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Bez mitas gadu kamols tinas,
Skrien pāri pavasar’s un sniegs.
Nav smagie brīži jāatceras,
Lai paliek tikai atmiņas un prieks!

Sveicam 50 gadu jubilejā 
Veltu Jakoveli!

Kaimiņi Janīna, Bronislavs un 
Anna
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Kā arī TV programma, sludinājumi un daudz citas noderīgas un 
aktuālas informācijas.

Līdz 3. aprīlim 
jāiesniedz valsts 

amatpersonu deklarācijas par 2016. gadu
Valsts ieņēmumu dienests (VID) 
atgādina, ka saskaņā ar likumā 
“Par interešu konflikta novērša-
nu valsts amatpersonu darbībā” 
noteikto valsts amatpersonām 
kārtējās valsts amatpersonu 
deklarācijas par 2016. gadu jā-
iesniedz VID elektroniskajā dek-
larēšanas sistēmā (turpmāk – 
EDS) no 2017. gada 15. februāra 
līdz 3. aprīlim ieskaitot.

Ja gadījumā ir nozaudēts VID pie-
šķirtais EDS identifikators un parole, 
to vairs nav nepieciešams atjaunot, lai 
iesniegtu valsts amatpersonas deklarā-
ciju vai jebkuru citu dokumentu EDS. 
Dokumentu iesniegšana arī vairs nav 
jāapliecina ar VID e-paraksta datni.

Jau kopš pagājušā gada valsts 
amatpersonām valsts amatperso-
nas deklarācijā ir jānorāda arī šāda 
informācija:
•	 ja tā Noziedzīgi iegūtu līdzekļu 

legalizācijas un terorisma finansē-
šanas novēršanas likuma izpratnē 
ir patiesā labuma guvējs no citai 
personai piederošas vai pārvaldī-
šanā nodotas lietas vai tās daļas,

•	 par to, vai ir veiktas iemaksas pri-
vātajos pensiju fondos un dzīvības 
apdrošināšanas iemaksas.

Turpinot vienkāršot deklarāci-
jas aizpildīšanu, tajā automātiski var 
iegūt datus no VID rīcībā esošās in-
formācijas par amatpersonas papil-
dus ieņemamajiem amatiem. Visa 
cita deklarācijā norādāmā informā-
cija ir identiska pagājušajā gadā no-
rādāmajai informācijai.

Deklarācijas Publicējamā un 
Nepublicējamā daļā ir sadaļa “Cita 
informācija”, kur ir iespējams norā-
dīt informāciju, kas pēc deklarācijas 

iesniedzēja ieskatiem sniedz pilnīgā-
ku priekšstatu par valsts amatper-
sonas mantiskā stāvokļa izmaiņām 
deklarēšanas periodā. 

Tāpat atgādinām, ka pēc attie-
cīgās deklarācijas sadaļas atvēršanas 
tajā iespējams iegūt informāciju, kas 
par minēto personu pieejama dažā-
dās valsts informācijas sistēmās un 
ir nepieciešama deklarācijas aizpil-
dīšanai (par īpašumā vai kopīpašu-
mā esošiem nekustamajiem īpašu-
miem, kas reģistrēti zemesgrāmatā; 
par valdījumā vai lietošanā esoša-
jiem nekustamajiem īpašumiem, 
kuri reģistrēti Valsts zemes dienesta 
pārziņā esošā valsts informācijas 
sistēmā “Nekustamā īpašuma valsts 
kadastra informācijas sistēma”; 
par īpašumā vai valdījumā esošiem 
transportlīdzekļiem, kuri reģistrēti 
VAS “Ceļu satiksmes drošības di-
rekcija” pārziņā esošā valsts infor-
mācijas sistēmā “Transportlīdzekļu 
un to vadītāju valsts reģistrs”; par 
gūtajiem ienākumiem, kas deklarēti 
VID, un dati (vārds, uzvārds, radnie-
cība) par laulāto, vecākiem, brāļiem, 
māsām un bērniem, kas pieejami Ie-
dzīvotāju reģistrā, kā arī informāciju 
par papildus ieņemamajiem ama-
tiem no VID rīcībā esošiem datiem.

Precizēt jau iesniegtās dekla-
rācijas var, rakstveidā vēršoties VID 
un pamatojot precizējumus, ne vē-
lāk kā mēneša laikā pēc deklarācijas 
publiskojamās daļas publiskošanas 
elektroniskā veidā VID mājaslapā 
esošajā publiskojamo datu bāzē.

Plašāka informācija - VID mā-
jaslapas sadaļā “Privātpersonām/
Valsts amatpersonām”.

VID Informatīvais tālrunis 
67120000.

Latvijā•	 Saistībā ar drošības prasību neievērošanu par-
lamenta jauno telpu rekonstrukcijā notiks plašas 
pārmaiņas Saeimas administrācijā. Atlūgumu 
jau ir iesniedzis Saeimas izpilddirektors Valdis 
Ziemelis, kurš parlamentā nostrādājis 27 gadus. 
Ziemeļa atlūgums sakrīt ar dienesta izmeklēšanu 
par drošības prasību neievērošanu parlamentā. 
Saeimā plānoto reorganizāciju laikā pašreizē-
jo amatu varētu zaudēt arī Saeimas kancelejas 
vadītājs Māris Steins. No 1. marta amatu atstās 
Saeimas ģenerālsekretāre Karina Pētersone. Arī 
Drošības policija ir ierosinājusi kriminālprocesu, 
lai izvērtētu, kāpēc nesen Saeimā iekārtotās tel-
pas neatbilst prasībām par valsts noslēpumu. Par 
notikušo tiekot vērtēta arī bijušā Saeimas iekšē-
jās drošības vadītāja Jāņa Gulīša atbildība.

•	 Finanšu un kapitāla tirgus komisijas (FKTK) pa-
dome piemērojusi 10 650 eiro soda naudu pieva-
dķēžu ražotājai “Ditton pievadķēžu rūpnīca” par 
likumā noteiktajā termiņā neiesniegtu gada pār-
skatu par 2015. gadu kopā ar zvērināta revidenta 
ziņojumu.  2015. gadā “ Ditton pievadķēžu rūpnī-
ca” strādāja ar 6,354 miljonu eiro auditēto apgro-
zījumu, kas ir par 40,6% mazāk nekā 2014. gadā, 
savukārt kompānijas zaudējumi samazinājās par 
29,1% un bija 4,27 miljoni eiro.

•	 Risinot jautājumus par ceļu policijas un patruļ-
dienesta darba organizāciju un pretkorupcijas 
risku mazināšanu šajās struktūrās, ceļu policijas 
darba organizācijas izmaiņās paredzēta policistu 
rotācija un liegums policistiem darba laikā makā 
turēt vairāk par 30 eiro. VP priekšnieka pavēle 
arī paredz, ka reģionālo pārvalžu vadībai būs jā-
nodrošina policistu izvietojums darbadienu rītos 
un vakaros vietās, kurās regulāri notiek satik-
smes noteikumu pārkāpumi, piemēram, agresīva 
braukšana. Lai veicinātu sabiedrības uzticēšanos 
policijai, norīkojumos vairs neiekļaus vietas, kas 
tieši neapdraud satiksmes drošību.

•	 Konkurences padome uzskata, ka Pašvaldību 
pienākums ir informēt tās iedzīvotājus par nova-
da aktualitātēm. Tajā pašā laikā ir nepieļaujams, 
ka pašvaldības iesaistās mediju biznesā, jo īpaši 
konkurējot ar privātajiem medijiem reklāmas un 
sludinājumu tirgū. KP rudenī veiktais sabiedris-

kās do-
mas pētī-
jums esot 
apliecinājis, ka viena no Latvijas būtiskākajām 
konkurences problemātikām ir publisku personu 
iesaiste uzņēmējdarbībā un konkurences neitrali-
tātes principa ignorēšana. 

•	 Arvien mazāk cilvēku pārtikas produktu izvēlē in-
teresē tas, ka tie ražoti Latvijā.  tas ir būtiski ko-
pumā 61% respondentu, kas ir zemākais rādītājs 
kopš 1999. gada. 21% aptaujāto norādīja, ka viņi 
pilnībā piekrīt tam, ka, izvēloties pārtikas produk-
tus, ir svarīgi, lai tie būtu ražoti Latvijā. 

•	 Rīgas Otrajos meža kapos noslēgusies Latvijā 
pirmā kolumbārija būvniecības darbi, un kolum-
bāriju plānots atklāt marta beigās. Kolumbāriju 
veido 11 būvju komplekss. Tās veidotas vienā, 
divos, trīs, četros un piecos līmeņos, kopā radot 
vienotu kompozīciju. Kopā būvēs ir 288 nišas, 
katrā paredzēts ievietot četras urnas. Pagaidām 
nav zināms, cik maksās vienas nišas iegāde, bet 
cilvēki jau izrādījuši interesi par to iegādi. 

•	 Latvija ir autovadītājiem septītā labākā valsts 
pasaulē, liecina “Waze” apkopotais Autobraucē-
ju apmierinātības indekss. Braukšanas pieredze 
Latvijā 10 baļļu skalā novērtēta ar 6,5 ballēm. Pir-
majā vietā ar vērtējumu 7,5 ierindojusies Nīder-
lande, otrajā vietā - Francija ar vērtējumu 7,4, bet 
trešajā - ASV ar 7,2 ballēm. 

“Viktorija” - divdesmit dziesmoti gadi

Nākamajā numurā - jubilejas reportāža no Robež-
niekiem. Lielajā koncertā uzstājās pašdarbnieku kolek-
tīvi no Asūnes, Indras, Piedrujas un Skaistas. Tas bija 

lieliski!
ATTĒLOS: pirmā vokālā ansambļa “Viktorija” 

vadītāja Marija Karole un Ērika Gabrusāne, vadītāja 

pēc aicinājuma; jubilāres - noslēdzošais akords; 
soliste Marija Truskovska.

Alekseja GONČAROVA foto

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

Apsveicam 80 gadu jubilejā 
Leongīnu KUDIŅU!

Novēlam stipru veselību, labklājību un veiksmi! 
Mednieku kolektīvs “Gusena”

VID informē

PAVASARA 
PIEDĀVĀJUMS!

Sīksīpoli, sēklas, kūdra, 
dzīvā zeme, kā arī sezonas 

akumulatoru izpārdošana ar 20 % atlaidi!
Tirgus ielā 15, Krāslava

Tālr. 28359679.

23. un 24. februārī 
Krāslavā, tirdzniecības centrā “Beta”, 

pārdošanā būs kvalitatīva, Igaunijā ražota 
gultasveļa un spilveni.



2 2017. gada 21. februārī

Pasaulē Lasītāju viedoklis
Sadursmes starp policiju 

un protestētājiem

Ukrainas galvaspilsētā Kije-
vā svētdien vakarā izraisījušās 
policijas sadursmes ar protestētā-
jiem, kas pieprasīja pārtraukt ogļu 
piegādi no okupētajām Donbasa 
teritorijām un atbalsta Ukraiņu 
nacionālistu organizāciju (OUN). 
Vairāki demonstrācijas dalībnie-
ki, arī OUN līderis Mikola Koha-
novskis, aizturēti. Sadursmju gaitā 
viens policists ievainots, pavēstīja 
likumsargi.

Sprādziens Somālijā

Šis sprādziens ir nopietnā-
kais terora uzbrukums galvas-
pilsētā, kopš aizvadītajā nedēļā 
Somālijas prezidenta amatā tika 
ievēlēts bijušais premjers Moha-
meds Abdullahi Farmadžo. Tiesa, 
viņa inaugurācijas laikā Mogadīšo 
netālu no prezidenta pils sprāga 
vairāki mīnmetēju šāviņi, prasot 
divu bērnu dzīvību. Vismaz 20 cil-
vēki svētdien gājuši bojā un vairāk 
nekā 50 ievainoti mīnētas auto-
mašīnas sprādzienā Somālijas 
galvaspilsētā Mogadīšo

Krāslavas novada budžeta prioritātes 2017. gadam

Ir pieņemts Krāslavas novada bu-
džets 2017. gadam. Saruna par to, kas 
jau paveikts, un par to, kas plānots. 

Kā ir aizritējis 2016. gads un kā kopumā 
aizritējuši četri vadības gadi, kopš 2013. 
gada, kad tika ievēlēta novada dome? Vai 
nav apnicis? Vai neesat noguris?

Esmu noguris! Ja runājam par četriem 
gadiem kopumā, tad sāksim ne no pozi-
tīvās puses. Ļoti žēl, ka, strādājot pie Ei-
ropas Savienības līdzekļu piesaistīšanas, 
valstiski bija iekavēti vairāki procesi un, 
principā, pašvaldībai divi gadi no četriem 
ir pagājuši bez Eiropas naudām. Netika at-
vērtas vairākas programmas, kas iepriekš 
tika paredzētas. Tā ir visas valsts prob-
lēma. Reāli, tikai Zemkopības ministrijas 
programmas strādāja tā, kā tika iepriekš 
paredzēts. Pašvaldības līmenī šajās prog-
rammās centāmies realizēt visu, ko prog-
rammas piedāvāja. Maksimāli tika strādāts 
pie ceļu programmu apguves. Ir ļoti žēl, ka 
procesi Eiropas līdzekļu piesaistē valstiski 
tika iekavēti, jo tas kopumā ietekmēja arī 
darba nodrošinājumu. Tā kā valstiski tika 
radīts šis tukšais periods, daudziem cilvē-
kiem nācās braukt darba meklējumos. 

Reāli šis, 2017. gads, kā redzam pēc 
iepirkumiem, ir cerīgāks un, domājams, 
ka būs aktīvāka programmu apguve, taču 
mēs jau saskatām problēmas, kas saistās 
ar programmu apguves izmaksu sadārdzi-
nājumu. Objekti kļūst dārgāki, sākot pat ar 
30 % un augstāk, līdz ar to cietīs arī kvali-
tāte. Ļoti lielas problēmas rodas ar projek-
tētājiem un tādiem dienestiem, bez kuriem 
nevar realizēt nevienu projektu.   

