divreiz atnes pa kumosi-
ņam maizes putniem, nevar garantēt, ka 
darīs to regulāri. It sevišķi ziemā. 

2. Putnu pētnieki, kuri nodarbojas ar 
to apgredzenošanu, ir novērojuši 
- ar maizi barotie putni dzīvo ma-
zāk. Savvaļas putnu vidējais dzī-
ves ilgums ir 10-12 gadi, taču pie-
radināta gulbja – aptuveni 8 gadi.

3. Tas neattiecas tikai uz balt-
maizi. Ir daži pētījumi, kas pierāda, 
ka ūdensputni nepanes rupjmaizi, 
jo tas var izraisīt smagus fermen-
tācijas procesus kuņģa – zarnu 
traktā.
JA TOMĒR VĒLIES BAROT 

PUTNUS...

Ja gribam redzēt baltos gulbjus mūsu 
pilsētā, iedzīvotājiem jāmaina domāšana. 
Krāslaviešiem jāsaprot, ka nedrīkst gulb-
jiem dot maizi. Ja gribam, lai nākamajā 
perējumā izšķiltos veselīgi mazuļi, jāpārstāj 
gulbjus ar to barot! Runājot alegorijās, gulb-
jiem maize ir tas pats, kas bērniem konfek-
tes. Putni pierod, ka var ēst netveramos 
daudzumos, patiesībā nodarot sev tikai 
sliktu. It kā labu gribēdami, esam pieradi-
nājuši gulbjus pie nepilnvērtīgas barības. 

Ja nu ir tik ļoti liela vēlēšanās barot 
gulbjus, tiem drīkst dot tikai noderīgu ba-
rību, galvenokārt zaļumus, kas ir šo putnu 
pamatbarība.

Nesīsim putniem salātu, kāpostu, pie-
neņu lapas, kas gulbjiem ļoti garšo. Za-
ļumu putnu barībā nevar būt par daudz. 
Katrs pats var padomāt, kas notiktu ar cil-
vēku, ja viņš diendienā ēstu tikai baltmaizi. 
Ainiņa nav patīkama, ikviens ārsts pateiks, 
ka tāda pārtika nav ieteicama. Tad kāpēc 
mēs slikto gribam barot putniem? 

Tuvojas rudens.  Rudenī un ziemas 
sākumā ūdensputnus, t.sk. gulbjus, labāk 
nebarot, lai veicinātu to migrāciju uz pie-
mērotākām ziemošanas vietām. Taču zie-
mas vidū vēl palikušajiem ūdensputniem 
būs nepieciešams palīdzēt pārziemot. 

Ja esi sācis barot putnus, tad dari to 
līdz pēdējiem saliem un sniegiem! 

Barībai ziemā vislabāk izvēlēties ne-
daudz apvārītus graudus (piemēram, mie-
žus) vai īpašu kombinētās barības mai-
sījumu putniem, ko iespējams iegādāties 
zoo veikalā. 

Rakstam izmantoti interneta resursi.
Iveta LEIKUMA, Ingas PUDNIKAS foto
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Ir zināms, kur uzstādīs 
fotoradarus

Šogad paredzēts uzstādīt vēl 24 
radarus, kas atradīsies arī tālāk no Rī-
gas – Liepājas, Ventspils, Salacgrīvas 
un Daugavpils pusē, arī Ogres novadā. 
To uzstādīšanu aizkavējusi sūdzība par 
iepirkumu, bet tagad plānots, ka pir-
mie darbu sāks šomēnes.

Fotoradaru projekta īstenoša-
nai Ceļu sati ksmes drošības direkcijai 
(CSDD) var pietrūkt līdzekļu. Lai šo 
problēmu atrisinātu, valdībai šodien 
jālemj, vai ļaut iestādei paturēt lielāko 
daļu pagājušā gada peļņas.

Saskaņā ar likumu CSDD būtu 
valsti j jāpārskaita teju 1,4 miljoni eiro. 
Taču, ja visa summa ti ks pārskaitī ta, 
iestāde par saviem līdzekļiem nebūs 
spējīga nodrošināt fotoradaru uz-
stādīšanu. Patlaban šim mērķim ne-
pieciešami vairāk nekā 1,3 miljoni 
eiro no pērnā gada peļņas, bet pārējo 
direkcija gatava ieskaitī t budžetā. Lat-
vijā kopumā paredzēts izvietot simts 
stacionāros fotoradarus, no kuriem 16 
jau fi ksē pārkāpējus.

Ar fotoradaru piegādātāju līgums 
noslēgts kopumā par 84 ierīcēm, kopē-
jā summa ir 8,2 miljoni eiro ar PVN.

Ogres novada teritorijā uzstādīs 
divus jaunus fotoradarus. Pirmais 
būs Ogres novadā uz autoceļa Rīga—
Daugavpils—Krāslava—Baltkrievijas 
robeža (Pāternieki) (A6) Ciemupes 
virzienā pie krustojuma ar Austrumu 
ielu. Apdzīvotas vietas beigās vērojama 
bīstama tendence palielināt braukšanas 
ātrumu. Neregulējams krustojums ar 
apgrūti nātu izbraukšanu, jo jādod ceļš 
4 joslās braucošiem transportlīdzekļiem. 

Otro uzstādīs uz autoceļa Rīga—
Daugavpils—Krāslava—Baltkrievijas 
robeža (Pāternieki) (A6) 43,8. kilo-
metrā. Iemesls tam ir taisnais ceļa 
posms un augstā sati ksmes inten-
sitāte. Izteiktas sati ksmes maksimum-
stundas no rīti em un vakaros. Ceļa 
apstākļi provocē pārgalvīgus vadītājus 
veikt bīstamas apdzīšanas, pārsnie- 
dzot atļauto ātrumu, kuru dēļ noti kuši 
smagi ceļu sati ksmes negadījumi. 

Kartē apskatāmi fotoradari, zaļā 
krāsā atzīmētas vietas, kur jau atrodas 
radars, dzeltenā - plānotās radaru vietas. 

Karte ir atrodama htt ps://www.
csdd.lv/stacionarie-fotoradari/sta-
cionaro-fotordaru-karte

Svētku
noskaņa Indrā
Vasara, augusts.

Alekseja GONČAROVA foto

CSP uzsāk 2016. gada lauku saimniecību struktūras apsekojumu
Centrālā statistikas pārval-
de (CSP) 22. augustā uzsāka 
2016. gada lauku saimniecību 
struktūras apsekojuma datu 
vākšanu. Šādu apsekojumu 
reizi trīs gados veic visās Ei-
ropas Savienības un Eiropas 
Ekonomiskās zonas valstīs, 
tostarp Latvijā. Pirmos provi-
zoriskos rezultātus paredzēts 
publicēt nākamā gada aprīlī.

Apsekojumā paredzēts iegūt 
informāciju par zemes izman-
tošanu, sējumu un stādījumu 
struktūru, cūku un mājputnu skai-
tu, saimniecības tehnisko aprīko-
jumu, nodarbinātajiem lauksaim-
niecībā, saimnieciskās darbības 
aktivitātēm un par vairākiem 
agro-vidi raksturojošiem rādītā-
jiem.

Datus trīs nedēļas varēs 
iesniegt elektroniski CSP Elek-
troniskajā datu vākšanas 

sistēmā* līdz 11. septembrim. No 
26. septembra līdz 16. decem-
brim Latvijas Lauku konsultāciju 
un izglītības centra intervētāji klā-
tienē apsekos saimniecības, no 
kurām nebūs saņemta informāci-
ja elektroniski, bet CSP intervētāji 
veiks telefonintervijas.

Respondentu adminis-
tratīvās slodzes mazināšanai 
2016. gada apsekojumā ne- 
iekļautos rādītājus paredzēts 
iegūt no administratīvajām da-
tubāzēm, kā Lauksaimniecības 
datu centra Mājdzīvnieku reģis-
trs, Bioloģiskās lauksaimniecības 
statistikas informācijas sistēmas, 
Lauku atbalsta dienesta Inte-
grētās administrēšanas un kon-
troles sistēmas.

Apsekojamā vienība ir lauku 
saimniecība – tehniski un ekono-
miski atsevišķa vienība ar vienotu 
vadību, kas ražo lauksaimniecī-
bas produktus vai uztur zemi 

labā lauksaimniecības un vides 
stāvoklī. Saimniecībā var arī 
ražot nelauksaimnieciskus pro-
duktus un sniegt nelauksaimnie-
ciskus pakalpojumus. Respon-
dentiem jāsniedz informācija par 
visām zemes platībām, kuras 
lauku saimniecība apsaimnieko. 

Lauku saimniecību struk-
tūras apsekojums ir izlases 
veidā, tā ietvaros paredzēts 
iegūt informāciju par 30 tūkst. 
lauku saimniecību, kas atlasī-
tas nejaušas gadījuma izlases 
veidā. Izlasē iekļautie respon-
denti saņems CSP uzaicinājuma 
vēstuli piedalīties apsekojumā. 
Respondenti, kuru elektronis- 
kā pasta adrese ir CSP rīcībā, 
vēstuli saņems elektroniski, bet 
pārējie pa pastu.

Apsekojuma veidlapas 
paraugs un papildu informāci-
ja pieejama CSP mājaslapā: 
ej.uz/_lauki_2016 un pa tālru-

ņiem 67366895, 28637804. Bez-
maksas tālrunis 80007888 darb-
dienās no plkst. 8:30 līdz 17:00, 
e-pasts lssa@csb.gov.lv.

Lauku saimniecību struk-
tūras apsekojumu nacionālās 
statistikas iestādes veic atbilstoši 
Eiropas Parlamenta un Padomes 
Regulas (EK) Nr.1166/2008 
prasībām. Iegūtos datus izman-
tos lauksaimniecības noza-
res attīstības izvērtēšanai un 
pierādījumos balstītu lēmumu 
pieņemšanai Latvijas un Eiro-
pas Kopējās lauksaimniecības 
politikas plānošanā. Lauku saim-
niecību struktūras apsekojuma 
rezultātus izmanto arī citu proce-
su analīzē, piemēram, vides un 
reģionālās attīstības pārmaiņu 
izvērtēšanā.

* CSP mājaslapas sadaļa 
“Iesniegt e-pārskatu” (https://e.
csb.gov.lv). 

Latvijas politiķi no Briseles saņem pirmo miljonu par imigrantu uzņemšanu
Lai gan solīts tika jau pērn 

(un Igaunija ar Lietuvu pērn 
daļu savas “bēgļu naudas” jau 
saņēma), Latvija tikai tagad ir 
saņēmusi pirmo maksājumu – 
996 000 tūkstošus eiro – no Ei-
ropas Savienības (ES) par patvē-
ruma meklētāju uzņemšanu no 
bēgļu nometnēm Grieķijā, Itālijā 
un Turcijā. ES maksājumus veic 
nevis par faktiski pārvietotajiem 
patvēruma meklētājiem, bet gan 
pēc speciālas formulas priekš-
maksājumu veidā, ņemot vērā to, 
cik daudz kopumā cilvēku dalīb-
valsts ir apņēmusies uzņemt.

Kā zināms, kopējā summa, 
par ko vēl Laimdotas Straujumas 
valdība vienojās ar Eiropas Komi-
siju, ir 56 miljoni eiro, kas atbilst 
maksai par vairāk nekā 9000 ne-
legālo imigrantu:  ES dalībvalstis 
ir vienojušās, ka par katru cilvē-
ku, kurš tiek pārvietots no bēgļu 
nometnēm Grieķijā un Itālijā, Bri-
sele maksā 6000 eiro, bet par cil-
vēku uzņemšanu no Turcijas no-
metnēm – 10 000 eiro “gabalā”.

Tātad Latvijas politiķi no Ei-
ropas ir saņēmuši samaksu jau 
par 166 imigrantu uzņemšanu (ja 
rēķinām “lētāko galu”), bet pagai-
dām ir uzņēmusi tikai 69 patvēru-
ma meklētājus.

Latvijas valdība stūrgalvīgi 
apgalvo, ka divu gadu laikā plā-
nojot uzņemt 531 bēgļi.

Iekšlietu ministrija apgalvo, 
ka ieskaitītais gandrīz miljons ir 
paredzēts, lai segtu izdevumus 
par patvēruma meklētāju izmiti-

nāšanu un integrēšanu. “Noslē-
guma fi nansējumu mēs saņem-
sim tad, kad būsim paziņojuši, cik 
faktiski personas ir pārvietotas. 
Šis fi nansējums šobrīd netiek 
izmantots. Šis fi nansējums ir ie-
skaitīts kā priekšfi nansējums, un 
tālāk mēs to izmantosim atmak-
su veikšanai valsts budžetā pēc 
faktiski veiktajiem izdevumiem,” 
skaidroja IeM Finanšu vadības 
departamenta direktore Larisa 
Tumaņana.

Otrs maksājums no Briseles 
tikšot saņemts nākamgad. Minis-

trijā skaidro – ja Latvija būs uzņē-
musi mazāku skaitu patvēruma 
meklētāju par plānoto, starpība 
būs jāatmaksā atpakaļ Briselei. 
Kopumā no dažādiem ES fon-
diem tiekot segta aptuveni trešā 
daļa no visiem izdevumiem, kas 
saistīti ar patvēruma meklētāju 
uzņemšanu Latvijā.

Pārējās divas trešdaļas – 
aptuveni 12 000 eiro, rēķinot uz 
vienu imigrantu – sedz Latvijas 
nodokļu maksātāji.

infotop.lv

Žurnāli septembrī
Dārza Pasaule
Rudens mēslošana

Ekonomēt uz mēslojumu var 
veģetācijas periodā, bet nekādā 
gadījumā rudenī, kad tuvojas 
ziema – augiem nelabvēlīgākais 
periods. Kā mēslot atsevišķu 
augu grupas? Kad mēslot ar 
kūts, kad – ar minerālmēsliem? 
Kā iestrādāt mēslojumu?
Rudens stādīšana

Rudenī stādaudzētavas tirgo 
vasarā paaugušos stādus – izvēle 
ir pat lielāka, nekā pavasarī. Taču, 
ja konteinerstādus var stādīt visu 
vasaru, tad kailsakņiem tomēr 
dažus augus un dažas šķirnes 
labāk rudenī nestādīt. Kurus 
augus stādīt rudenī un kurus – 
tieši pretēji – nekādā gadījumā 
nestādīt rudenī?
Puķu ieziemošana

Dālijas, gladiolas, kannas, 
eņģeļtaures, begonijas un pe- 
largonijas – kad tās jāizrok? Kā 
jāsagatavo ziemas glabāšanai? 
Kā jāuzglabā? Kā sagatavot zie-
mai daudzgadīgās lobēlijas un 
lavandu?
Krāšņākās dāliju šķirnes

Četri slaveni dāliju selek-
cionāri un kolekcionāri mazdār-
ziņu īpašniekiem iesaka viņuprāt 
skaistākās dāliju 
šķirnes.
Graudzāles ru-
dens krāsās

Iesakām 27 
graudzāļu šķirnes, 
kas skaisti greznos 
dārzu rudenī.
Septembrī sākas 
jaunstādu pasūtī-
šana

Ja nav pacietī-

bas vai iespēju pašam audzēt 
puķu stādus no sēklām, savukārt 
vasaras sākumā nopērkamie 
šķiet par dārgu, cita iespēja ir 
pirkt stādus – pusfabrikātus jeb 
jaunstādus. Sanāk lētāk, taču 
jāpērk vairumā un jāpasūta jau 
septembrī, oktobrī. 
Bārbele – augs sliņķiem

Kā audzējama šī un citas 
bārbeļu šķirnes? Kur pirkt sēklas 
un stādus? Kādas slimības ap-
draud bārbeles? Par to visu 
vairāk lasiet Dārza pasaules sep-
tembra numurā
Aveņu stādījumu kopšana rudenī

Kā mēslot un kopt vasaras 
un rudens avenes? Kādas ir iz-
platītākās aveņu slimības? Ku-
ras avenes stādīt rudenī, kuras 
– pavasarī?
12 idejas malkas glabāšanai