Iespējams, ka šie četri gadi nebija tie 

spīdošākie, bet, neskatoties uz to, mēs 
šajos gados, piemēram, ceļu uzlabošanai 
esam spējuši no pašvaldības līdzekļiem 
piešķirt pus miljonu eiro, kas, salīdzinot ar 
kaimiņu pašvaldībām, ir krietni vien vairāk. 
Nevienam nav noslēpums, ka vairākās no-
vada vietās situācija bija katastrofāla, bet 
mēs centāmies novada budžetā rast līdzek-
ļus, lai situāciju uzlabotu. Šajā jomā vēl ir 
daudz darāmā gan laukos, gan pilsētā, pri-
vātajā un daudzdzīvokļu namu sektorā.

Mums jāatrod bilance, jo mēs nevaram 
šodien izvērsties, tikai remontējot ceļus pie 
daudzstāvu mājām, un atstāt privātmāju 
īpašniekus, lai tie turpina staigāt zābakos. 

Kā prioritāte šajos gados bija arī uzņē-
mēji. Centāmies viņiem nākt pretī un sa-
kārtot ceļus. Jāsaka paldies uzņēmējiem, 
ka viņi tādi ir. Tāpēc līdz viņiem jānokļūst 
pa normālu ceļu. 

Krāslavas novada uzņēmēji labprāt 
pieņēma pašvaldības atbalstu? Latvijas 
prakse rāda, ka bieži vien pašvaldības 
uzņēmējiem piedāvā savu atbalstu un 
lūdz iesaistīties projektos, bet uzņēmēji 
nespēj palīdzību pieņemt, jo šajā ekono-
miski mainīgajā pasaulē baidās no saistī-
bām, ko diktē stingrie projekta noteikumi. 

Diemžēl tas tiešām tā ir, un pašvaldī-
bām jācenšas uzņēmējus saprast, jo šajā 
pasaules politiskajā krīzē, kas starptautiski 
ietekmē arī Latvijas uzņēmējus, ir ļoti grūti 
kaut ko paredzēt un prognozēt. Līdz ar to 
arī pašvaldībām rodas problēmas. 

Kas Krāslavas novadā būtu izdarīts 
pa šiem diviem “tukšajiem” gadiem, ja 
valstiski visas paredzētās programmas 
tiktu atvērtas? Kuras nozares izjustu 

vislielākās izmaiņas? 
Izskatīsim vienu piemēru par uzņēmēj-

darbības atbalsta programmām, kur bija 
paredzēti piebraucamie ceļi, elektrifikācija 
- tilti utml. Kā jau minēju, ar katru gadu ob-
jekti kļūst dārgāki. Uz šo brīdi par 30%, bet 
es domāju, ka šis sadārdzinājums varētu 
sasniegt pat 50%. Līdz ar to, ja program-
mas būtu atvērtas pirms diviem gadiem, 
mēs varētu izdarīt par 50 % vairāk. Tā ir 
visbūtiskākā atšķirība - ievērojams līdzek-
ļu zaudējums, kas varēja nenotikt. 

Ja tagad vienlaikus atvērs iepriekš neat-
vērtās un tekošās programmas, pašvaldībām 
vienlaicīgi būs grūti apgūt šos piedāvātos lī-
dzekļus. Būs ļoti straujš firmu pieprasījums, 
ko pārķers lielās pilsētas, jo tām ir daudz 
līdzekļu, bet mazajām pilsētām un lauku re-
ģioniem nāksies strādāt ar tām firmām, kas 
paliks pāri. Līdz ar to cietīs kvalitāte. 

Spilgts piemērs Krāslavas novadā ir ar 
sporta zāli. Mēs paguvām veikt iepirkumu, 
kurā piedalījās vēl sešas vai pat deviņas 
firmas, domāju, ja iepirkums tiktu organi-
zēts tagad, pieteiktos tikai divas firmas, 
līdz ar to objekts būtu par 40% dārgāks. 

Vai tad divas firmas nerada viena 
otrai konkurenci? Kāpēc tad rodas sa-
dārdzinājums? 

Kad konkurenci uz vienu objektu rada 
savā starpā 6 vai 9 firmas, tas liecina, ka 
pieprasījums pēc firmu pakalpojumiem tir-
gū nav liels, tās nav noslogotas, līdz ar to 
arī cenas zemākas, jo vairākas firmas vē-
las iegūt vienu objektu un cenšas piedāvāt 
iespējami zemāko cenu. Ja savā starpā 
konkurē tikai divas firmas, tas liecina par 
to, ka firmām ir pietiekami daudz objektu, 

līdz ar to firmas sāk “diktēt” noteikumus. 
Tā rodas šis sadārdzinājums. 

Turpinot par iepirkumiem, daudziem 
zināms, ka Krāslavā tiks būvēts ba-
seins. Kopējās izmaksas ir 1,3 miljoni 
eiro, kas pie mūsdienu ekonomiskajiem 
apstākļiem ir pietiekami skaists cipars. 
Šajā gadījumā iepirkumā piedalījās tikai 
viens pretendents. Izpētot šī baseina ie-
pirkuma dokumentāciju, tika pamanītas 
dažāda veida nianses, kas, manuprāt, 
liecina par to, ka pašvaldība apzināti cen-
tusies nepieļaut konkurenci. Piemēram, 
pašvaldība iepirkumā iestrādāja prasību, 
ka firmai, kas pretendē uz baseina būv-
niecību, ir jābūt divu līdzvērtīgu baseinu 
būvētājai. Mēs zinām, ka Latvijā baseini 
neaug kā sēnes pēc lietus, tāpēc tāda 
prasība daudzām firmām bija diezgan 
augsta. Kā Jūs to komentēsiet? Kāpēc, 
kad iepirkumā pieteicās tikai viena firma, 
netika izsludināts atkārtots iepirkums, lai 
radītu šo konkurenci, kas, iespējams, sa-
mazinātu baseina kopējo cenu? 

Pirmkārt, pieminēsim, ka šis iepirkums 
bija ne tikai par būvniecību, bet kopā ar 
projektēšanu. 

Jā, tā ir vēl viena pamanītā nianse. 
Kāpēc projektēšanai netika veikts at-
sevišķs iepirkums, bet kopā ar būvnie-
cību? Pētot citu pašvaldību pieredzi, 
nākas secināt, ka, veicot iepirkumu 
projektēšanai un būvniecībai atsevišķi, 
iespējams, varēja ietaupīt. 

Es domāju, ka mums ir lētākais ba-
seins, vērtējot iepirkumus, kādi vispār 
starp baseiniem ir. 

Turpinājums 4. lpp.

Līdzekļi projektu realizācijai
Intervija ar Krāslavas novada domes priekšsēdētāju Gunāru Upenieku

Vai robotu laikmetā ir nepieciešami jaunieši?
Pensionāru skaits ir viens 

no nedaudzajiem rādītājiem, pēc 
kuriem Latvija ir panākusi, dažos 
gadījumos pat apsteigusi attīstī-
tās valstis. Pēc ANO prognozēm 
līdz 2050. gadam darbspējīgo 
iedzīvotāju skaits pret pensionā-
riem samazināsies no līdzšinējā 
3,4:1 līdz 2,4:1. Turklāt bezdarba 
līmenis saglabājas stabili augsts 
(9-10%), piespiežot aizvien lie-
lākam skaitam latviešu meklēt 
labāku dzīvi ārvalstīs. Tipiska 
Latgales ģimene - vecmāmiņa 
ar vectētiņu, kuri audzina maz-
bērnus, kamēr bērni ir ārvalstu 
peļņā. 

Tajā pašā laikā ne dienas 
nepaiet bez ziņām par robotu 
progresējošajām spējām. Pēc 
dažiem vērtējumiem, nākotnē 
tie spēs aizstāt (pilnībā vai da-
ļēji) 47 % profesiju ASV(1). Mūsu 
acu priekšā ir divas pretrunīgas 
tendences. No vienas puses, 

vai ir vērts tik ļoti satraukties 
par darbaspēka samazinājumu 
bezpilota automobiļu un robotu 
ērā? No otras puses, ja tehnolo-
ģiskais progress ir pielīdzināms 
sociālajam, tad kāpēc algas ir 
stagnācijā un palielinās nevien-
līdzīgums? 

Lūk, kāpēc. Visiem šiem 
darbiem ir saimnieki, kas ir vai-
rāk vai mazāk motivēti gūt peļ-
ņu. Šo mērķi var sasniegt gan 
palielinot ražošanas jaudu (ražot 
vairāk), gan arī samazinot iz-
maksas (ražot lētāk). Pēc teori-
jas, ja viens darbinieks spēj veikt 
triju darbinieku funkcijas, tad 
viņam ir jāpelna vairāk. Praksē 
par to pārliecināt darba devēju/ 
akcionāru ir grūti, jo palikušie 
darbinieki ir mazāk sīkumaini. 
Nekontrolējamā automatizāci-
ja ir bīstama tāpēc, ka paātrina 
ieņēmumu pārdali starp darbi-
niekiem un kapitāla īpašniekiem, 

Autors par sevi saka: “Esmu uzaudzis Krāslavā. Mācījos 
“Varavīksnes” vidusskolā. Absolvējot “Stokholmas skolu” Rīgā, 
pirms astoņiem gadiem pārcēlos uz Londonu, lai paaugstinātu 
kvalifikāciju. Man tur iepatikās, paliku. Strādāju lielā Eiropas ban-
kā. Ilgojos pēc Krāslavas, ģimenes, ar interesi sekoju līdzi notiku-
miem Latvijā.”

par labu pēdējiem. Turklāt dau-
dzās valstīs kapitālam (uzņēmu-
mu peļņa, nekustamais īpašums 
utt.) tiek piemērota daudz ma-
zāka nodokļu likme, nekā darba 
algām. Tas palielina nevienlīdzī-
bu starp tiem, kam ir kapitāls, un 
tiem, kuriem tā nav. 

Kur tad ir aizķeršanās. Līdz 
ar sabiedrības novecošanos 
palielinās budžeta izdevumi, 
bet ieņēmumi tieši otrādi - sa-
mazinās (vidējā pensija Latvijā 
ir trīs reizes mazāka par vidējo 
algu). Tiešie un netiešie nodok-
ļi fiziskām personām sastāda 
vairāk kā pusi no valsts budže-
ta ienākumiem. Jā, roboti neguļ 
un neslimo. Bet arī nodokļus tie 
nemaksā. Pagaidām. Franci-
jas prezidenta amata kandidāts 
Benuā Amons izcēlās ar to, ka 
ierosināja ieviest “robotu nodok-
li”, bet gūtos ienākumus novirzīt 
t.s. beznosacījumu bāzes ienā-
kumiem. Katram pilngadīgajam 
francūzim pa 750 eiro mēnesī.

Beznosacījumu bāzes ie-
nākumi - interesanta ideja, bet 
Latvijai tā nav aktuāla dārdzības 
dēļ. Turklāt mūsu problēma nav 
tajā, ka jauniešiem nav, ar ko no-
darboties, bet gan tajā, ka viņu ir 

maz. Ja turpināsies pensiju pa-
lielināšanās uz turpmākās skolu, 
dzemdību namu utt. “optimizāci-
jas” rēķina, tad atlikušie jaunieši 
vienkārši aizbrauks prom, zinot, 
ka viņu vecumdienās nebūs, ar 
ko rēķināties, izņemot sevi pašu. 

Tātad jaunieši ir vajadzīgi, 
un pēc iespējas vairāk. Bet kur 
viņus rast? Šo jautājumu kat-
ra valsts risina savādāk, ņemot 
vērā politiskās un ekonomiskās 
reālijas. Kāds palielina pensionē-
šanās vecumu. Kāds cits stimulē 
dzimstību. Vēl cits - imigrāciju. 
Pēdējā gadījumā runa nav tikai 
par attīstītajām valstīm. Piemē-
ram, Polijā iebraukušie ukraiņu 
migranti (miljons triju gadu laikā) 
palīdzēs apstādināt cenu palieli-
nājumu un kompensēs poļu aiz-
plūdumu uz Rietumeiropu.

Kādu ceļu izvēlēsies nove-
cojošā Latvija?

Aleksejs PROKOFJEVS

1.The Future of Employ-
ment: how Susceptible Are Jobs 
To Computerisation? Carl Bene-
dikt Frey and Michael Osborne, 
2013

Parakstu vākšana par bezmaksas sabiedrisko transportu trešās grupas invalīdiem 
Sabiedrības iniciatīvu portālā 
“Manabalss.lv” sākta parakstu 
vākšana par bezmaksas sabied-
riskā transporta nodrošināšanu 
trešās grupas invalīdiem, informē 
aģentūra LETA. 

Kā iniciatīvas pieteicējs norādīts 
Raimonds Lejnieks-Puķe. Viņš aicina 
trešās grupas invalīdiem nodrošināt 

bezmaksas pārvietošanos gan vietējās 
nozīmes, gan starppilsētu sabiedriskajā 
transportā Latvijā. 

Lejnieks-Puķe norādījis, ka pašreiz 
Latvijā par brīvu sabiedriskais trans-
ports ir tikai pirmās un otrās grupas 
invalīdiem. Iniciatīvas pieteikumā skaid-
rots, ka visbiežāk tieši trešās grupas in-
valīds ir cilvēks, kurš ir spējīgs ļoti labi 
integrēties sabiedrībā, spējīgs strādāt, 
kā arī nebūt par slogu sabiedrībai un 
valstij, taču pašlaik trešās grupas invalī-
di esot no valsts puses nedaudz apdalī-
ti, jo viņiem nav teju nekādu atviegloju-
mu, salīdzinot ar pirmās un otrās grupas 
invalīdiem. 