Kārtīgs mājas saimnieks 
vienmēr malku sarūpē laikus. 
To var glabāt malkas šķūnī, no-
jumē, novietnē vai mākslinieciski 
sakrautās grēdās. Taču svarīgi, lai 
būves vai grēdas saderētu ar mā-
jas un ainavas kopējo stilu. “Dārza 
Pasaule” piedāvā 12 idejas, kā to 
izdarīt gaumīgi
Suns dārzā

Skaistas dobes, gluds mau-
riņš un aktīvs mājas 
mīlulis – suns. Vai tas ir 
savienojams? Eksperti 
teic – dārzu īpašnie-
kiem jāņem vērā, ka, 
iegādājoties suni, esat 
nopirkuši arī prob-
lēmas. Jo sunim tā in-
stinktus atņemt nevar. 
Tāpēc gudram ir jābūt 
pašam saimniekam.
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Televīzijas programmaTREŠDIENA,  31. augusts

LTV1
6.00 Latvijas Republikas valsts 
himna
6.02 Province
6.30 Rīta Panorāma
8.35, 17.00 Mīlas viesulis
9.35, 16.05 Mīlas jūra
10.35, 13.30, 14.50 Top-Shop 
piedāvā
10.50, 5.00 Ceturtā studija
11.15 XI Latvijas skolu jaunat-
nes dziesmu un deju svētki
13.50 Džungļu grāmata
14.20 Kas te? Es te!
15.05 Mājas, kur atgriezties
18.00, 23.00 Ziņas
18.53 Ceturtā studija
19.25 Likteņa līdumnieki
20.30 Panorāma
21.13 Latvijas Loto izlozes
21.20 Tieša runa
22.30 Zebra. Drošība un 
ātrums
22.45 Sāras mūzika
23.15 Midsomeras slepkavības
1.00 1.1. Aktuālā intervija
1.50 Vai Rīga jau gatava?
5.30 Vides fakti

LTV7
6.00 Latvijas Republikas valsts 
himna
6.03, 5.30 1000 jūdzes Persijā
6.30 Projekts Nākotne
7.00 Ceturtā studija
7.30 De facto
8.05 Province
8.35, 5.00 Citādi latviskais 
(Cytaidi latviskais)
9.05 Sirmais. Kulta ēdieni
9.30 Zelta gadsimts
10.00 Mājas, kur atgriezties
11.00, 18.00 Muhtars atgriežas
12.00 Atskats uz 1996.gada At-
lantas Olimpiskajām spēlēm*
13.05 Automoto raidījums nr.2
13.35 Veiksmīgs uzņēmējs 
Latvijā
14.05 Aktualitātes
14.35 Izglītība un karjera
15.05 Personīgā lieta
15.35, 1.30 Eiropa fokusā
16.10 Bufalo. Girgensons
17.00 Dzīve šodien
18.00 Muhtars atgriežas
19.00 Ziņas
19.35 Bez aizvainojuma

20.20 Augu valstībā.
21.20 Maklauda meitas
22.15 Atklājam Vāciju
23.20 20 dabas šedevri
23.50 Sāras mūzika
0.10 Aiz finiša līnijas.
0.45 100 g kultūras. Personība

LNT
5.00, 10.20, 4.30 Karamba!
5.20 Bernards
5.35 Kristīgā programma 
“Ticīgo uzvaras balss”
6.00, 14.20 Martas Stjuartes 
pavārskola
6.30, 2.50 LNT rīta ziņu raidī-
jums ”900 sekundes”
8.40, 1.20 Dzīvīte
9.10 Nekad nesaki nekad
10.25, 13.45 Televeikala 
skatlogs
10.40 Kaislību jūrā
11.45 Sapņu ceļojums. Kanāda
14.00, 17.50, 20.00 LNT ziņas
14.55 Melu spēle
15.50 Nemelo man!
16.50, 18.00 Kaisle un vara
18.55, 1.40 Saška
20.40, 2.25 Degpunktā

21.10 NCIS. Losandželosa
22.10 Sarkanais pūķis
0.40 Dzimuši policisti

TV3
5.00, 2.45 CSI. kibernoziegumi
5.45, 12.10 Rozenheimas 
detektīvi
6.50, 13.10 Multfilmas
9.10 Patiesais stāsts par Džeku 
un garo pupu
11.10 Drošības aģenti 
V.A.I.R.O.G.S
14.20 Dusmīgie bebri
14.50 Iebraucēji
15.20 Draugi un mīļākie
16.25, 20.20, 3.25 Viņas melo 
labāk
17.00, 1.55 Elementāri, 
Vatson!
17.55 Virtuve
19.00, 3.55 TV3 Ziņas
19.35, 4.25 Bez Tabu
21.00 Netīrās dejas
22.00 Tēta nedienas
23.55 Ģēnijs uzvalkā
0.55 Simpsoni

TV3+
5.00 Māja-2
5.45, 12.00 Divi tēvi un divi dēli
6.35 Infomānija
7.05 6 kadri
8.10 Fors mažor
9.05, 14.50 Comedy Club
10.10, 18.05 Mf. Vārguļa die-
nasgrāmata
12.15 TV shop
13.50, 1.35 Meičas
16.00 Comedy Women
17.00 Univers
20.00 Mf. Mistera Popera 
pingvīni
22.00 Mf. Džezabela
23.50 Mf. Mērija un Marta

NTV Mir
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Šodien
6.10 Rīts
8.10 Jūlijas Visockas studija
9.00 Muhtara atgriešanās
10.20 Delta
12.00 Zvērināto tiesa

13.20 Ārkārtas gadījums
13.50 Es strādāju tiesā
14.50, 1.50 Satikšanās vieta
16.20 Sasisto lukturu ielas
18.00 Runājam un rādām
19.45 Centrālais Maskava 
reģions
21.35 Karpovs
23.30 Dienas kopsavilkums
0.00 Jūras dēmoni
3.00 Bākas gaisma un ēnas
4.55 Dzīvokļu jautājums

PBK
6.25, 9.00, 11.00, 14.30, 16.55 
Ziņas
6.35 Bērnu klubs
7.00, 9.25 Labrīt!
9.55 Dzīvo vesels!
11.30, 19.00 Lai runā!
12.45 Tablete
13.25 Vienatnē ar visiem
14.55, 4.20 Moderns sprie-
dums
16.00 Izmeklēšanas noslēpumi
18.00 Vīriešu/ sieviešu
20.00 Laiks
20.40 Latvijas laiks

30. augustā Ir iemesls!
1918. gadā Leonīds Kannegisers šāvis uz Moiseju Uricki, 
šis notikums uzskatāms par “sarkanā terora” sākumu

Šajā dienā 1918. gadā notika divi atentāti. Fa-
nija Kaplāne šāva uz Ļeņinu Maskavā (taču mūs-
dienās šis fakts tiek apšaubīts, arvien biežāk tiek 
izteikts viedoklis, ka Kaplāne izmantota kā grēk-
āzis un patiesībā uz Ļeņinu šāvusi pavisam cita 
persona), bet Petrogradā Leonīds Kannegisers 
nošāvis pilsētas Ārkārtas komisijas (čeka) priekš-
sēdi Moiseju Uricki. 

Šo datumu var uzskatīt arī par neviennozīmī-
gu Krievijas politiķu piemiņas dienu, taču tagad 
daudzi fakti par Ļeņina un Uricka darbību atrodas 
Krievijas specdienestu arhīvos. Bet par tiem, kuri 
veica šos atentātus, viss ir zināms pietiekami pre-
cīzi. Šodien atceramies Leonīdu Kannegiseru... 

Kannegiseru uzvārds Krievijas impērijā bija 
plaši pazīstams. Leonīda tēvs Akims vadījis impē-
rijas lielākās kuģu būvētavas (Nikolaja), bet pēc 
tam, kad ģimene pārcēlās uz Pēterburgu, faktiski 
bija visas metalurģiskās rūpniecības priekšgalā. 
Varoņa māte - slavena ārste. Šī ģimene bija nevis 
vienkārši turīga, bet ļoti bagāta, kā arī labi izglī-
tota. Kannegiseru salonā pulcējās labākie galvas-
pilsētas inteliģences pārstāvji. Ļoņa saņēma labu 
mājas izglītību, bet pēc tam iestājās Gureviča 
ģimnāzijā – Pēterburgas labākajā privātajā mācī-
bu iestādē, kuru arī absolvēja.

Pēc ģimnāzijas beigšanas Leonīds Kannegi-
sers iestājās Politehniskajā institūtā, Ekonomikas 
nodaļā. Viņa izvēle bija diezgan negaidīta, ja ņem 
vērā to, ka jau ģimnāzista gados Kannegisera 
dzeja piesaistīja profesionālo literātu uzmanību. 
Ļoņa bija īsts dzejnieks... Pēc savas dabas viņš 
bija romantisks, emocionāls, viegli ievainojams 
un neparedzams cilvēks... Gadu pēc iestāšanās 
institūtā sākās karš, Leonīds Kannegisers iestā-
jās Mihailova artilērijas skolā un gatavojās kļūt 
par virsnieku. 

Viņa dzeja jau bija labi pazīstama publikai, 
bet viņa tuvāko un labāko draugu vidū bija Ser-
gejs Jeseņins. Viņu draudzība un uzskatu sakri-
tība piesaistīja vispārēju uzmanību. Jo bija pat 
grūti iedomāties cilvēkus, kas būtu vēl atšķirīgāki 
viens no otra, bet tajā pašā laikā viņi bija ļoti lī-
dzīgi dzejnieki - pēc sava sirsnīguma un dzejas 
tēlainības līmeņa... Februāra revolūciju Leonīds 
Kannegisers sagaidīja ar sajūsmu, bet naktī no 
25. uz 26. oktobri kopā ar dažiem saviem klases-
biedriem viņš devās uz Ziemas pilī, lai aizsargātu 
no boļševikiem Pagaidu valdību... 

Oktobra apvērsumu Kannegisers nepieņē-
ma... Pareizāk sakot, viņš arī negrasījās to pie-
ņemt, aktīvi iesaistoties cīņā ar boļševikiem. Vis-
pārējā apjukuma, asiņaino iebrukumu, haotisko 
nošaušanu un anarhijas periodā jauno virsnie-
ku grupa vēlējās apstādināt arvien pieaugošās 
šausmas, izmantojot visus iespējamos veidus, 
ieskaitot politisko slepkavību. Grupā, kurā dar-
bojās arī Leonīds, kontaktējās ar Borisu Savin-
kovu, kas arī liecināja par piedalīšanos teroris-
tiskajos aktos. 

Moiseja Uricka personība ir sarežģīta, līdz 
galam neizpētīta. Viens no pirmajiem galvenās 

boļševiku represīvās in-
stitūcijas vadītājiem Pet-
rogradā, Urickis, ne tikai 
parakstīja vairākus sprie-
dumus par nāvessodu, bet 
arī izraisīja daudz baumu, 
nevalodu, leģendu un izdo-
mājumu. Arī tas fakts, ka 
visi dokumenti, kas saistīti ar viņa darbību, līdz 
šim laikam tiek turēti noslēpumā un nav pieeja-
mi, daudz par ko liecina. Vēsturnieki strīdas līdz 
šim laikam, bet visu nesaskaņu pamatā ir pilnīgi 
neuzticami informācijas avoti, reizēm vēstures 
pētnieku diskusijas par Uricki atgādina divu zīl-
nieču strīdu. Vieni spriež par to, ka Petrogradas 
Ārkārtas komisijas vadītājs uzstājies pret nošau-
šanām un aizstāvējis tiesisko kārtību un taisnī-
gumu. Citi ir pārliecināti, ka Moisejs Urickis ir 
vienkārši monstrs un maniaks, kurš ļoti lepojās 
ar parakstīto nāvessodu daudzumu. Visi piekrīt 
tikai vienam – Uricka ārējais veidols bija ārkārtīgi 
pretīgs... 

Leonīds Kannegisers bija pārliecināts, ka 
Petrogradas ĀK priekšnieks ir ļoti nežēlīgs cil-
vēks, bet uzdrošinājās noslepkavot viņu tikai pēc 
tam, kad viņa tuvākais draugs un līdzgaitnieks 
tika apcietināts, viņam arī tika piespriests nāves-
sods.  

Pie bijušās Ārlietu ministrijas ēkas Pils lau-
kumā Leonīds atbrauca ar velosipēdu. Uzzinā-
jis, ka Uricka vēl nav darba vietā, viņš nolēma 
pagaidīt viņu vestibilā, pie loga, pa kuru bija re-
dzams laukums. Drīz vien mašīna no bijušās im-
peratora garāžas atveda galveno čekistu uz die-
nesta vietu. Kamēr boļševiku priekšnieks gaidīja, 
kad šveicars viņam atvērs lifta durvis (ar šādiem 
sīkumiem komisāri parasti nenodarbojās, uzticot 
to apkalpojošajam personālam), Kannegisers 
ātri piegāja pie viņa, vairākas reizes izšāva un 
nogalināja Uricki. 

Viņu notvēra ātri. Atrodoties šoka stāvoklī, 
Leonīds atstāja nozieguma vietā savu naģeni, bet 
pistoli viņš turēja rokās, atkal sēžoties uz sava 
velosipēda. Tiesas nebija. Nopratināšanas laikā 
Leonīds teica: “Es esmu ebrejs. Es nogalināju eb-
reju vampīru, kurš sūca krievu tautas asinis. Es 
gribēju parādīt krievu tautai, ka īstenībā Uricki ne-
var uzskatīt par ebreju. Viņš ir atkritējs. Es noga-
lināju viņu, lai palīdzētu Krievijas ebrejiem atgūt 
savu labo vārdu.” 

Leonīda Kannegisera dzeju savā poēmā 
“Anna Sņegina” citējis Jeseņins, bet Konstantīns 
Baļmonts veltījis viņam savas dzejas rindas. Bet 
vēl viens dzejnieks un literatūrkritiķis Georgijs 
Adamovičs dēvēja Leonīdu par slavenāko Pē-
terburgas iedzīvotāju. Tas ir viss, ko var teikt par 
Leonīdu Kannegiseru, jauno virsnieku, kurš gribē-
ja redzēt Krieviju brīvu. 

Andrejs JAKUBOVSKIS 
Foto no interneta 

LAD informē

Krimināls, notikumi
Laika periodā no 19.08.2016. 
līdz 26.08.2016. Krāslavas 
iecirknī tika reģistrēts 51 
notikums. Būtiskākie:

•	 21.augustā, Krāslavā, svētku 
pasākuma laikā, tika nozagta 
sieviešu somiņa, kas bija at-
stāta pie estrādes. Kopā ar so-

miņu pazuda 2 mobilie telefoni 
Samsung J5 Golg ar lādētāju, 
kā arī citas mantas.

•	 25. augustā, dienas laikā, no 
Krāslavas autoostas telpā ie-
miguša jauna cilvēka tika no-
zagts naudas maks ar doku-
mentiem, kredītkarti un naudu. 

Lauksaimnieki varēs saņemt atbalstu biodrošības 
prasību ieviešanai cūkkopības saimniecībās 
Tā kā Pārtikas un veteri-

nārais dienests (PVD) ir oficiāli 
atzinis dzīvnieku sevišķi bīsta-
mās infekcijas slimības – Āfrikas 
cūku mēra – izplatību Latvijas 
teritorijā un, ņemot vērā slimības 
straujo izplatību, visām cūkkopī-
bas nozarē strādājošām saim-
niecībām ir nepieciešams ieviest 
biodrošības prasības.

Lai mazinātu saslimšanas 
risku mājas cūkām, ir pieņemts 
lēmums par trešās projektu ie-
sniegšanas kārtas izsludināšanu 
Lauku attīstības programmas 
(LAP) 2014.-2020.gadam pa-
sākuma “Dabas katastrofās un 
katastrofālos notikumos cietu-
šā lauksaimniecības ražošanas 
potenciāla atjaunošana un pie-
mērotu profilaktisko pasākumu 
ieviešana” apakšpasākumā “At-
balsts profilaktiskajiem pasāku-
miem, lai mazinātu epizootiju un 
epifitotiju iespējamās sekas”.