Lejnieks-Puķe skaidroja, ka pagai-
dām tikai divas pašvaldības Latvijā ir 

noteikušas, ka, ja trešās grupas invalīds 
ir deklarēts attiecīgajā pašvaldībā vai 
arī tur studē/mācās, tad viņam ir bez-
maksas sabiedriskais transports. Inicia-
tīvas autors norāda, ka trešās grupas 
invalīdiem nepieciešami kādi bonusi no 
valsts, lai viņi spētu labāk integrēties 
sabiedrībā, īpaši ņemot vērā, ka valsts 
maksātā invaliditātes pensija ir pārāk 
maza, lai cilvēks ar šo invaliditātes gru-
pu spētu izdzīvot. 

 Laikraksta “Ezerzeme”  redakcija 
pieņem sludinājumus 
katru darba dienu 

no plkst. 8.00 līdz 17.00.
Tālr. 65681464.
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“Gardā siera ceļš”
Zīmīgā datumā – 14. feb-
ruārī, Krāslavas novada 
tūrisma nozares uzņē-
mēji, mājražotāji un tie, 
kuri par tādiem vēlas 
kļūt, pulcējās Krāslavas 
novada Tūrisma infor-
mācijas centra (TIC) mā-
jīgajās semināru telpās, 
lai piedalītos biedrības 
“ATTĪSTĪBAI” (Izvaltas 
pagasts) un Daugavpils 
Universitātes projekta 
ES COSME programmas 
projekta “TastyCheese-
TOUR” ietvaros paredzē-
tā pasākuma aktivitātē 
– “Gardā siera ceļa” ap-
mācības mājražotājiem un citiem 
interesentiem.

P a s ā k u m a 
ievadā tūrisma 
speciāliste Inta 
Lipšāne pastās-
tīja par grāfu 
Plāteru pils kom-
pleksa vēsturi, 
jaunumiem un 
iecerēm tā terito-
rijā, kur atjauno-
tajā pils pārvald-
nieka mājā tagad 
saimnieko Krā-
slavas novada 
TIC un atrodas 
s ta rp tau t iska is 
“Kulinārā manto-
juma centrs”.

B i e d r ī b a s 
vadītāja Inga Lei-

kuma pastāstīja 
par projektu, kura mērķis ir popularizēt 
agro un eko tūrismu Latgalē, tā veicinot 
tūrisma un siera nozares uzņēmumu vei-
došanos lauku teritorijā, izveidojot jau-
nu tūrisma produktu – maršrutu “Gardā 
siera ceļš” Krāslavas novadā. Tūrisma 
asociācija “Lauku ceļotājs” jau piedāvā 
2 dienu maršrutu “Latgales piena tūre”. 
Tas iepazīstina ar Latgales mājražotā-
jiem, zemnieku saimniecībām, SIA u.c., 
kas ražo dažādus piena pārstrādes pro-
duktus – pienu, jogurtu, biezpienu, sieru, 
saldējumu u.c. Taču maršruts nepiedāvā 
apskates vietas Krāslavas novadā. Ei-
ropas Savienības siera tirgus ir lielākais 
pasaulē, un “Gardā siera ceļš” var attīs-
tīt ilgtspējīgus tūrisma produktus, kas 
popularizē un veicina ražošanas noietu, 
piesaistot apmeklētājus un sniedzot kuli-
nāro un lauku dzīves pieredzi.

Kā radās projekta ideja? 
Stāsta projekta vadītāja: “Projekts 

sākās ar lielu pētniecisko darbu 6 valstīs 
- Bulgārijā, Itālijā, Latvijā, Maltā, Slovē-
nijā un Spānijā. Tika izstrādāts rīcības 
plāns, kas būs pielietojams jebkurā ES 
lauku reģionā un iekļaus sociālkulturā-
los, vides un ekonomikas ieguvumus 
gan vietējai sabiedrībai, gan tūrisma no-
zarei, lai radītu nodarbinātību, izaugsmi 
un inovācijas, iesaistot siera ražotājus 
un zinātājus, saistītos tūrisma pakalpo-
jumu sniedzējus. 

 “Gardā siera ceļš” Krāslavas 
novadā aptver vairākas aktivitātes 

sešu mēnešu laika posmā - 
“Apmācības mājražotājiem 
u.c. interesentiem”; “Bizne-
sa tikšanās un tīklošanās 
vietējām ieinteresētajām pu-
sēm tūrisma sektorā”; “Siera 
festivāls”; tūrisma maršruta 
“Gardā siera ceļš” Krāslavas 
novadā izstrāde un tūrisma 
maršruta testa brauciens.

Jau šī gada 20. maijā 
Krāslavas novada siera ra-
žotāji tiks aicināti uz Krāsla-
vu, lai savu produktu piedā-
vātu degustācijai pasākuma 
“Siera festivāls” apmeklētā-
jiem.  

Projekts ir aktuāls, jo 
aizvien vairāk tūristu/pilsēt-

nieku dodas apceļot laukus, aizvien vai-
rāk interesē un piesaista vienkārša lauku 
dzīve. Viņi vēlas sajust zāļu tējas garšu 
un smaržu, redzēt aplokā govis, aitas vai 
kazas, pie mājas – lauku sētas iemītnie-
kus, pavadīt nakti siena šķūnī vai mājā, 
kas atgādina pie vecmāmiņas pavadītās 
vasaras bērnībā. Ne katram lauku ceļotā-
jam ir nepieciešama noteiktai “zvaigžņu” 
kvalitātei atbilstoša viesnīca ar visām 
“ekstrām”. Naktsmītni varētu piedāvāt arī 

lauku māja 
– viesnīca 
“Ciemos pie 
v e c m ā m i -
ņas”, kur 
vienā ista-
bā, atdalītas 
ar aizkariņu 
vai skapi, 
atrodas vai-
rākas gultas 
un visas la-
b i e r ī c ī b a s 
ir laukā pie 
mājas. Šeit 
arī iederētos 
v i enkā ršas 
b r o k a s t i s , 
kurās galdā 

tiktu celti lauku ikdienas produkti, pro-
tams, arī siers.

Krāslavas novadā, arī Izvaltā, sie-
ru savām vajadzībām gatavo daudzas 
saimnieces. Projekta rezul-
tātā vēlētos, lai mēs varētu 
apvienoties, kooperēties un 
izveidot plašu piedāvājuma 
klāstu. Saimniecēm nevaja-
dzētu uztraukties par kon-
kurenci savā starpā, jo siera 
garša katrai saimniecei ir ci-
tāda, arī produkta patērētāju 
gaumes ir dažādas.”

Pirmajā apmācību se-
sijā “Agrotūrisms un pārti-
kas produkti” Latvijas Lauku 
konsultāciju un izglītības 
centra (LLKC) Krāslavas no-
daļas lauku attīstības kon-
sultants Artūrs Pavļukevičs 
pastāstīja par šobrīd esoša-
jiem agrotūrisma un pārtikas 
produktu ražotājiem Krāsla-
vas novadā, sākumā snie-
dzot informāciju par to, kas ir 
agrotūrisms: “Agrotūrisma saimniecības 
ir ražojošas dažādu nozaru zemnieku 
saimniecības, kurās apmeklētājiem, ie-

priekš piesakoties, 
ir iespēja iepazīt 
mūsdienīgu saimnie-
košanu laukos. Šīs 
saimniecības rāda 
aktīvo lauksaimnieku 
– uzņēmēju dzīves-
veidu un darbu, lau-
ku profesijas, laukos 
audzētos un ražotos 
produktus, atklāj lau-
ku dzīves iespējas 
un pozitīvās puses. 
Apmeklētājiem pie-
dāvā dažādas prog-
rammas un ekskursijas saimniecības 
iepazīšanai, produktu degustācijas un 
iegādi. Te var uzzināt 
pārtikas produkta tap-
šanas ceļu no lauka līdz 
iepakojumam, apskatīt 
dzīvniekus, lauksaim-
niecības tehniku, iepa-
zīties ar uzņēmējiem un 
droši iegādāties veselī-
gu, svaigu pārtiku.

Krāslavas novadā 
lauksaimniecības uz-
ņēmumi galvenokārt 
nodarbojās ar primāro 
produktu ražošanu. Ar 
saražotās produkcijas 
pārstrādi un tūrisma 
pakalpojumu sniegšanu 
šobrīd nodarbojas ne-
daudzas saimniecības.”

Turpinājumā Artūrs Pavļukevičs pa-
stāstīja par konkrētajām agrotūrisma 
saimniecībām un to piedāvājumiem.

“Sada rbo jo t i es 
mēs varam attīstīt ar-
vien labāku “Gardā 
siera ceļa” dalībnie-
ku tīklu. Tas nav tik 
sarežģīti, kā kādam 
varētu likties. Tiem, 
kuri uzskata par sa-
režģītu uzsākt mājra-
žošanas reģistrēšanu, 
aicinu izmantot LLKC 
konsultantu pakalpo-
jumus. Attīstot piena 
ražojošās saimniecī-

bas un radot produktus “ar 
pievienoto vērtību”, “Gardā 
siera ceļš” Krāslavas no-
vadā ir vēršams plašumā, 
izveidojot jaunas agrotūris-
ma tīkla saimniecības. To 
var veicināt sakārtots in-
frastruktūras tīkls un saim-
niecību iesaistīšanās mā-
jražošanā. Tas ir ceļš, kas 
ejams mums visiem kopā. 
Lai mums izdodas!” novē-
lēja lauku attīstības konsul-
tants.

Otrajā apmācību se-
sijā “Produkta izstrāde 
un digitālais mārketings” 
Daugavpils Universitātes 
projektu menedžere Zaiga 
Lāce novadīja apmācības, 
pastāstot kas ir digitālais 
mārketings un kāpēc ir ne-

pieciešams to apgūt. Apmācību sesijas 
gaitā lektore pārliecināja klātesošos, ka 
mūsdienās šis ir viens no izdevīgākajiem 

mārketinga rīkiem. Mājražotāji uzzināja, 
kā veidot biznesa lapu sociālajos tīklos, 
kas jāņem vērā to uzturot, sniedza “pa-
domiņus” un pievērsa uzmanību “fīčām”. 

Apmācību noslēgumā 
esošie un topošie uz-
ņēmēji tika aicināti ne-
pieciešamības gadījumā 
konsultēties. 

Pēc gardās pauzes, 
ko bija sarūpējuši vietē-
jie “Kulinārā mantojuma” 
mājražotāji, sākās trešā 
apmācību sesija “Ku-
linārais mantojums un 
ilgtspējīgs tūrisms”, ko 
vadīja Krāslavas novada 
TIC vadītāja, biedrības 
“Latgales kulinārā man-
tojuma centrs” vadītāja 
Tatjana Kozačuka. Viņa 

pastāstīja apmācību da-
lībniekiem par starptautisko organizāciju 
“Kulinārais mantojums”, Latgales uzņē-
mēju dalību tajā, darbības rezultātiem un 

aktualitātēm. Biedrības “Latgales kulinā-
rā mantojuma centrs” mērķis ir iesaistīt 
un apvienot Latgales novada ēdināša-
nas sektora uzņēmumus, tūrisma pakal-
pojumu sniedzējus, mājražotājus, amat-
niekus, ražotājus, pašvaldības, tādējādi 
veicinot Latgales kulinārā mantojuma un 
tradīciju saglabāšanu, kā arī sekmējot 
nacionālās virtuves attīstību un popula-
rizējot reģionālo produkciju.

Apmācību noslēgumā TIC speciā-
liste Inta Lipšāne novadīja ekskursiju 
grāfu Plāteru pils kompleksā, uzskatāmi 
parādot tūrisma maršrutu veidošanas 
pamatprincipus un “rozīnītes”. Dalībnieki 
atzina, cik bieži mēs tiecamies pēc tālā, 
nezināmā, bet nezinām un neredzam to, 
kas notiek mums blakus. 

Lai izdodas popularizēt un atklāt 
savu novadu, neatkarīgi no tā, vai esam 
ražotāji vai tūrisma nozares profesionāļi!

Iveta LEIKUMA

No lasītāju vēstulēm
Trešdien, 15. februārī, Ķepovas pa-

gastā norisinājās Senioru balle. Lieliskais 
pasākums noritēja godam! Bija ļoti patī-
kami saņemt uzaicinājumu, turklāt uzaici-
nājuma veids bija visai neparasts. Mēs ar 
sievu to labprāt pieņēmām.

Ļoti patīkami bija ieraudzīt, lai arī ne 
pārāk šiki, toties ārkārtīgi gaumīgi klātus 
galdus! Un vēl satikt ciemiņus no Šķau-
nes, Asūnes; arī mūsu, Ķepovas, pagasta, 
iedzīvotāju sanāca ne mazums.

Lieliskās Šķaunes ciemiņu dziesmas un 
dejas iepriecināja visus. Lielisks, pārdomāts 
repertuārs un brīnišķīga sagatavošanās.

Ar prieku un smiekliem mēs noklau-
sījāmies pagasta vadītāja stāstu par vīrie-
šiem un sievietēm.

Arī mūsējie, ķepovieši, iepriecināja ar 
ainiņu par vecenītes pārdošanu. Visur bija 
jūtams noskaņojums jokoties un izklaidē-
ties.

Īpaši patīkami bija vērot cilvēkus. Prak-

tiski visi dzīvojam viensētās, satikšanās 
prieks nav bieža parādība. Ziema — labā-
kais laiks tādiem satikšanās brīžiem. Visi 
bija priecīgi, redzot cits citu, ar prieku pār-
runāja vietējās ziņas.

Dažādi konkursi — kā jautri, tā arī no-
pietni — papildināja vakara patīkamo no-
skaņu. Arī dejoja visi labprāt.