Pretendentiem būs iespēja 
iesniegt Lauku atbalsta dienes-
tā projektus no 2016. gada 26. 
septembra līdz 2016. gada 30. 
decembrim.

Uz atbalstu šajā LAP apakš-
pasākumā varēs pretendēt ti-
kai tirgum paredzētās primārās 
lauksaimniecības produkcijas 
ražotāji cūkkopībā visā Latvijas 
teritorijā. Apakšpasākuma pub-
liskais finansējums – 500 000 
eiro.

Atbalsta veids 
Atbalsts ieguldījumiem 

lauksaimnieciskās ražošanas 
profilaktisko pasākumu ievieša-
nai un lauksaimnieciskās ražo-
šanas potenciāla atjaunošanai. 
Atbalsta mērķis ir sniegt atbalstu 
dzīvnieku sevišķi bīstamo infek-
cijas slimību izplatības (epizooti-
jas) riska mazināšanai, paredzot 
preventīvo pasākumu ieviešanu 
teritorijās, kurās slimība jau ir 
konstatēta, kā arī profilaktisko 
pasākumu ieviešanu ārpus epi-
zootijas teritorijā esošām saim-
niecībām, lai mazinātu slimības 
straujas izplatības risku citās 
teritorijās.

Pretendents
Fiziska persona, juridiska 

persona vai lauksaimnieku gru-
pa (vismaz divu saimniecību ap-
vienība, ja tās atrodas ne vairāk 
kā 10 km rādiusā viena no otras 
un īsteno biodrošības pasākumu 
ieviešanas plānu), kura:

1) nodarbojas ar primārās 
lauksaimniecības produkcijas 
ražošanu tirgum un vismaz gadu 
realizē produkciju tirgū (projekta 
iesnieguma iesniegšanas brīdī);

2) ir sagatavojusi biodrošī-
bas pasākumu ieviešanas plā-
nu, lai nodrošinātu normatīvajos 
aktos par biodrošības pasākumu 
kopumu dzīvnieku turēšanas 
vietās noteikto prasību izpildi, un 
saskaņojusi to ar PVD.

Attiecināmās izmaksas
Žogu un dezinfekcijas bar-

jeru iegādes izmaksas, žogu un 
dezinfekcijas barjeru uzstādīša-
nas vai ierīkošanas izmaksas, 
kā arī dezinfekcijas paklāju, 
pulverizatoru, dezinfekcijas ap-
rīkojuma, aizsargapģērba (izņe-
mot vienreizlietojamo apģērbu), 
dzīvnieku līķu uzglabāšanai un 
sanitārās caurlaides ierīkošanai 
paredzēto slēgto konteineru ie-
gādes izmaksas. 

Attiecināmajās izmaksās 
neiekļauj ar būvniecības dar-
biem saistītās izmaksas, izņe-
mot žogu un dezinfekcijas barje-
ru uzstādīšanas vai ierīkošanas 
izmaksas. Attiecināmās izmak-
sas nosaka atbilstoši tirgus ce-
nai, nepārsniedzot 10% no vidē-
jās tirgus cenas.

Atbalsta intensitāte
80% apmērā no attiecinā-

majām izmaksām – profilaktiska-
jiem pasākumiem, kurus īsteno 
viens atbalsta pretendents;

100% apmērā no attiecinā-
majām izmaksām – profilaktiska-
jiem pasākumiem, kurus kopīgi 
īsteno lauksaimnieku grupa.

Projektu īstenošanas ter-
miņš ir viens gads no lēmuma 
par projekta iesnieguma apstip-
rināšanas spēkā stāšanās die-
nas.
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LTV1
6.00 Latvijas Republikas 
valsts himna
6.02 Province
6.30 Rīta Panorāma
8.35, 17.00 Mīlas viesulis
9.35, 16.05 Mīlas jūra
10.35, 13.15, 14.50 Top-Shop 
piedāvā
10.50, 18.53, 5.00 Ceturtā 
studija
11.15 Balss pavēlnieks
12.55, 22.45 Sāras mūzika
13.30 Zebra. Drošība un 
ātrums
13.50 Džungļu grāmata
14.20 Kas te? Es te!
15.05 Mājas, kur atgriezties
18.00, 23.00 Ziņas
19.25 Likteņa līdumnieki
20.30 Panorāma
21.15 KaralisTe
21.50 Tēvs Brauns
23.15 Vai spēlēt videospēles?
0.15 Skaņdarbs korim, kla-
vierēm un fizikai
1.15 Tieša runa
5.30 Saknes debesīs

LTV7
6.00 Latvijas Republikas 
valsts himna
6.03, 5.30 1000 jūdzes 
Persijā
6.30 Pie stūres
7.00 Ceturtā studija
7.30 Kultūrzīme. “Akmens 
modinātājs”
8.30 Sarunas bez bumbas.
9.30 Zelta gadsimts
10.00 Mājas, kur atgriezties

11.00, 18.00 Muhtars at-
griežas
11.55 Tieša runa
13.05 Izglītība un karjera
13.35 Skats rītdienā
14.05 Aktualitātes
14.35 Nedēļas apskats
15.05 Sporta spēks
15.35, 5.00 Projekts Nākotne
16.05 Maklauda meitas
17.00 Dzīve šodien
19.00 Ziņas
19.15 Olimpiskais atlases tur-
nīrs hokejā. Austrija - Latvija
22.00 Punkti uz i
23.20 Krievu mantiniece
0.10 Sporta studija
1.00 Zebra
1.15 Augu valstībā

LNT
5.00 Karamba!
5.20 Bernards
5.35 Kristīgā programma 
“Ticīgo uzvaras balss”
6.00, 14.20 Martas Stjuartes 
pavārskola
6.30, 3.10 LNT rīta ziņu raidī-
jums ”900 sekundes”
8.40, 0.05 Dzīvīte
9.10, 2.00 Nekad nesaki 
nekad
10.25, 13.45 Televeikala 
skatlogs
10.40 Kaislību jūrā
11.45 Mīlestība Švarcvaldē
14.00, 17.50, 20.00 LNT ziņas
14.55 Melu spēle
15.50 Nemelo man!
16.50, 18.00 Kaisle un vara
18.55, 1.15 Saška
20.40, 2.45 Degpunktā
21.10 Jauna telpa
22.10 Melnais kods

23.05 Čikāgas liesmās
0.25 Bīsties - atvaļinājums!

TV3
5.00, 2.45 CSI. kibernoziegu-
mi
5.45, 12.10 Rozenheimas 
detektīvi
6.50, 13.20 Multfilmas
9.10 Patiesais stāsts par 
Džeku un garo pupu
11.10 Drošības aģenti 
V.A.I.R.O.G.S
14.20 Dusmīgie bebri
14.50 Iebraucēji
15.20 Draugi un mīļākie
16.25 Viņas melo labāk
17.00, 1.00 Elementāri, 
Vatson!
17.55 Virtuve
19.00, 3.50 TV3 Ziņas
19.35, 4.20 Bez Tabu
20.20 Kur mīt briesmonīši
22.25 Rokeris
0.30 Simpsoni
3.30 Iebraucēji

TV3+
5.00 Māja-2
5.45, 11.20 Divi tēvi un divi 
dēli
6.35 Infomānija
7.05 Barboskini
7.10 Fors mažor
8.05, 14.45 Comedy Club
9.10 Vārguļa dienasgrāmata
11.05 TV Shop
12.35 Mf. 12 mēneši
15.50 Comedy Women
16.50 Univers
18.00 Mf. Ralfs
20.00 Mf. Pedingtona piedzī-
vojumi
21.55 Mf. Trīs muļķi
23.45 Mf. Džezabele 

NTV Mir
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Šodien
6.10 Rīts
8.30 Jūlijas Visockas studija
9.00 Muhtara atgriešanās
10.20 Delta
12.00 Zvērināto tiesa
13.20 Ārkārtas gadījums
13.50 Es strādāju tiesā
14.50, 1.50 Satikšanās vieta
16.20 Sasisto lukturu ielas 
18.00 Runājam un rādām
19.45 Maskavas centrālais 
reģions 
21.35 Karpovs
23.30 Dienas kopsavilkums
0.00 Jūras dēmoni
3.00 Bākas gaisma un ēna
4.55 Vasarnīcu lietas

PBK
6.30, 9.00, 11.00, 14.30, 
16.55 Ziņas
6.35 Bērnu klubs
7.00, 9.25 Labrīt! 
9.55 Dzīvo vesels!
11.30, 19.00 Lai runā!
12.45 Tablete
13.15 Tablete
14.55, 4.40 Moderns sprie-
dums
16.00 Izmeklēšanas noslēpu-
mi
18.00 Vīriešu/ sieviešu
20.00 Laiks
20.40 Latvijas laiks
21.10, 2.45 Ostītājs
23.40 Vēlēšanas 2016
0.35 Mf. Klasesbiedri
2.15, 5.55 EuroNews
4.30, 5.30 Smieklīgākie 
videoklipi

RenTV Baltic

6.15 Multfilmas
6.20 Attāli radi
7.25, 19.50 Saviesīgas vaka-
riņas
8.20, 15.35 Ģimenes drāmas
9.35, 14.10, 0.25 Ziņas
10.00 Atspulgs
11.00 Skatīties visiem!
11.35 Slepenās teritorijas
12.40 Fantastika zem grifa
13.45, 0.00 Informatīvais 
raidījums 112
14.35 Pareizs līdzeklis
16.40 Visšokējošākās hipo-
tēzes
17.40 Dīvaina lieta
18.45 A. Čapmanes noslē-
pumi
22.00 Kosmisko stāstu diena
23.05 Vadīt krievus tilā
0.50 Karavīri

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, 1.20 Ziņas
6.05, 8.05 Rīts
9.05 Dzīvo vesels!
10.25 Kontrolpirkums
11.05, 13.05, 16.15, 18.15, 
21.00 Sporta ziņas
11.10 Moderns spriedums
12.20 Tablete
13.10 Vīriešu/ sieviešu
14.10 Vienatnē ar visiem
15.00 Laiks rādīs
16.55 Oi, mā-mi-ņas!
18.20 Tētuka meitiņas
18.50 Lai runā
20.00 Laiks
21.05 Jātiek skaidrībā
21.30 Ostītājs
23.15 Mf. Skotijas pēdējais 
karalis

Baltkrievija 1

6.00, 7.20, 8.15 Labrīt, Balt-
krievija!
7.00, 8.00, 9.00, 12.00, 
15.00, 19.00, 0.30 Ziņas
7.05, 8.05 Ekonomikas ziņas
7.10, 8.10, 19.40, 23.55 
Zona Х
9.10, 22.15 Pēdas
10.00, 13.00, 16.00 90 
sekundes
11.00, 20.00 Sieviešu ārsts
12.10, 16.30 Ģimenes me-
lodrāmas
13.20 Diena lielpilsētā
14.20 Bērnu ārsts
15.15, 18.40 Reģionālās ziņas
15.25 Starp mums, meitenēm
17.35 Baltkrievijas laiks
19.20, 0.10 Interešu sfēra
21.00 Panorāma
21.45 Tuvplānā
0.45 Sporta diena
1.00 Meiču medības 

Baltkrievija 2
7.00 TV rīts
9.00, 20.55 TV barometrs
9.05, 17.40 Man burvīgā 
aukle
10.05 Verdošs ūdens
10.25, 21.10 Tāds darbs
11.20, 22.10 Ekstrasensi - 
detektīvi
12.25, 18.50 Nepiedzimsti 
skaista
13.20, 19.45 Virtuve
14.30 Jaunkundze - zemniece
15.30 PIN kods
16.10, 23.15 Eņģeļi un 
dēmoni
17.10 Onlains
22.05 Sportloto 6 no 49, 
KENO
0.15 Kā es satiku jūsu mam-
mu

CETURTDIENA,  1. septembris

LTV1
6.00 Latvijas Republikas valsts 
himna
6.02, 5.30 Province
6.30 Rīta Panorāma
8.35, 17.00 Kalnu patruļa
9.35, 16.05 Mīlas jūra
10.35, 13.10, 14.50 Top-Shop 
piedāvā
10.50 Ceturtā studija
11.15, 1.45 Alpu dakteris
12.10 Personība. 100 g kultūras
13.30 Poem po kulšen
13.50 Džungļu grāmata
14.20 Dardarija 
15.05 Mājas, kur atgriezties
18.00, 23.00 Ziņas
18.55 Kultūršoks. 100 g kultū-
ras
19.10, 4.10 Sāras mūzika
19.25 Sapnis par pili. Hercogs 
Imants
20.30 Panorāma
21.15 Donna Leona. Komisārs 
Gvido Bruneti
23.20 Vasaras nakts koncerts 
Šēnbrunnas pilī, 2016
0.55 Tēvs Brauns
2.35 Midsomeras slepkavības
4.35 LV jaunatklāšanas raidī-
jums “TE!”

LTV7
6.00 Latvijas Republikas valsts 
himna
6.03, 5.30 1000 jūdzes Persijā
6.30 Labākais no Euromaxx
7.00 Ceturtā studija
7.30 Lai top!
9.20 Zemei līdzīga planēta.
9.30 Zelta gadsimts
10.00 Mājas, kur atgriezties
11.00, 18.00 Muhtars atgriežas

12.00 1.1
12.50 XI Latvijas skolu jaunat-
nes dziesmu un deju svētki*
15.15 Sāras mūzika
15.35, 5.00 Pie stūres
16.05 Suņi. Aizraujošs ievad-
kurss 2
17.00 Dzīve šodien
19.00 Ziņas
19.15 Olimpiskais atlases tur-
nīrs hokejā. Latvija - Japāna
22.00 Personīgā lieta
22.30 Ķīniešu mīkla
0.35 Eiropa koncertos
1.25 Anekdošu šovs 2
2.20 Atklājam Vāciju
3.20, 4.30 Kā apturēt globālo 
sasilšanu?
3.50 LTV - 60

LNT
5.00 Luī
5.20, 10.20 Bernards
5.30 Kārdinājuma varā
6.00, 14.20 Marta cep
6.30, 2.45 LNT rīta ziņu raidī-
jums ”900 sekundes”
8.40, 2.00 Dzīvīte
9.10 Nekad nesaki nekad
10.25, 13.45 Televeikala skat-
logs
10.40 Kaislību jūrā
11.45 Uta Danella. Sajust de-
besis
14.00, 17.50, 20.00 LNT ziņas
14.55 Melu spēle
15.50 Nemelo man!
16.50, 18.00 Kaisle un vara
18.55 Saška
20.40, 2.20 Degpunktā
21.10 Sirdsmīļā Monika
22.20 Modris
0.20 Greizais spogulis

4.25 Karamba!

TV3
5.00, 3.05 CSI. kibernoziegumi
5.45, 17.00 Elementāri, Vat-
son!
6.40, 13.20 Multfilmas
8.00, 17.55 Virtuve
9.00 Rokeris
11.10 Kobra
12.10 Rozenheimas detektīvi
14.50 Iebraucēji
15.20 Īstās mājsaimnieces. 
Orindža
16.25 Pēdējais īstais vīrs
19.00, 3.50 TV3 Ziņas
19.35, 4.20 Bez Tabu
20.20 Viņas melo labāk
21.00 G-Force. Specvienība
22.45 Līgavas māsas
1.25 Tēta nedienas

TV3+
5.00 Māja-2
5.40, 11.50 Divi tēvi, divi dēli
6.35 Infomānija
7.00 Barboskini
7.25 Fors mažor
8.30, 14.25 Comedy Club
9.35 Mf. Ralfs
11.35 TV Shop
12.55 6 kadri
13.30 Df. Jūras dzelmes 3D
15.25 Comedy Women
16.35 Univers
18.50 Reiz Krievijā
20.00 Mf. Brašā sirds
21.50 Mf. Ar mīlestību, Rozija
0.00 Mf. Meitenes no kalen-
dāra