Vietējās muzeja zāles, eksponātu 
daudzveidības izkārtojums atstāja patīka-
mu iespaidu. Visur bija jūtamas atbildīgo 

cilvēku, vadītājas rūpes par ekspozīciju.
Brīnišķīgais vakars ilga tik ilgi, cik bija 

iespējams — svētki ir svētki, bet rūpes par 
saimniecību neļauj ballēties bezgalīgi…

Gribas izteikt visdziļāko pateicību Ķe-
povas pagasta vadībai par iespēju satikties 
ar kaimiņiem.

Un muzeja vadītājai personīgi par at-
saucību un iespēju tikt mājās.

Vēlreiz paldies visiem!
Vladimirs Skadiņš, Ķepovas pagasts

Paldies par svētkiem

Zaiga Lāce.

Artūrs Pavļukevičs.

Tatjana Kozačuka.

Inga Leikuma.

Inta Lipšāne.
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Turpinājums. Sākums 2. lpp.
Par to jau es arī runāju. Kā tika pa-

nākts, ka firmu “ēstgriba” būvēt basei-
nu, kura kopējais budžets ir 1,3 miljoni 
eiro, bija tik zema, ka iepirkumā pietei-
cās tikai viena firma? 

Ja mēs apskatīsimies citu pašvaldību 
iepirkumus, tad baseini ir krietni vien dār-
gāki. Sākot ar 3,5 miljoniem un vairāk. 

Kā Jums izdevās panākt, ka firma 
bija gatava būvēt baseinu tikai par 1,3 
miljoniem, ja citur firmas piedāvā būvēt 
baseinus ne zemāk kā par 3,5 miljo-
niem, tas ir gandrīz trīs reizes dārgāk? 

Baseins - tas bija ilgs process. Ilgi tika 
domāts, ko īsti darīt, jo novadā ir 120 eze-
ri, Daugava utt. Sākotnēji tas tika plānots 
kā aktīvās atpūtas centrs, tika gaidīta Ei-
ropas nauda. Skaidrs bija viens, ka ba-
seinam jābūt pievilcīgam gan skolēniem, 
gan jaunatnei, gan arī vecākiem cilvēkam 
– tādiem kā es. Lai vecmāmiņām un vec-
tētiņiem, ar bērniem atnākot, būtu ko darīt, 
baseina ēkā būs dažas telpas ar citu iz-
mantošanas mērķi.

Mēs apmeklējām vairākas pašvaldības 
un apskatījāmies vairākus baseinus. Sākot 
no Ziemeļgala - Balviem līdz pat Ilūkstei. 
Vislabāk mums patika Ilūkstes variants, 
iespējams, tāpēc tās izmaksas ir tikai 1,3 
miljoni. Baseins varbūt nebūs tiks šiks pēc 
štata, bet tas ir ļoti kompakts. Nav jākuri-
na tukšā gaisa telpa. Svarīgs moments ir 
ventilācijas kvalitāte, jo mazāka telpa, jo 
labākai jābūt ventilācijai. Mums vēl pavei-
cies, ka viens no Krāslavas iedzīvotājiem 
pasniedz nodarbības Ilūkstes baseinā. 

Es to visu saprotu, bet Jūs neatbil-
dējāt uz jautājumu. Kāpēc netika veikti 
divu veidu iepirkumi - viens projektēša-
nai un otrs būvniecībai? Kāpēc tie tika 
apvienoti vienā iepirkumā?  

Baseins nav autobusu pietura un nav 
kaut kāda garāža. Ja Jūs iepazītos, kas 
bija pieteikušies uz sporta zāles būvniecī-
bu, tad Jūs redzētu, ka tur ir arī viena Rī-
gas firma ar 26 strādniekiem. Tā ir firma, 
kas cēla baseinu Salaspilī un nenodeva to 
laikā - 1. septembrī, bet plāno nodot pa-
vasarī. Daudzas gadījuma firmas ar mazu 
patstāvīgo strādnieku skaitu uzskata, ka 
darbiniekus atradīs uz vietām, kad uzva-
rēs iepirkumos, tad bieži sanāk, ka uz vie-
tas darbiniekus nevar atrast, līdz ar to cieš 
kvalitāte un darba ritms. Mums bija sva-
rīga kvalitāte. Ja atbild uz Jūs jautājumu, 
kāpēc projektēšana bija vienā iepirkumā 
ar būvniecību, tad varu teikt, ka tas tāpēc, 
lai nodrošinātu tieši šo kvalitāti.

Tika ņemta vērā arī citu pieredze. Ja 
nemaldos, vienā no Rīgas slimnīcām, kur 
nododot objektu pie 30o C gaisa tempera-
tūras, nedarbojās ventilācija, vainīgo nebi-
ja. Celtnieki apgalvoja, ka viņi visu uztaisī-
ja pareizi un vainīgi bija projektētāji. Kamēr 
tika meklēti vainīgie, slimnīcā visu vasaru 
nedarbojās ventilācija. Lai mazinātu šāda 
veida risku, kad vainīgo nav, iepirkums bija 
viens. Kurš projektē, tas arī būvē un uzņe-
mas visu likumā noteikto atbildību.

Līdzīga situācija mums bija ar “Krāsla-
vas ūdeni” un “Krāslavas nami”. Remont-
darbos viens apgalvo, ka tā nav viņa cau-
rule, otrs - atkal pretējo. Kaut gan atšķirība 
nieka 20 centimetros. Bet kuram tad tos 
20 cm remontēt? Tagad, kad vairāk nav 
“Krāslavas ūdens”, tādas problēmas nerodas. 

Kāpēc iepirkumā pretendentiem bija 
prasība - pieredze divu līdzīgu baseinu 
būvniecībā? 

Es uzskatu, ka šāda prasība ir ļoti 
laba. Ļoti žēl, ka šāda prasība netika iekļau-
ta sporta zāles būvniecībā. Jo visas firmas, 
kas pieteicās sporta zāles būvniecības pro-
jektā, diemžēl ir bez pieredzes sporta zāļu 
būvniecībā, līdz ar to radās dažāda veida 
problēmas. Pēc Zolitūdes gadījuma, es uz-
skatu, ka gadījuma firmām vispār nevaja-
dzētu atļaut būvēt tādus objektus, kuri ir zem 
liela veida pārseguma un kuros paredzēts 
vienlaikus pulcēties lielam skaitam cilvēku. 

Kad plānota baseina nodošana? 
Ja ziema neievilksies un pavasaris ie-

sāksies laicīgi, kā arī, ja viss noritēs kā plā-
nots, tad baseina būvniecība varētu beig-
ties maija beigās. Oficiāli un skaisti to atklāt 
būtu pilsētas svētkos - vasaras vidū - jūlijā. 

Iegriežoties Krāslavas novada 
domē, komiteju un domes sēdēs, vis-

biežāk dominē Jūsu un Jūsu pirmā 
vietnieka balss. Deputāti ļoti reti iesais-
tās diskusijās. Jūs pieminējāt pasaules 
politisko krīzi. Vai Krāslavas novadā ir 
politiskā krīze?

Es domāju, ka politiskās krīzes nav. 
…Pagājušajās vēlēšanās mēs mudi-

nājām nākt un centāmies iesaistīt jaunā-
kus cilvēkus. Diemžēl esmu izbrīnīts, ka 
par viņiem maz nobalsoja. Es ļoti ceru, ka 
Krāslavas novadā šajās vēlēšanās parā-
dīsies jauni cilvēki. Reizēm gadās, ka tiek 
izteikta kāda ideja, kas uz pirmo acumirkli, 
iespējams, izskatās nepieņemama, bet, 
paejot kādam laika sprīdim, pie tās idejas 
ir vērts atgriezties un pat realizēt. Jaunieši 
ir tie, kuri bagāti ar dažāda veida idejām un 
varētu tās ieteikt. 

Cik man zināms, Krāslavas novada 
domi Jūs nevadāt pirmo sasaukumu. 
Vai Jūs personīgi esat centies izaudzi-
nāt sev politisko pēcteci? Lai krīzes 
periodā Jūs būtu drošs, ka Krāslavas 
pilsētas un novada atslēgas nonāk to 
cilvēku rokās, kuri Jūsu darbu, kas 
veikts daudzu gadu garumā, īsā laika 
sprīdī nepalaiž zudumā? 

Pirmkārt, sāpīgi ir ja tu pats nevari tur-
pināt iesākto, lai kāds iemesls tam būtu - 
vēlēšanu rezultāti, veselības stāvoklis vai 
kas cits. Daudz ko var izdarīt, ja ir koman-
da. Esošajā komandā ir dažādu partiju 
un profesiju cilvēki, bet uz šo brīdi ir kaut 
kāda kopsakarība. Gribētos, lai vēlēšanās 
Krāslavā balotētos īsti patrioti, kas strādā 
savam novadam. 

Jūs sevi uzskatāt par patriotu?
Jā, es sevi uzskatu par patriotu. 
Vai Jūs varētu nosaukt piecus vājos 

posmus savā vadības stilā? Varbūt pie-
ci būtu ļoti paškritiski, nosauciet vis-
maz trīs. 

Demokrātijas par daudz. 
Par daudz demokrātijas? Vai tiešām? 
To man cilvēki teikuši. 
Jūs pats tam arī piekrītat?

Es pats biju par to izbrīnīts, un pat šokēts. 
Kā nu kurš saprot to jēdzienu demo-

krātija....
Tā tas ir. Ne tikai es, bet arī kāds cits, 

kurš saprot, kas ir demokrātija un ko viņš 
var izdarīt. 

Trīs savas vadības stila vājie posmi.... 
(Ilga pauze)

 Daudzi man pārmet, ka es nesniedzu 
atbildi uzreiz. Es šajā pārmetumā vai iezī-
mē saskatu divas puses. Citreiz tā atbilde 
rodas uzreiz, bet citreiz jāiedziļinās jautāju-
ma būtībā, jo, steigā atbildot, var kļūdīties. 

Jūsu gadījumā tā ir iedziļināšanās 
vai nezināšana? 

Manā gadījumā tā ir iedziļināšanās. Es 
uzskatu, ka viss nekad nav jāzina. Kaut 
gan es pazīstu cilvēkus Krāslavā, kuri visu 
un par visu zina, spēj atbildēt uz visiem 
jautājumiem. Es uzskatu, ka tā ir ļoti liela 
kļūda, jo viens cilvēks nevar zināt visu. 

Tātad Jūs esat no tiem vadītājiem, 
kuri vairākas reizes mēra, tad nogriež? 

Daudzi uzskata, ka jā. Kā trešā iezīme 
varētu būt - es esmu pārāk kautrīgs. 

Kādas ir tās prioritātes, kas noteik-
tas 2017. gada budžetā? 

Pēc finansējuma šis gads ir sporta 
gads. Mēs bijām parādā. Mēs visi zinām, 
kādā stāvoklī bija bijušais Sporta nams. 
Tiešām, kauns! Jaunais baseins būs iz-
mantojams arī mācību stundām visa no-
vada skolēniem. Tas nenotiks uzreiz, pa-
kāpeniski, bet tiek domāts arī par skolēnu 
vadāšanu uz baseinu. 

Tiek strādāts pie sporta zāles un sta-
diona jautājuma. Kopumā, ar baseina 
būvniecību, sporta nozarei tiks atvēlēti 4 
miljoni eiro. 

Tika gaidīta Eiropas nauda, bet diem-
žēl sportam, izglītības iestādēm tik daudz 
Eiropas naudas nevarējām paņemt. 

Vēl viens jautājums, kas ir kā prioritāte, 
ir internāts. Kas būs jauna celtne ar pieklā-
jīgiem apstākļiem, labākā līmenī. Negribē-
tu apgalvot, ka esošā ēka ir sliktā stāvoklī, 
tomēr tiks strādāts pie šī jautājuma. 

2017. gada prioritāte būs uzņēmējdar-
bība. Turpināsim piesaistīt līdzekļus ceļu 
remontiem pilsētā un novada teritorijā, vi-
sos pagastos.

Elizabete VIĻUMA-GRAŽULE

Orhideja uzziedēja februārī
Mazajā, mājīgajā pilsētiņā viss ir acu 
priekšā, jebkuras ārējās pārmaiņas 
izraisa krāslaviešu interesi. Arī nelie-
lā veikaliņa pārcelšanās no Brīvības 
ielas uz Mazo Tirgus ielu nepalika ne-
pamanīta, jo ārējā reklāma ir ļoti pie-
vilcīga.

Nevilšus arī es ielūkojos jaunajā vī-
riešu un sieviešu apģērbu salonā “Or-
hideja”, biju patīkami pārsteigts. Uzreiz 
apbūra iekārtojums — pilnīga harmonijas 
un mūsdienu stila valstība. Iepazīšanās ar 
veikala īpašnieci noritēja viegli, un, kā no-
skaidrojās, es pazinu Jeļenas Hoduļevas 
vecākus. Bija laiks, kad ar kaislīgo mak-
šķernieku, krāslavieti Jāni Mickeviču, mak-
šķerējām vienā kompānijā gan upēs, gan 
ezeros; gaiša piemiņa viņam. Ātri steidz 
laiks, uzreiz pat neticējās, ka manā priek-
šā ir biznesa lēdija, kuru atceros kā mazu 
meiteni Aļonu. Arī viņas brāli Leonīdu labi 
pazīstu — viņš ir diplomēts mežsargs.