NTV Mir
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Šodien

6.10 Rīts
8.30 Jūlijas Visockas studija
9.00 Muhtara atgriešanās
10.20 Delta
12.00 Zvērināto tiesa
13.20 Ārkārtas gadījums
13.50 Es strādāju tiesā
14.50, 2.40 Satikšanās vieta
16.20 Sasisto lukturu ielas
18.00 Runājam un rādām
19.25 Izmeklēšana
19.50 Ekstrasensi pret detek-
tīviem
21.40 Maskavas centrālais 
rģions
23.35 Vairākums
0.45 Jūras dēmoni
3.55 Bākas gaisma un ēna
5.45 Laulātie

PBK
6.30, 9.00, 11.00, 14.30, 16.55 
Ziņas
6.35 Bērnu klubs
7.00, 9.25 Labrīt!
9.55 Dzīvo vesels!
11.30 Lai runā!
12.45 Tablete
13.20 Vienatnē ar visiem
14.55, 4.25 Moderns sprie-
dums
16.00 Izmeklēšanas noslēpu-
mi
18.00 Vīriešu/ sieviešu
19.00 Cilvēks un likums
20.00 Laiks
20.35 Latvijas laiks
21.10 Brīnumu lauks
22.20 Izmailovas parks
23.35 Vakara Urgants
0.25 Vēlēšanas 2016
1.15 1 in city
1.45 EuroNews
2.15 Ostītājs
4.05, 5.15 Smieklīgi videoklipi

RenTV Baltic
6.15 Bernards
6.25 Attāli radi
7.25, 19.50 Saviesīgas vakari-
ņas
8.20, 15.40 Ģimenes drāmas
9.35, 14.20, 0.25 Ziņas
10.00 Atspulgs
11.00 Skatīties visiem
11.45, 18.50 Čapmanes noslē-
pumi
12.50 Kosmisko stāstu diena
13.50, 23.55 Informatīvais rai-
dījums 112
14.40 Pareizs līdzeklis
16.45 Visšokējošākās hipotē-
zes
17.45 Dīvaina lieta
20.55 Jums pat sapņos nav 
rādījies
0.50 Karavīri

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, 1.05 Ziņas
6.05 Rīts
9.05 Dzīvo vesels!
10.25 Kontrolpirkums
11.05, 13.05, 16.15, 18.15, 
21.00 Sporta ziņas
11.10 Moderns spriedums
12.20 Tablete
13.10 Vīriešu/ sieviešu
14.10 Laiks rādīs
16.20 Mf. Pirmdienas bērni
18.20 Tētuka meitiņas
18.55 Brīnumu lauks
20.00 Laiks
21.05 Trīs akordi
23.00 Mf. Ielu karaļi
0.30 Leģendas Live

Baltkrievija 1
6.00, 7.20, 8.15 Labrīt, Balt-
krievija!
7.00, 8.00, 9.00, 12.00, 15.00, 
19.00, 23.45 Ziņas
7.05, 8.05 Ekonomikas ziņas
7.10, 8.10, 19.20 Zona Х 
9.10 Pēdas
10.00, 13.00, 16.00 90 sekun-
des
11.00, 20.00 Sieviešu ārsts
12.10, 16.30 Ģimenes me-
lodrāmas
13.20 Diena lielpilsētā
14.25 Bērnu ārsts
15.15, 18.40 Reģionālās ziņas
15.25 Starp mums, meitenēm.
17.30 Nezināmā Baltkrievija
18.10 Izmeklēšanas noslēpu-
mi
21.00 Panorāma
21.45 Mūsējie
22.00 Mf. Bostonas valsis
0.05 Sporta diena
0.15 Mf. Meiču medības

Baltkrievija 2
7.00 TV rīts
9.00, 20.55 TV barometrs
9.05, 17.40 Mana burvīgā auk-
le
10.10 Mats matā
10.45 Tāds darbs
11.40 Reportieris
12.30, 18.50 Nepiedzimsti 
skaista
13.25, 19.50 Virtuve
14.30 Jaunkundze - zemniece
15.30 PIN kods
16.10, 23.30 Eņģeļi un dēmoni 
17.10 Onlains
21.10 Ekstrasensu cīņa 
22.00 Sportloto 5 no 36, KENO
0.30 Kā es satiku jūsu mammu

PIEKTDIENA,  2. septembris

21.05, 2.30 Ostītājs
23.35 Vēlēšanas 2016
0.25 Mf. Rita
2.00, 5.55 EuroNews
5.10 Smieklīgi videoklipi

RenTV Baltic
6.15 Multfilmas
6.20 Attāli radi
7.20, 19.50 Saviesīgas va-
kariņas
8.20, 15.40 Ģimenes drāmas
9.35, 14.15, 0.25 Ziņas
10.00 Atspulgs
11.00 Skatīties visiem

11.30 Slepenās teritorijas
13.45, 23.55 Informatīvais 
raidījums 112
14.35 Pareizs līdzeklis
16.45 Visšokējošākās hipotē-
zes   17.50 Dīvaina lieta
18.45 A. Čapmanes noslēpumi
20.55 Maldu teritorijas
22.00 Fantastika zem grifa
23.00 Pazīsti mūsējos
0.50 Karavīri

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, 1.15 
Ziņas
6.05, 8.05 Rīts
9.05 Dzīvo vesels!
10.25 Kontrolpirkums 
11.05, 13.05, 16.15, 18.15, 
21.00 Sporta ziņas
11.10 Moderns spriedums
12.20 Tablete
13.10 Vīriešu/ sieviešu
14.10 Vienatnē ar visiem
15.00 Laiks rādīs
16.55 Oi, mā-mi-ņas!
18.20 Tētuka meitiņas
18.50 Lai runā
20.00 Laiks

21.05 Ostītājs
22.55 Mf. Parasts brīnums

Baltkrievija 1
6.00, 7.20, 8.15 Labrīt, Balt-
krievija!
7.00, 8.00, 9.00, 12.00, 15.00, 
19.00, 0.20 Ziņas
7.05, 8.05 Ekonomikas ziņas
7.10, 8.10, 19.40, 23.40 Zona 
Х
9.10, 22.00 Pēdas
10.00, 13.00, 16.00 90 
sekundes
11.00, 20.00 Sieviešu ārsts
12.10, 16.30 Ģimenes me-

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

Baltkrievija 2
7.00 TV rīts

9.00, 20.55 TV barometrs
9.05, 17.35 Mana burvīgā 
aukle
10.10 Online
10.40, 21.10 Tāds darbs
11.30, 22.10 Ekstrasensi 
detektīvi
12.40, 18.50 Nepiedzimsti 
skaista   13.35, 19.45 Virtuve
14.35 Tauta
15.30 PIN kods
16.15, 23.15 Eņģeļi un 
dēmoni
17.10 Ielu maģija
22.00 Sportloto 5 no 36, KENO
0.10 Kā es satiku jūsu mammu
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Laikraksta redaktore
Redaktores vietniece
Korespondenti 

Tulkotāja

Reklāmas un sludinājumi

Sestdien, 3. septem-
brī, pārdošanās būs 
jaunas dažādu krāsu 
dējīgu šķirņu vistas 

(4-6 mēn.), gaiļi. Dējējvistas 
(10 - 12 mēn.) sākot no 2.50 
eiro. Pēc pasūtījuma - jaunas 
paipalas, zosis, cekulpīles 
un cekulainie pīļtēviņi. Tālr. 
29142247, šoferis 29158908.

Aglona - 7.45, Šķeltova - 8.00, 
Grāveri – 8.20, Auleja – 8.40, 
Kombuļi – 9.00, Izvalta - 9.15, 
Borovka - 9.30, Krās la va (Os-
tas ie la) – 9.45, Skais ta – 10.20, 
st. Skais ta – 10.35, Kalnieši – 
10.50, Pie dru ja – 11.05, Lupan-
di – 11.15, Vaicuļeva - 11.25, 
In dra – 11.30, Sku ki – 11.45, 
Ro bež nie ki – 12.00, Asū ne 
– 12.15, Dag da – 12.35, Ezer-
nie ki – 13.00, Andzeļi – 13.15, 
Andrupene – 13.30, Mariampo-
le – 13.40, Jaunokra – 13.50, 
Priežmale – 14.00.

IEPĒRK
SIA “SENLEJAS” – liellopus, te-
ļus, jērus. Samaksa tūlītēja. T. 
65322454, 26190124, 26319888.

• Granīta un cementa - smelk-
nes pieminekļi, kapapmales, 
plāksnes, nožogojumi.

• Granīta, krāsu un formu 
daudzveidība.

• Uzstādīšana un transporta 
pakalpojumi.

Krāslava, Jaunā iela 13, 
tālr. 25633212, 65681339.
Dagda, Rīgas iela 2a, 

tālr. 28686822.

KAPU PIEMINEKĻU 
IZGATAVOŠANA

SIA “RENEM” 
iepērk jaunlopus, liello-

pus, aitas. 
ELEKTRONISKIE SVARI.

Paagstinātas cenas.
Skaidra naudā vai ar pār-

skaitījumu. 
T. 65329997, 29485520,  
29996309, 26393921, 

26447663

 Z/S “Madera”
Iepērk jaunlopus, liello-

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

Tālr. 26563019

SIA “AIBI” iepērk
liellopus, jau nlopus, aitas, 

zirgus. Pērk arī gaļas šķirnes 
jaunlopus eksportam. Labas 
cenas. Samaksa tūlītēja. Svari.

   Tālr. 26142514, 20238990.

SIA “LAUKU MIESNIEKS”
iepērk mājlopus. Augstas 
cenas. Samaksa tūlītēja. 

Svari.   T. 20207132.

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

SIA “LATVIJAS GAĻA” 

SIA “Cēsu gaļas 
kombināts”

par labām cenām iepērk jaun-
lopus un liellopus.  

Samaksa pēc vienošanās.   
Tālr. 26185703; 25435533.

PĒRK

PĀRDOD
1-istabas dzīvokli Krāslavā (3. 
st.). Tālr. 25883293;
1-istabas dzīvokli (1700 €). Tālr. 
25277502;
1 - istabas labiekārtotu dzīvokli. 
STEIDZAMI! Tālr. 28864740;
“TOYOTA Picnic” - 2,2 dīzelis, 
2000., balts, manuālā ātrumkār-
ba, 5 ātrumi, TA līdz 09.2017., 
2000 eiro. Tālr. 28828944;
lietotu sadzīves tehniku un mē-
beles no Vācijas. Tālr. 22053960;
lielas atslēdznieka spīles ar 
metālisku galdu; kalēja spīles; 
iekārtu malkas zāģēšanai; elek-
tronisko 
trimeri (90 €), metināšanas iekār-
tu (100 €), pusautomātisko (2 w, 
240 €), ģeneratoru (3.5 KW, 160 
€) u.c. Viss jauns. T. 28704679; 
asinātāju; dārza un celtniecības 
ķerru; ieejas durvis (103. sērija); 
vagondēļus (alksnis); piekabi 
“Zubrjonok”. Tālr. 26313296;
govi (4. laktācija). T. 29206512;
sivēnus. Tālr. 28207018;
sivēnus. Tālr. 28683927;
medu, zemeņu stādus. Tālr. 
20077402;
kartupeļus. Piegāde. Tālr. 
27131681;
auzas, kviešus. Tālr. 28797057;
graudus, miltus. Piegāde. Tālr. 
29134527;
malku (alksnis, bērzs, osis). Tālr. 
29189194;
malku (klučos un skaldītu). Tālr. 
28381659; 
svaigi zāģētu malku (skaldītu un 
klučos). Tālr. 28296806;
sausu lapu koku malku. Tālr. 
26527904;
skaldītu malku (alksnis, bērzs). 
Tālr. 29239597;
skaldītu malku. Тālr. 26677812.

visaugstākā cena par meža īpa-
šumiem vai cirsmām, l/s zemi. 
Tūlītēja samaksa. T. 29105447, 
20318082, 27413393;
mežus ar zemi, cirsmas. Sa-
maksa uzreiz. Tālr. 26346688.

DAŽĀDI
Kokapstrādes cehā ir VAJADZĪ-
GI operatori un strādnieki. Tālr. 
26408480.
AICINA DARBĀ strādnieku 
kokzāģētavā. Tālr. 29335542.
IZĪRĒ 3 - istabu mēbelētu dzī-
vokli blakus veikalam “TOP” uz 
ilgāku laiku. Tālr. 26868924.
Ģimene meklē darbu. Atdošu 
par simbolisku cenu kaziņu (8 
mēn.) Tālr. 28263274.
DĀVINU mazus kaķēnus (3 
mēn.). Tālr. 26312452.
ATDOD labās rokās kaķēnus (5 
mēn.). Tālr. 26889610.

SIA  “FORVEST”
Pērkam augošu mežu, mežu 

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

mi.  Meža izvedēja, forvardera 
pakalpojumi. 
 Pārdodam malku (3 m).  

T. 26677812, 20377801.

Z/S “Sapnis”
 aicina darbā

PĀRDEVĒJU.
Tālr. 26163971.

IEPĒRK gailenes, 
dzērvenes, brūklenes
Katru dienu: Krāslava (Balti-

ņi) - no 11.00 līdz 20.00;  Dag-
da - 9.00; Andrupene - 9.30; 
Jaunokra - 9.45;  Priežmale - 
10.00; Aglona - 11.00; Grāveri 
- 11.30; Kombuļi - 12.00.  

  Tālr. 26840027, 25286017.

Plastikāta logi un 
durvis

Metāla durvis.
Iekštelpu durvis.

Dagda, Daugavpils iela 
8a (Veikals Maxima)

Tālr. 20377801

Aizejošās vasaras mirkļi

Bērnu prieki.                                   Alekseja GONČAROVA foto

Auto diagnostika 
ar datoru un remonts. 

Tālr. 27745005. 

Katoļu Baznīcā
3.09. - sv. Gregors Lielais, 
pāvests un Baznīcas doktors.
8.09. - Vs. Jaunavas Marijas 
dzimšanas svētki.
12.09. - Vs. Jaunavas Marijas 
vārda diena.
13.09. - sv. Jānis Hrizostoms 
bīskaps un Baznīcas 
mācītājs.
14.09. - Svētā Krusta 
Pagodināšanas svētki.
15.09. - Vs. Jaunava Marija - 
Sāpju Māte.
16.09. - Sv. Kornēlijs, pāvests 
un Sv. Cipriāns, bīskaps - 
mocekļi.
19.09. - Sv. Januārijs, bīskaps 
un moceklis.
20.09. - Sv. Andrejs Kims, 
priesteris, un viņa biedri, 
mocekļi.
21.09. - Sv. Mateja, apustuļa 
un evaņģēlista, svētki.
23.09. - Sv. Pio no 
Pjetrelčinas, priesteris.
27.09. - Sv. Vincents de 
Paula, priesteris.
29.09. - Sv. ercenģeļu Miķeļa, 
Gabriēla un Rafaēla svētki.

30.09. - sv. Hieronims, 
priesteris un Baznīcas 
mācītājs.

Pareizticīgo Baznīcā
8.09. - Vladimiras Dievmātes 
ikonas piemiņa. 
11.09. - Jāņa Priekšteča 
galvas nociršana (lieli svētki).
12.09. - Godināmā lielkņaza 
Aleksandra Ņevska pīšļu 
pārnešana.
21.09. - Vs. Dievmātes 
dzimšana (ļoti lieli svētki).
27.09. - Kunga Krusta 
pacelšana (ļoti lieli svētki).
Senpareizticīgo Baznīcā
11.09. - Jāņa Priekšteča 
galvas nociršana.
21.09. - Dievmātes dzimšana 
(ļoti lieli svētki).
27.09. - Kunga Krusta 
vispasaules pacelšana (ļoti 
lieli svētki)

Evaņģēliski - 
luteriskajā Baznīcā

21.09. - sv. Matejs - apustulis 
un evaņģēlists.
29.09. - Erceņģeļa Mihaēla un 
visu eņģeļu diena.

Liturģiskais kalendārs septembrī
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