Šai paaudzei arī “palaimējās” tikt 
briesmīgajos deviņdesmitajos, kad nācās 
nevis dzīvot, bet gan izdzīvot. Absolvēju-
si Krāslavas 2. vidusskolu, Jeļena iestājās 
Rīgas kooperatīvajā tehnikumā, un, kā pa-
rādīja dzīve, apgūt privātā biznesa pama-
tus bez grāmatvedes diploma diez vai būtu 
izdevies. Vēl arī tāpēc, ka letes darbinieka 
amats izlīdzēja visgrūtākajā laikā. Janvārī 
Jeļena un Pjotrs Hoduļevi nosvinēja sud-
raba kāzas. Pilnīgi veiksmīga ģimene: ģi-
menes galva — pieredzējis autovadītājs 
un celtnieks, nekad bez darba nav sēdējis. 
Vecākā meita Ligita — ārsta palīgs Rīgā, 
strādā un turpina mācības, Maksims — 6. 
klases skolnieks. Visgrūtākajos laikos, kad 
Krāslavā bija pavisam bēdīgi ar darbu, jau-
nais pāris bija aizbraucis uz Daugavpils ra-
jonu. Pēc tam atgriezās mājās, Pjotrs strā-
dāja par šoferi, Jeļena, turpinot pārdevējas 
darbu un izplatot kosmētiku, pakāpeniski 
guva komerciālu pieredzi un sapņoja par 
savu biznesu. Sākumā atvēra nelielu kāzu 
piederumu salonu, bet ātri vien aptvēra, ka 
pilsētā, kur strauji sarūk jauniešu skaits, 
tas nav labākais uzņēmējdarbības veids. 
Pēc tam pārgāja uz jauniešu sortimentu, 
pārliecinoties, ka, atradusi to, kas vaja-
dzīgs. Tad rosīgajā ielā parādījās mūsdie-
nīga reklāma ar pazīstamām sejām, kas 
nu pārvietojusies uz Krāslavas tirdzniecī-
bas sirdi. Mazā tirgus iela pievelk cilvēkus, 
vietējos un iebraucējus, jebkurā gadalaikā. 
Visrosīgākā vieta Krāslavas centrā, blakus 
ērta autostāvvieta, bet svētku un gadatir-
gus laikā — nepārspīlējot! — šeit ābolam 
nav, kur nokrist. Jeļena sen sapņoja pār-
celties šurp, un, lūk, februāra sākumā noti-
ka prezentācija.

Interjera noformēšanā arī pati saim-
niece “pielika roku”, tāpat aicināja palīgā 
dizaineri Jeļenu Blusi. Nu, radošās mokas 
ir secen, rezultāts pārsteidzošs — sen-
laicīgās telpas interjers mainījies līdz ne-
pazīšanai. Protams, Jeļenas mīļākajam 
ziedam, orhidejai, ir daudz nokrāsu, bet 
pēc salona saimnieces domām galvenā ir 
fuksija, maigi violetā. Kombinācijā ar smilš-
krāsu interjers ir ieguvis brīnišķīgu harmo-
niju. Mūsdienu tirdzniecības aprīkojums ar 
metālisku nokrāsu, manekeni un — mērķis 

sasniegts! Pircēju komplimenti ir svarīgi, 
bet arī pašai Jeļenai ir patīkami strādāt at-
jaunotajās sienās. Uz šejieni gribas nākt…

Dizains — labi, taču preču sortiments 
— svarīgāks. Šeit ir būtiski sekot jauniešu 
modes tendencēm, kas mūsu Jeļenai arī 
izdodas. Konkurence Krāslavā ir nopietna, 
un vienmēr vinnētājs būs tas uzņēmējs, 

kura precei garām nepaies pat visprasī-
gākais pircējs. Arī es noskatīju džemperi, 
par kādu sapņoju. Veikala-salona īpaš-
niece atzīstas, ka priekšroku dod gabal-
precēm, ekskluzīvām un, protams, visla-
bākajām. Jaunatne vienmēr tiecas pēc 
kaut kā jauna, lai neatpaliktu no modes. 
Turklāt nepieciešams ņemt vērā vidējā 
pircēja naudas maka biezumu, tas Jeļe-
nai arī izdodas. Mūsdienīgās sienās arī 
pircējs nesteigsies atstāt salonu. Pats biju 
liecinieks tam, ka pircēji vērīgi pētīja vei-
kaliņu, ievērojot spoguli griestos, un tikai 
pēc tam sāka pētīt sortimentu - apģērbu, 
bižutēriju…

Pēc manas patīkamās sarunu biedre-
nes vārdiem, pašlaik pats galvenais mazā 
biznesa konkurents ir internetveikali, tikai 
— vai ir vajadzība steigties un pirkt “kaķi 
maisā”? Vērtīgu preci vajag ieraudzīt, vēl 
labāk — pataustīt, noteikti pielaikot un ti-
kai pēc tam pieņemt lēmumu par pirkša-
nu. Ir daudz piemēru, kad nākas vilties 
interneta pirkumos, arī krāpniekus var 
sastapt.

Tiekšanās uz skaistumu un pilnību 
— brīnišķīgas rakstura iezīmes. Tās pie-
ejamas tiem, kuriem ir gaumes izjūta, ar 
ko, pēc maniem ieskatiem, Visuvarenais 
nav apdalījis Jeļenu. Brīnišķīgais vienmēr 
iet blakus panākumiem. Un, ieguldot lī-
dzekļus dizainā, individuālais komersants 
tic — pienāks brīdis, kad krāslavieši sāks 
atgriezties mājās. Un tam brīdim ir jāgata-
vojas tiem, kas, par spīti visam, nepameta 
dzimto pilsētu. Agrāk vai vēlāk, bet vese-
lais saprāts gūs virsroku!

Aleksejs GONČAROVS

Mazā biznesa hronikaKrāslavas novada budžeta
 prioritātes 2017. gadam
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Likteņa līkloči

P ē d ē j ā  v ē s t u l e
Gandrīz desmit gadus ilga mūsu 
sarakste. Mēs sapņojām par trešo 
tikšanos, viņš solīja mani apciemot 
Krāslavā.
Lūk, rindas no pēdējās vēstules: 
“Mani aizveda uz slimnīcu tieši no 
šaha turnīra”. Atbildēt es nepaguvu, 
jo saņēmu sēru vēsti…

Tikšanās aiz Drūmupes

Vjačeslava Šiškova romāns “Drūm-
upe” — pats spilgtākais manu skolas 
gadu atklājums. Noslēpumu pilnā taigas 
pasaule, spītīgā upe ar nezināmu spēku 
vilināja mani pie sevis.

Bet tikai 1988. gadā es saposos 
ceļojumam pa Jeņiseju. Sadraudzējies 
ar tūristu kuģa kapteini, es pierunāju 
viņu nedaudz novirzīties no kursa un 
ieiet apakšējās Tunguskas grīvā. Ma-
nas sapņu upes klinšaino krastu pasa-
kainais skaistums pārspēja gaidīto. Arī 
varenā Jeņiseja iekaroja ar skarbo krāš-
ņumu.

Es klusēdams vēroju pussagrauto 
Staļina panteonu Kureikā, klejoju pa 
Noriļskas ielām — pilsētas, kura uz-
būvēta uz GULAGa politiski ieslodzīto 
kauliem, klausījos Dudinkas, visziemeļ-
nieciskākās pasaules ostas, motorkuģu 
signālsvilpju simfoniju. Veltīgi mēģināju 
atkauties no odu un knišļu bariem, ar 
baudu fotografēju tuvējo ciematu med-
niekus, zvejniekus un briežu audzētā-
jus. Taču visneaizmirstamākā tikšanās 
mani gaidīja Igarkā.

Pa laukumu 
soļoja spēkavīrs 
ar bereti galvā. 
Krāšņā, sirmā 
bārda neraisīja 
šaubas — tas 
ir īsts sibīrietis, 
un palaist ga-
rām tādu kadru 
neļāva profesio-
nālā patmīlība. 
Un tas patiesais 
siltums, ar kādu 
visi garāmgājēji 
sveicināja kolo-

rīto svešinieku, vēstīja — cilvēks bija 
īpašs. Un, lūk, viņš pēta ar fotoaparā-
tiem apkārušos svešinieku… Iepazinā-
mies. Piepeši brīnišķīgo seju apstaroja 
prieks, bet milzīgās rokas līdz sāpēm 
sažņaudza manus plecus:

- Tautietis! No kādas pilsētas esi?
- No Krāslavas.
- Kā dzīvo man mīļā Latgale? Vai uz 

kuģa ir kāds no Rēzeknes?
Turpat mūs aplenca ziemeļnieki, un 

es uzzināju, ka Leopolds Baranovskis 

Antona dēls ir viens no četriem Igarkas 
goda pilsoņiem. Pēc desmit minūtēm 
sibīrietis jau bija Rēzeknes tūristu vidū. 
Jautājumi, jautājumi…

Igarkā Leopolds nebija runīgs. Arī 
man veltītajās vēstulēs delikāti novirzī-
jās no asiem jautājumiem. Bet es skaidri 
zināju, ka mūsu tikšanās notiks Latvju 
zemē. Un, lūk, pēc septiņiem gadiem ilgi 
gaidītais zvans: “Atbrauc uz Rēzekni”.

Nelaimes zīme

Viesnīcas numurā mēs apkampā-
mies kā tuvi radinieki. Šaubu nebija 
— tagad mans noslēpumainais sarunu 

biedrs atbildēs 
uz visiem jau-
tājumiem. Ir 
pienācis laiks. 
Pa logu bija re-
dzama bronzas 
Māra. Ar viņu, 
daudz cietušās 
Latgales aiz-
bildni, Leopolds 
uzsāka savu bē-
dīgo stāstu.

“Es jau biju 
ģimnāzists, kad 

Latvijā ienāca sveša vara. Ar Rēzekni 
man saistās visgaišākās bērnības at-
miņas. 1936. gadā mēs ar visu ģimeni 
bijām šeit brīnišķīgajos ražas svētkos 
ar bagātīgu lauksaimniecības izstādi, 
bet 1939. gadā man laimējās piedalīties 
Latgales Māras pieminekļa svinīgajā at-
klāšanā. Atzīšos, man arī tagad šķiet, 
ka sākotnējais piemineklis bija lielāks 
nekā atjaunotais. Taču domāju, ka tas 
visdrīzāk ir mānīgais bērnības iespaids, 
jo es tolaik tuvojos trīspadsmit gadu 
slieksnim. Pēc dažiem gadiem es neiz-
pratnē raudzījos uz Māru… ar nozāģēto 
krustu. Daudzi rēzeknieši to uztvēra kā 
tuvojošās nelaimes zīmi. Tā arī notika.

Es piedzimu 1926. gadā Bukmuižas 
vecākā policista ģimenē. Tajos laikos 
bija tāda kārtība, ka ik pēc trim gadiem 
policisti mainīja dzīves un dienesta vie-
tas. Cik es atceros, tad mana ģimene 
pārcēlās sešas reizes, līdz 1940. gadā 
tēvam nācās atstāt dienestu policijā — 
iestājās citi laiki. Mūsu ģimene pārcēlās 
uz Žīguriem, netālu no Maltas, tēvs tur 
nopirka viensētu un sāka nodarboties ar 
saimniecību un dārzu.

Labi atceros — tajos laikos nelai-
mes dvaša bija jūtama kā pilsētā, tā 
laukos. 1940. gada beigās Rēzeknes 
Valsts ģimnāzijā aizliedza svinēt Zie-
massvētkus, bet mēs sākām streikot un 
panācām vispriecīgāko svētku atgrieša-
nos. 1941. gada vasarā es, sekmīgi pa-
beidzis ģimnāzijas otro klasi, atbraucu 
brīvdienās uz mājām.

14. jūnijs — liktenīga diena visai 
mūsu ģimenei. Aizsteidzoties uz priek-
šu, pateikšu, ka no mums sešiem tētis 
un divi brālīši tika guldīti aukstā kapā 
svešumā. Tikai tāpēc, ka mūsu tēvs go-
dīgi kalpoja pirmskara Latvijas policijā.

Tajā jūnija rītā tēvs strādāja dārzā, 
māte ar māsu Vaļu bija aizbraukušas 
darīšanās uz Rēzekni, bet mēs ar mazo 
Vitoldu aizgulējāmies. Pagalmā iebrau-
ca smagā mašīna. Caur logu es ierau-
dzīju, ka kravas kastē ar saiņiem sēdēja 
vīrieši un sievietes (viņus apsargāja ka-
ravīri), bet virsnieks VPP formā ienāca 
mājās un lika pasaukt tēvu. Vēlāk es 
sapratu, ka tēvam bija iespēja aizbēgt 
no lielā dārza pēc mana paziņojuma par 

dīvainajiem ciemiņiem ar ieročiem, bet 
viņš pat nemēģināja to darīt. Viņš ne pie 
kā nebija vainīgs. Turklāt mūsu labais 
tētis pat nevarēja iedomāties, ka varētu 
atstāt sievu un bērnus bez aizsardzības.

Kad ģimenes galva ienāca mājās, 
viņam bija pavēlēts steidzīgi posties 
ceļā. Viens no karavīriem man pačuk-
stēja, ka mūs izvedīs uz aukstajām ze-
mēm, un ieteica ņemt siltākas drēbes. 
Es atvēru mātes lādi ar adītām drēbēm, 
bet tobrīd sāka raudāt brālītis. Lai viņu 
nomierinātu, es viņam pasniedzu lādī-
ti, kas glabājās lielajā kastē. Viņš ar to 
paspēlējās un nometa uz grīdas. Vēlāk 
noskaidrojās, ka tajā glabājās ģimenes 
bagātība — kaltās cara laika monētas, 
dārgas, senlaicīgas rotaslietas…

Līdzi mēs paņēmām nedaudz man-
tu — tēvs līdz pēdējam brīdim neticēja, 
ka uz visiem laikiem nāksies atvadīties 
no ģimenes pavarda. Mūs iesēdināja 
kravas mašīnā, bet Maltā vēl pārķēra 
no pilsētas nākušās mammu un māsiņu. 
Preču stacijā Rēzekne-2 sievietes un 
bērnus sagrūda vienā vagonā, bet vīrie-
šus citā. Mēs tik vien kā paspējām iedot 
pārtiku tētim; vairs nekad viņu neredzē-
jām. 1942. gada 27. aprīlī vienā no So-
likamskas nometnēm aprāvās viņa dzī-
vība. Antonam Baranovskim tobrīd bija 
četrdesmit četri gadi… 

Aleksejs GONČAROVS
Turpinājums sekos

Līdzi mēs paņēmām nedaudz 
mantu — tēvs līdz pēdējam brī-
dim neticēja, ka uz visiem laikiem 
nāksies atvadīties no ģimenes 
pavarda. Mūs iesēdināja kravas 
mašīnā, bet Maltā vēl pārķēra 
no pilsētas nākušās mammu un 
māsiņu.

Projektu nedēļa Krāslavas pamatskolā

No 13. līdz 17. februārim Krāslavas 
pamatskolā noritēja projektu nedēļa. 
Projektu nedēļas mēr-
ķis – veicināt skolēnu 
prasmes un iemaņas 
projekta veidošanā un 
īstenošanā, apgūt rado-
šā darba pieredzi.

Projektu nedēļai tika 
izvirzīti sekojoši uzdevumi:

- Rosināt pedagogus 
plašāk pielietot netradicio-
nālās mācību metodes;

- Palielināt skolēna ak-
tivitāti mācību vielas apgu-
vē;

- Attīstīt skolēnu sadarbības prasmes 
ar klasesbiedriem, citiem skolēniem un 
skolotājiem.

Projektus izstrādāja visi 1. – 9. klašu 
skolēni.

Viesojoties pamatskolā, arī man iz-
devās iepazīties ar dažiem no projektiem:

2.b klase realizēja projektu “Pulkste-
nis” skolotājas Everitas Eisakas vadībā. 
Bērni dziedāja, zīmēja, krāsoja, gatavoja 
pulksteņus, mācījās izprast laika ritējumu. 
Katrs no bērniem man nodemonstrēja, ko 
spēj paveikt 1 minūtes laikā – tie bija gan 
akrobātu priekšnesuma cienīgi demons-
trējumi, gan vienkārši – nostāvēt 1 minūti 
miera stājā. 

6.a klase skolotājas Silvas Skrides 
vadībā strādāja pie projekta “Simtgadi 
gaidot”. Projekta uzdevums – radīt stāstu, 
kas vieno četras valstis – Somiju, Igauni-
ju, Latviju un Lietuvu un izveidot 5 minūšu 

garu videoklipu par to. Tika 
izdomāta spēle, kurā skolē-
ni iejutīsies visu četru val-
stu pārstāvju lomās. Spēle 
norisināsies angļu valodā. 
Skolēni gatavoja spēlei ne-
pieciešamos atribūtus, līdz-
jutēju plakātus.

3.a klase apguva tēmu 
“Papīra, kartona un plast-
masas otrreizējās izmanto-
šanas iespējas” skolotājas 
Ināras Krutes vadībā. Sko-
lēni izgatavoja gan dažādas 

rotaļlietas, gan sadzīvē derīgus 
priekšmetus – trauku sīpollociņu 
audzēšanai, vāzes, rotājumus, 
putnu barotavas un krājkasītes.

Projektu nedeļas ietvaros 
skolā viesojās SIA “DOVA” valdes 
loceklis Mārtiņš Teivišs. Skolēni 
piedalījās dažādās aktivitātēs, uz-
zināja, kā pareizi un kāpēc nepie-
ciešams šķirot atkritumus. 

4.a klase arī bija iesaistīta 
materiālu otrreizējās izmantoša-
nas projektā, rezultātā tapa ļoti 
skaisti darinājumi – rotājumi un ro-
taslietas no pudeļu korķiem. 

Informātikas skolotāja Jeļena Ja-
piņa skolas aktu zālē vadīja nodarbību, 
kas saistīta 
ar personas 
datu aizsar-
dzību inter-
netā. Skolē-
ni ar diegu 
kamolu palī-
dzību attēlo-
ja interneta 
tīmekļa vidi, 
risināja da-
žādus uz-
d e v u m u s , 
darbojās ko-
mandās un 
individuāli. 

Diemžēl 
n e p a g u v u 
paciemoties 

visās klasēs, jo šajā dienā arī man pašai 
bija jānodod kāds projekts.

Iveta LEIKUMA

 Cik gan starp mums ir viņu - pārsteidzošo cilvēku ar unikāliem, reizēm, diemžēl, pat traģiskiem likteņiem... Par daudziem 
esam stāstījuši saviem lasītājiem visā avīzes pastāvēšanas laikā. Stāsts, ko šodien jums piedāvājam bija publicēts 1999. 
gadā... Un tas ir pirmais rubrikā “Likteņa līkloči”, kas, mēs ceram, šajā “Ezerzemes”  jubilejas gadā kļūs par pastāvīgu. Lai tā 
notiktu, mums nepieciešama mūsu uzticamo lasītāju palīdzība: daudzi no jums noteikti glabā jau iedzeltējušus mūsu avīzes 
izgriezumus, kuros atainoti visspilgtākie notikumi un svarīgākie dzīves līkloči. Kapēc gan tos neatcerēties kopā? Rakstiet, 
zvaniet, nāciet uz redakciju!    
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Televīzijas programmaTREŠDIENA,  22. februārī

LTV1
6.00 Latvijas Republikas valsts 
himna
6.02 700 pasaules brīnumi. Kuba
6.30 Rīta Panorāma
8.35, 17.00 Mīlas viesulis
9.35, 16.05 Plosītās sirdis
10.35, 13.40, 14.55 Top-Shop
10.50, 18.56, 5.00 Ceturtā 
studija
11.15 Supernova 2017
13.55 Vides fakti
14.25 Kas te? Es te!
15.10 Kalnu patruļa 
18.00, 23.05 Ziņas
19.30 Īstās latvju saimnieces
20.30 Panorāma
21.13 Latvijas Loto izlozes
21.20 Tieša runa
22.30 Adreses
23.20 Inspektors Džordžs 
Džentlijs
1.00 Kravu pārvadājumu 
patiesā cena
5.30 Vides fakti

LTV7
6.00 Latvijas Republikas valsts 
himna
6.03, 5.30 1000 jūdzes Ķīnā. 
3.sērija

6.30 Projekts Nākotne
7.00 Ceturtā studija
7.30 De facto
8.05 Province
8.35 Adreses
9.05 Getliņi - cauri laikiem.
9.40 Sirmais. Kulta ēdieni
10.05 Kalnu patruļa 
11.00, 18.05 Muhtars atgriežas
11.55 Lielais Gregs
12.55 Krāsainās pasaules.
13.05 Lielā pārcelšanās. 
13.35 Izglītība un karjera. 
14.05 Aktualitātes.
14.35 Automoto raidījums nr.2
15.05 Personīgā lieta
15.35, 1.30 Eiropa fokusā
16.05, 21.20 Maklauda meitas
17.00 Dzīve šodien
19.00 Ziņas
19.35 Bez aizvainojuma
20.20 Svešinieki mūsos.
22.10 Augu valstībā.
23.10 Kalnu ārstniecisko augu 
noslēpums.
0.15 Bezceļu tūrisms
0.45 Personība. 100 g kultū-
ras. Priesteris Andrejs Mediņš
5.00 Nedēļas apskats.

LNT
5.00, 4.15 Karamba!

5.20 Bernards 2
5.35 Kristīgā programma “Ticī-
go uzvaras balss”
6.00, 14.20 15 minūtes virtu-
vē ar Džeimiju Oliveru
6.30, 2.30 LNT rīta ziņu raidī-
jums ”900 sekundes”
8.40, 0.45 Dzīvīte
9.10 Mūzikas ierakstu gada 
balva. 
9.20 Kāpnes uz debesīm
10.30, 13.45 TV skatlogs
10.45 Mežonīgā kaķe
11.50 Inga Lindstrēma. Nedē-
ļas nogale Zēderholmā
14.00, 17.50, 20.00 LNT ziņas
14.55 Bērni un vecāki 
15.50 Nemelo man!
16.50 Trīs Annas
18.00 Mani virtuves noslē-
pumi 
18.55 Iemīlēties vēlreiz
20.40, 2.05 Degpunktā 
21.10 NCIS. Losandželosa 
22.10 Neredzamā puse
1.05 Majors un maģija
1.45 Košākai dzīvei

TV3
5.00, 1.10 Mākslīgais intelekts
5.50, 12.25 Atriebība 
6.45, 13.25 Multfimas

8.05, 18.00 Divarpus vīri 
9.00, 17.00 Kobra 
10.05 Īpašo uzdevumu vienība 
Hawaii 5-0 
11.00 TV skatlogs
11.15 Ekstrasensu cīņas 
14.45, 0.10 Mindijas projekts 
15.45, 20.20, 3.20 Uguns-
Grēks 
19.00, 3.55 TV3 Ziņas
19.35, 4.25 Bez Tabu
21.00 Tēta nedienas Latvijā 
22.30 Gatava pārvērtībām
23.15 Ģēnijs uzvalkā 
2.55 Amerikas smieklīgākie 
videokuriozi 

TV3+
5.25, 15.30 Māja-2
6.10 Jaunatne
7.05 Multfilmas
8.35, 0.00 Reiz Krievijā…
9.40 Tētis sprukās
12.25 TV shop
12.55, 18.50 Interni
14.25 Juvelieru klans
16.35 SašaTaņa
17.40 Kijeva dienā un naktī
21.00 Iemāci sievai braukt
22.00 Mf. Atceries par svēt-
dienu

NTV Mir
5.00, 6.00, 7.00, 9.00, 12.00, 
15.00, 18.00 Šodien
5.05 Noslēpumainā Krievija
6.05 Lietišķs darījums
7.05 Muhtara atgriešanās
9.25 Biškopis
11.00 Zvērināto tiesa
12.25, 17.35 Ārkārtas gadī-
jums
13.00, 1.25 Satikšanās vieta
15.40 Sasisto lukturu ielas
16.35 Runājam un rādām
18.50 Kucēns
23.00 Dienas kopsavilkums
23.30 Kriminālizmeklēšanas 
nodaļa
3.30 Vasarnīcu lietas
4.30 Galvenais ceļš

PBK
6.30, 9.00, 11.00, 14.40, 
16.25, 2.45 Ziņas
6.35 Bērnu klubs
7.00, 9.25 Labrīt!
9.55 Dzīvo vesels!
11.35 Grieķiete
13.30 Vienatnē ar visiem
15.10, 4.40 Moderns sprie-
dums
16.50 Vīriešu/ sieviešu

17.50, 18.05 Cilvēks un likums
18.00, 20.40, 23.00 Latvijas 
laiks
18.55 Lai runā!
20.00 Laiks
21.15 Aiz kadra
21.40, 23.05 Bērni. Balss
23.40 Vakara Urgants
0.30 Mf. Piecas līgavas
1.20 Pūces kliedziens
2.15, 5.55 EuroNews
3.00 Mf. Lietussargs jaun-
laulātajiem
4.25, 5.30 Smieklīgi videoklipi

RTR Planēta (Baltija)
4.00 Krievijas rīts
8.55 Par pašu galveno
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Vēstis
10.40, 16.20, 19.45 Vēstis-М
10.55 Veronika. Zaudētā laime
13.40 Dzīves noteikumi
14.05 Mf. Komunālais detek-
tīvs
16.40 Tiešais ēters
17.50 60 minūtes
20.00 Es visu atceros
22.30 Vakars ar Vladimiru 
Solovjovu
1.00 Sanktpēterburgas ziņas
1.15 Volfs Messings.

21. februārī Ir iemesls!

Žannas Kalmānas dzimšanas diena

Ilgdzīvotāji vienmēr ir inte-
resanti. Cilvēks, kurš nodzīvojis 
līdz simts gadiem, ir “nolemts” 
īpašai uzmanībai no medicīnas 
viedokļa, par viņu interesējas 
sociologi, antropologi, geronto-
logi... Arī prese neliks mierā tādu 
cilvēku, katrs žurnālists noteikti 
vēlēsies uzzināt ilga un veselī-
ga mūža noslēpumu. Tiesa, paši 
ilgdzīvotāji ne vienmēr saprot, 
kur slēpjas viņu noslēpums, 
dzīvoja savu dzīvi un viss, bet 
parunāt patīk… Ir, ko atcerēties 
un pastāstīt… Žanna Kalmāna, 
franču pilsētas Arlas iedzīvotāja, 
kopumā nodzīvoja 122 gadus, 5 
mēnešus un 14 dienas. Leģen-
dārie Lī Cinjuņs (256 gadi) un Ši-
rali Muslimovs (168 gadi) nekādi 
nevarēja dokumentāli apstiprināt 
savu dzimšanas datumu, atsau-
coties uz arhīvu bojāeju un ci-
tiem sarežģījumiem. Bet Žannas 
dzimšanas fakts fiksēts uzreiz 
vairākos ticamos dokumentos, 
turklāt viņas vārds figurē Fran-
cijas iedzīvotāju 16 skaitīšanās. 
Šī iemesla dēļ Žanna joprojām ir 
cilvēks, kurš nodzīvojis visgarā-
ko mūžu uz Zemes... Šķetināsim 
noslēpumu?

Kalmānu ģimene Arlā bija 
iemantojusi cieņu, Žannas tēvs 
bija inženieris — celtnieks, bet 
māte nāca no bagāta dzirnav-
nieka ģimenes. Meitene piedzi-
ma 1875. gadā, kad ģimenē jau 
auga viņas vecākais brālis. Žan-
na izgāja turīgas buržuāziskas 
ģimenes XIX gadsimta otrās pu-
ses jebkuras meitenes ceļu. Vis-
pirms pabeidza sākumskolu, pēc 
tam tika aizsūtīta uz meiteņu in-
ternātskolu, izglītības gaitas pa-
beidza dzimtās Arlas vidussko-
lā. Lai palīdzētu tēvam veikalā 
(Kalmānu audumu veikals nebija 
liels, bet savs pircēju loks tam 
bija), zināšanu bija vairāk nekā 
pietiekami. Šajā veikalā Žanna 
arī satika Van Gogu… Ģēnijs at-
stāja visnepatīkamāko iespaidu.  
Pēc ilgdzīvotājas atmiņām viņš 

bija drūms, bargs, nepatīkams 
un neglīts... Bet jaunā pārdevēja 
viņu labi iegaumēja.

1896. gadā, kad Žannai ap-
ritēja 21 gads, viņa apprecējās 
ar bagātu vietējo tirgoni, vien-
laikus attālu radinieku, Fernānu 
Kalmānu. Kopš tā brīža Žannai 
Kalmānei vairs nenācās strādāt. 
Viņa nodarbojās ar mājsaimnie-
cību un bērnu audzināšanu… 
Viņai bija pietiekami daudz palī-
gu, tāpēc par viņas galvenajām 
nodarbēm kļuva tenisa spēles, 
riteņbraukšana, peldēšana, skri-
tuļošana, klavierspēle, operas 
pirmizrāžu apmeklēšana. Būda-
ma tik ļoti aizņemta ar piesātinā-
to dzīvi, Žanna paguva dzemdēt 
savam vīram meitu Ivonnu, lie-
liski viņu izaudzināja un appreci-
nāja ar franču armijas virsnieku, 
Goda leģiona ordeņa kavalieri.

Dzīve izdevās… Vīra vei-
kali plauka, meita bija iekārtota, 
un Žanna jutās pilnīgi laimīga. 
Nelaime Kalmanu mājās ienāca 
1932. gadā: no plaušu karsoņa 
mira meita Ivonna, atstājot dēlu 
Frederiku… Ar mazdēla audzi-
nāšanu sāka nodarboties vec-
māmiņa. 1942. gadā Žannas 
vīrs saindējās ar sarūgušiem 
ķiršiem, viņa palika pavisam 
viena, audzināja mazdēlu kopā 
ar znotu… Dzīve vairs nebija tik 
rožaina, taču Kalmāna atraitne 
joprojām bija enerģiska un jaut-
ra, it kā nelaimes norūdītu viņu… 
Baismīgs Žannai bija 1963. 
gads, viņai jau apritēja 88 gadi… 
Šajā gadā no dzīves aizgāja vi-
ņas mīļotais znots, bet augustā 
viņas mazdēls gāja bojā autoka-
tastrofā. Bet Žanna tik dzīvoja un 
dzīvoja… 

1965. gadā, kad Kalmānas 
kundzei apritēja 90 gadi, viens 
veikls advokāts Fransuā Raffē 
noslēdza ar vecenīti līgumu: viņš 
izmaksās viņai ik mēnesi 2,5 tūk-
stošus franku, bet pēc Žannas 
kundzes nāves viņas lieliskais 
dzīvoklis nonāks advokāta ģime-
nei. Toreiz Kalmānu apartamen-
ti maksāja 25 000 franku, taču 
Raffē bija pārliecināts, ka viņam 
nāksies izmaksāt daudz ma-
zāk… Diemžēl… Darījums advo-
kāta ģimenei izrādījās pavisam 
neveiksmīgs. Žanna Kalmāna 

nodzīvoja vēl 32 gadus. Pats ad-
vokāts nomira divus gadus pirms 
vecenītes nāves. Naudu turpinā-
ja izmaksāt advokāta nelaimīgā 
atraitne. Žanna šo situāciju ko-
mentēja tā: “Ziniet, dažreiz da-
rījumi ir ļoti neveiksmīgi, bet tur 
jau neko nepadarīsi…”

Kad Kalmānas kundzei apri-
tēja 110 gadi, viņu pierunāja pār-
celties uz veco ļaužu namu. Tam 
par iemeslu bija neliels uguns-
grēks, kuru Žanna sarīkoja savā 
virtuvē, aizmirsdama par kafi-
jas kannu uz plīts… Veco ļaužu 
namā viņa bija pati slavenākā ie-
mītniece. Ik gadu 21. februārī, vi-
ņas dzimšanas dienā, pie viņas 
ciemos nāca desmitiem žurnālis-
tu, kā arī labākie Francijas ārsti. 
Visus interesēja viņas veselības 
stāvoklis, kā arī ilgās dzīvošanas 
recepte… 

Žanna Kalmāna neko neslē-
pa. Visu dzīvi viņa smēķēja, at-
meta tikai 117 gadu vecumā pēc 
sarežģītas operācijas. Un vien 
tāpēc, ka bija neērti pastāvīgi 
kādu lūgt, lai viņai uzšķiltu ugu-
ni, jo pati aizdedzināt sērkociņu 
jau nespēja… Francūži jokoja, 
ka Kalmānas kundzes diētas 
pamatā ir “trīs vaļi” — šokolāde, 
vīns un augļi. Pati Žanna bija 
vienaldzīga pret vīnu, bet šo-
kolādi patiesi mīlēja, arī augļus 
un olīveļļu. Kalmāna visu dzīvi 
atradās kustībā: līdz 100 gadu 
vecumam brauca ar velosipēdu 
un nodarbojās ar paukošanu. 
Bet par pašu galveno un vērtī-
gāko sava rakstura iezīmi Žanna 
uzskatīja spēju “nepārdzīvot par 
tām lietām, kuras mainīt nav vi-
ņas spēkos”.

Žanna Kalmāna nomira 
1997. gada 4. augustā. Viņas 
bērēs bija ieradies Francijas 
prezidents, kā arī mērijas darbi-
nieki pilnā sastāvā. Prezidents 
Žaks Širaks nosauca Žannu 
par “visu francūžu vecmāmiņu”, 
bet Arlas mērs sacīja: “Viņa bija 
Arlas Žanna, tā, kuras seja kļu-
va pazīstama visā pasaulē. Bet 
vissvarīgākais, ka viņa bija mūsu 
pilsētas dzīvā atmiņa”. Bet Kal-
mānas kundzes noslēpumu tā 
neviens arī neatklāja… 

Andrejs JAKUBOVSKIS
Foto no interneta

Ar prieku un mīlestību

Lai arī kāds vecāka gadagāju-
ma Latvijas iedzīvotājs vēl šau-
bās par jaunu, no citām tautām 
pārņemtu svētku ienākšanu 
mūsu dzīvē, jaunajai paau-
dzei jau par tradīciju kļuvusi 
šo svētku svinēšana. Vieni no 
šiem svētkiem – Valentīndiena, 
ko atzīmējam 14. februārī. 

Par tradīciju šo svētku svinēša-
na ir kļuvusi arī Krāslavas skolās. 
Un kāpēc gan ne? Nav taču nekā 
jaukāka par mīlestību, nav nekā 
jaukāka par dienu, kad var uzdāvi-
nāt viens otram kaut ko mīļu, parā-
dīt mīlestību pret otru cilvēku, pada-
rīt krāsaināku un skaistāku skolas 
ikdienu.

Skolās notiek dažādas aktivitā-
tes – konkursi, viktorīnas, “Amora 
pasts”. Arī Krāslavas grāfu Plāteru 
vārdā nosauktajā Poļu pamatskolā 
šī diena bija priecīga un mīlestības 
pilna. Visiem skolas audzēkņiem, 
ieskaitot pirmsskolu, šajā dienā no-
tika aktivitātes, kuras sagatavoja un 
vadīja brīvprātīgā skolotāja no Poli-
jas Joanna Šostak. 

Atbilstoši Valentīndienai izrotā-
tajā skolas zālē sākumā pulcējās 
pirmsskolas un sākumskolas au-

dzēkņi, pēc tam 5. – 9. 
klašu skolēni. Konkur-
sos tika noskaidroti 
veiklākie sirsniņu vei-
dotāji no kreppapīra, 
skolēni piedalījās “Sirds 
pusīšu meklējumos”, 
dejās un citās sirsnīgās 
aktivitātēs. 

Pasākuma laikā 
audzēkņi ievēlēja Va-
lentīndienas karali un 
karalieni. Pirmsskolas 
un sākumskolas klašu 
grupā tie bija Vadims 
Plutjakovs un Laura 
Ščemeļeva, 5. –  9. kla-
šu grupā – Aleksandrs 
Fiļipovs un Samanta 

Sergejenko.
Pēc aktivitātēm skolēni saņēma 

dāvanas – ar mīlestību un rūpēm 
no Polijas fonda “Pomoc polakom 
na Wschodzie” (Varšva). Skolas 
somu ar mācību līdzekļiem atbilsto-
ši skolēnu vecumam 150 eiro ap-

mērā skolēniem pasniedza Latvijas 
Poļu Savienības priekšsēdētājs Ri-
šards Stankevičs.

Pirmsskolas grupas bērni, kuri 
sāks mācības Krāslavas grāfu 
Plāteru vārdā nosauktajā Poļu 
pamatskolā 2017. gada septem-
brī, saņems dāvanā skolas so-
mas 1. septembrī.

Iveta LEIKUMA



2017. gada 21. februārī 7

LTV1
6.00 Latvijas Republikas valsts 
himna
6.02 700 pasaules brīnumi. 
Kuba
6.30 Rīta Panorāma
8.35, 15.05, 17.00 Kalnu 
patruļa
9.35, 16.05 Plosītās sirdis
10.35, 13.00, 14.50 Top-Shop 
piedāvā
10.50 Ceturtā studija
11.15, 1.15 Alpu dakteris
12.10 V.I.P.
13.15 Saknes debesīs
13.50 Mia un es
14.20 Brīnumskapja skola
18.00, 23.00 Ziņas
18.55 Kultūršoks. 100 g 
kultūras
19.05 Gudrs, vēl gudrāks
20.30 Panorāma
21.15 Inspektors Benkss
23.15 Latvijas sirdsdziesma
0.10 Sporta leģenda. Uļjana 
Semjonova
2.10 Inspektors Džordžs 
Džentlijs
3.50 Aizliegtais paņēmiens
4.45 Sporta studija
5.30 Province

LTV7
6.00 Latvijas Republikas valsts 
himna
6.03, 5.30 1000 jūdzes Ķīnā
6.30 Labākais no Euromaxx
7.00 Ceturtā studija
7.30 1.1
8.20 Nacionālie dārgumi. 100 

g kultūras
9.05 Melns.Sarkans.Zelts. 4 vīri 
Ugandā.5.sērija.(nosl.)
9.35, 5.00 Pie stūres
10.05 Kalnu patruļa 
11.00 Muhtars atgriežas
12.00, 14.00, 16.00, 18.00 
PČ skeletonā. 1.brauciens 
vīriešiem
13.00 Personība. 100 g kul-
tūras
15.05 Maklauda meitas
17.00 Dzīve šodien
19.00 Ziņas
19.35 Personīgā lieta
20.05 Ķermeņa valoda
21.05 Leģendārie albumi. 
Motorhead
22.05 Atceries mani. Roman-
tiska drāma
0.10 Eiropa koncertos
1.05 Augu valstībā.
2.00 Latvia Open 2014. 
3.30 LTV

LNT
5.00 Ķerto līga
5.40 Briklberija 
6.00 15 minūtes virtuvē ar 
Džeimiju Oliveru
6.30, 3.15 LNT rīta ziņu raidī-
jums ”900 sekundes”
8.40, 2.30 Dzīvīte
9.10 Mūzikas ierakstu gada 
balva. 
9.20 Kāpnes uz debesīm
10.30, 13.45 TV skatlogs
10.45 Mežonīgā kaķe
11.50 Ceļš uz Sanhosē
14.00, 17.50, 20.00 LNT ziņas

14.20 Bērni un vecāki 
15.20 Nemelo man!
16.20 Trīs Annas
17.20, 18.00 Mani virtuves 
noslēpumi 
18.55 Iemīlēties vēlreiz
20.40, 2.50 Degpunktā
21.10 Ilgais ceļš kāpās
22.40 Rūbija Spārksa
0.40 Greizais spogulis

TV3
5.00, 3.05 Mākslīgais inte-
lekts
5.55, 15.00, 2.45 Mindijas 
projekts 
6.45, 13.25 Multfilmas
8.05, 18.00 Divarpus vīri 
9.00, 17.00 Kobra 
10.05 Kāsla metode 
11.00 TV skatlogs
11.15 Ekstrasensu cīņas
12.25 Atriebība
16.30 Amerikas smieklīgākie 
videokuriozi 
19.00, 3.50 TV3 Ziņas
19.35, 4.20 Bez Tabu
20.20 Sniega suņi
22.25 Pēkšņi stāvoklī
1.00 Mežonīgā kārts

TV3+
5.25, 15.30 Māja-2
6.10 Jaunatne
7.05 Multfilmas
8.35, 23.50 Reiz Krievijā
9.45 Mf. Ekipāža
12.35 TV shop
12.55 Interni
14.25 Juvelieru klans
16.35 SašaTaņa
17.40 Kijeva dienā un naktī

18.50 Radiņi
20.00 Mf. Skrūdžu ģimene
21.50 Mf. Transs

NTV Mir
5.25 Mf. Vienkārši cilvēki
7.00, 9.00, 15.00, 18.00 
Šodien
7.25 Viņu tradīcijas
7.05 Muhtara atgriešanās
9.20 Ārkārtas gadījums
9.55, 15.20 Sasisto lukturu 
ielas
18.25 Kucēns
22.35 Mf. Slāpes
0.35 Mf. Skūpstd galvā
2.50 Atgriezt izmeklēšanai

PBK
6.00, 1.15, 5.50 EuroNews
6.35, 7.00, 8.00, 9.00, 11.00 
Ziņas
6.45 Multfilmas
7.10, 8.10, 9.25 Izmailova 
parks
9.55, 11.30 Mf. Jums par 
sapņos nav rādījies
12.20 Nulles pozīcija
14.25 Viņi vēlējās mani 
uzspridzināt
15.35 Mf. Debesu gājējs
17.20 Koncerts
18.00, 20.30 Latvijas laiks
20.00 Laiks
21.00 Mf. Bataljons
23.30 Mf. Karalauka romāns
1.45 Mf. Dienēja reiz divi 
biedri
3.15, 4.50 Smieklīgi videoklipi
3.25 Mf. Ģenerāļa Šubņikova 
korpuss

RTR Planēta (Baltija)
5.10 Mf. XX gadsimta pirāti
6.40 Mf. Vīrs uz stundu
10.30, 13.20 Pagātnes atslēga
13.00, 19.00 Vēstis
19.40 Mf. Brokastis gultā
23.20 Mf. Mīlestība uz čet-
riem riteņiem
1.20 Mf. Precēts vecpuisis

RenTV Baltic
5.45, 23.05 Skatīties visiem
6.30 Afromaskavietis
7.15 Bērnu klubs
7.35 Laika ziņas
7.35, 18.35 Saviesīgas va-
kariņas
8.35 Pareizs līdzeklis
9.55 Snaiperi
10.55 Karavīri
13.35 Visšokējošākās hipo-
tēzes
15.30 Dokumentāls projekts
16.30 Dīvaina lieta
17.35 Ģimenes drāmas
20.55 Čapmanes noslēpumi
0.05 Slepenās teritorijas
 

ONT
5.00, 5.30, 6.00, 6.30, 7.00, 
7.30, 8.00, 10.00, 12.00, 
15.00, 17.00, 19.30, 0.15 
Ziņas
5.05, 7.05 Rīts
8.05 Debesu gājējs 
10.05, 12.05, 15.15, 17.15, 
20.00 Sporta ziņas
10.10, 12.10 Nulles pozīcija 
15.20 Koncerts 
17.20 Tētuka meitiņas
18.00 Brīnumu lauks
19.00 Laiks

20.05 Balss. Bērni
21.55 Mf. Bataljons

Baltkrievija 1
5.00, 6.20, 7.15 Labrīt, Balt-
krievija!
6.00, 7.00, 8.00, 11.00, 14.00, 
18.00, 0.25 Ziņas
6.05, 7.05 Ekonomikas ziņas
6.10, 7.10, 18.20 Zona Х 
8.10 Mf. Kāzas nenotiks
9.00, 12.00, 15.00 90 
sekundes
10.00, 19.00 Prakse
11.10 Ģimenes melodrāmas
12.20 Diena lielpilsētā
13.20 Bērnu ārsts
14.15, 17.40 Reģionālās ziņas
14.25 Mf. Oficieru sievas
15.30 Mf. Sirds bez atslēgas
20.00 Panorāma
20.40 Sievietes un sports
21.10 Mf. Savs svešais dēls
0.40 Sporta diena

Baltkrievija 2
6.00 TV rīts
8.00, 22.45 TV barometrs
8.05 Virtuve
8.35, 10.50, 17.45 Šuročka
9.15, 16.20 Tāds darbs
10.00, 15.30 Nepiedzimsti 
skaista
11.20, 18.45 Tētis sprukās
13.10 Jaunkundze - zemniece
14.20 PIN kods
15.05 Onlains
17.10 Par ēdienu
20.35, 21.05 Ekstrasensu cīņa 
21.00 Sportloto 5 no 36, 
KENO
22.50 Mf. Pārvadātājs

3.05 Ieguldījums

RenTV Baltic
5.45, 13.00, 22.55 Skatīties 
visiem
6.05 Vadīt krievu stilā
6.30 Afromaskavietis
7.15 Bērnu klubs
7.35 Laika ziņas
7.40, 19.45 Saviesīgas va-
kariņas
8.40 Pareizs līdzeklis
9.55, 17.35 Ģimenes drāmas
10.55 Karavīri

13.30 Humora raidījums
15.30 Dokumentāls projekts
16.30 Dīvaina lieta
20.50 Maldu teritorija
23.55 Mf. Dembelis
1.25 Visšokējošākās hipo-
tēzes

ONT
5.00, 5.30, 6.00, 6.30, 7.00, 
7.30, 8.00, 10.00, 12.00, 
15.00, 17.00, 19.30, 0.10 
Ziņas
5.05, 7.05 Rīts

8.05 Dzīvo vesels!
9.20 Garša 
10.05, 12.05, 15.15, 17.15, 
20.00 Sporta ziņas
10.10 Moderns spriedums
11.10 Vienatnē ar visiem
12.10 Vīriešu/ sieviešu
13.15 Laiks rādīs
15.55 Precamies!
17.20 Tētuka meitiņas
17.55 Lai runā
19.00 Laiks
20.05 Mf. Laimīgs gadījums
23.35 Vakara Urgants

Baltkrievija 1
5.00, 6.20, 7.15 Labrīt, Balt-
krievija!
6.00, 7.00, 8.00, 11.00, 
14.00, 18.00, 23.10 Ziņas
6.05, 7.05 Ekonomikas ziņas
6.10, 7.10, 18.40, 22.35 
Zona Х
8.10, 21.00 Pēdas
9.00, 12.00, 15.00 90 
sekundes
10.00, 19.00 Prakse
11.10, 15.30 Ģimenes melo-
drāmas

12.20 Diena lielpilsētā
13.20 Bērnu ārsts
14.15, 17.40 Reģionālās ziņas
14.25 Mf. Oficieru sievas
16.35 Baltkrievijas laiks
18.20, 22.50 Interešu sfēra
20.00 Panorāma
20.40 Aktuāla intervija
23.25 Sporta diena
23.35 Mf. Spartaka otrā 
atdzimšana

Baltkrievija 2
6.00 TV rīts

8.00, 21.35 TV barometrs
8.05, 17.35 Virtuve
9.15, 16.05 Tāds darbs
10.00, 15.15 Nepiedzimsti 
skaista
10.55 Šuročka
11.25, 18.40 Tētis sprukās
13.10, 20.25, 21.05 
Jaunkundze - zemniece
14.20 PIN kods
15.05 Pilsēta
16.55 Par ēdienu
21.00 Sportloto 5 no 36, 
KENO
21.45 Futbols

LTV1
6.00 Latvijas Republikas valsts 
himna
6.02 700 pasaules brīnumi. 
Kuba
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, 18.56, 5.00 Ceturtā 
studija
11.15 Latvijas sirdsdziesma
12.10, 0.40 1.1. Aktuālā 
intervija
13.15 Aculiecinieks
13.35 Kultūršoks. 100 g 
kultūras
13.50 Molangs un Piu Piu
14.00 Kāpēc? Tāpēc!
14.20 Kas te? Es te!
15.05 Kalnu patruļa 
18.00, 23.25 Ziņas
19.30 Tālā zeme - Sibīrija
20.00 700 pasaules brīnumi. 
Malaizija
20.30 Panorāma
21.15 Latvijas Televīzijas un 
Latvijas Radio gada balva “Ki-
lograms kultūras 2016”
23.40 Personība. 100 g 
kultūras
1.30 Tieša runa
5.30 Saknes debesīs

LTV7
6.00 Latvijas Republikas valsts 
himna
6.03, 5.30 1000 jūdzes Ķīnā. 
6.30 Pie stūres
7.00 Ceturtā studija
7.30, 5.00 Ielas garumā
8.00 Vides fakti
8.30 Laimas maize.

9.10 Melns.Sarkans.Zelts. 4 vīri 
Ugandā
9.40 Sirmais. Kulta ēdieni
10.05 Kalnu patruļa 
11.00, 18.05 Muhtars atgriežas
11.50 Tieša runa
13.00 Latvietis, par kura galvu iz-
sludināta 150 000 USD atlīdzība.
13.35 Automoto raidījums nr.2
14.05 Nedēļas apskats.
14.35 Veiksmīgs uzņēmējs 
Latvijā.
15.05 Skats rītdienā.
15.35, 1.30 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 kul-
tūras
22.55 Nacionālie dārgumi. 100 
g kultūras
23.40 Sporta studija
0.30 Svešinieki mūsos.

LNT
5.00 Karamba!
5.20 Bernards 
5.35 Kristīgā programma “Ticī-
go uzvaras balss”
6.00, 14.20 15 minūtes virtuvē 
ar Džeimiju Oliveru
6.30, 3.15 LNT rīta ziņu raidī-
jums ”900 sekundes”
8.40, 0.55 Dzīvīte
9.10 Mūzikas ierakstu gada balva. 
9.20, 2.00 Kāpnes uz debesīm
10.30, 13.45 TV skatlogs
10.45 Mežonīgā kaķe
11.50 Mīlestībai patīk kom-
pānija
14.00, 17.50, 20.00 LNT ziņas
14.55 Bērni un vecāki 

15.50 Nemelo man!
16.50 Trīs Annas
18.00 Mani virtuves noslē-
pumi 
18.55, 1.15 Iemīlēties vēlreiz
20.40, 2.50 Degpunktā 
21.10 Profesija mamma 
22.10 Dārgā, mēs nogalinām 
bērnus! 
0.10 Čikāgas sardzē 

TV3
5.00, 23.55 Mākslīgais 
intelekts
5.50, 12.25 Atriebība 
6.45, 13.25 Multfilmas
8.05, 18.00 Divarpus vīri 
9.00, 17.00 Kobra 
10.05 TV skatlogs
10.20 Kobra 
14.45, 1.40 Mindijas projekts 
15.45, 20.20, 3.00 Uguns-
Grēks 
19.00, 3.35 TV3 Ziņas
19.35, 4.05 Bez Tabu
21.00 Kāsla metode 
22.00 Mežonīgā kārts
2.30 Amerikas smieklīgākie 
videokuriozi

TV3+
5.25, 15.30 Māja-2
6.10 Jaunatne
7.05 Multfilmas
8.35 Reiz Krievijā…
9.40, 17.40 Kijeva dienā un 
naktī
10.55, 16.35 SašaTaņa
12.00 TV Shop
12.15, 18.50 Interni
14.25 Juvelieru klans
21.00 Mf. Ekipāža
23.30 Mf. Džungļi

NTV Mir

5.15 Mf. Valērijs Čkalovs
7.00, 9.00, 15.00, 18.00 
Šodien
7.25 Viņu tradīcijas
8.00 Dembelis
9.20 Ārkārtas gadījums
9.55, 15.20 Sasito lukturu 
ielas
18.25 Kucēns
22.30 Seriālu zvaigznes 
pulcē draugus
0.10 Kriminālizmeklēšanas 
nodaļa
2.05 Mf. Dēls par tēvu
3.50 Mūsu uzraugs
4.50 Ekskluzīvi

PBK
6.30,7.00, 8.00, 9.00, 11.00, 
16.55 Ziņas
6.40 Bērnu klubs
7.10, 8.15, 9.25 Mf. Oficieri
9.55, 11.25 Koncerts
12.10 Nulles pozīcija
14.20, 17.15, 18.05 Cīņas 
vienība
18.00, 20.35, 23.00 Latvijas 
laiks
18.55, 21.05 Koncerts
20.00 Laiks
22.45, 23.05 Mf. Cīņā dodas 
tikai veči
0.40 Mf. Pulkveža Šaligina 
gaidīšana
2.05 EuroNews
2.35 Mf. Īpašas nozīmes vienība
3.45, 5.35 Smieklīgi videoklipi
4.00 Mf. Trokšņaina diena

RTR Planēta (Baltija)
4.00 Mf. Tālumā
5.05 Mf. Apprecēt kapteini
6.40 Mf. Pārsteigums 
mīļotajam
8.40, 13.20 Aptumsums

13.00, 19.00 Vēstis
16.55 Mf. Oficieri
19.40 Mf. Ekipāža
20.00 Lapsenes miga
22.25 Mf. Leģendas Nr. 17
1.05 Mf. Kandagara
2.55 Mf. Majora Baranova 
personīgā lieta

RenTV Baltic
5.50 Skatīties visiem
6.10 Pazīsti mūsējos
6.30 Afromaskavietis
7.15 Bērnu klubs
7.34 Laika ziņas
7.35 Saviesīgas vakariņas
8.40 Pareizs līdzeklis
9.55 Ģimenes drāmas
10.55 Karavīri
13.00 Mf. Karavīri. Tēvijas 
sargu diena.
15.05 Dīvaina lieta
16.10 Snaiperi
19.50 Mf. Vorošilovas šāvējs
21.50 Mf. 9. rota
0.35 Šokējošo hipotēžu diena

ONT
5.00, 5.30, 6.00, 6.30, 7.00, 
7.30, 8.00, 10.00, 12.00, 
15.00, 17.00, 19.30, 23.35 
Ziņas
5.05, 7.05 Rīts
8.05 Mf. Reiz dienēja divi biedri
9.20 Garša
10.05, 12.05, 15.15, 17.15, 
20.00 Sporta ziņas
10.10, 22.05 Mf. Oficieri
12.10 Mf. Cīņā dodas tikai veči
14.20, 15.20, 17.20  Mf. 
Cīņas vienība
19.00 Laiks
20.05 Jātiek skaidrībā
20.30 Grieķiete
0.05 Vakara Urgants

Baltkrievija 1
5.00, 6.20, 7.15 Labrīt, 
Baltkrievija!
6.00, 7.00, 8.00, 11.00, 
14.00, 18.00, 23.25 Ziņas
6.05, 7.05 Ekonomikas ziņas
6.10, 7.10, 18.40, 22.50 
Zona Х
8.10 Pēdas
9.00, 12.00, 15.00 90 
sekundes
9.45 Df. Karavīru akadēmija
10.00, 19.00 Prakse
11.10, 15.30 Ģimenes melo-
drāmas
12.20 Diena lielpilsētā
13.20 Bērnu ārsts
14.15, 17.40 Reģionālās 
ziņas
14.25 Mf. Oficieru sievas
16.35 Baltkrievijas laiks
18.20, 23.10 Interešu sfēra
20.00 Panorāma
20.40 Tuvplānā
21.10 Koncerts
23.40 Sporta diena
23.55 Mf. Spartaka otrā 
atdzimšana

Baltkrievija 2
6.00 TV rīts
8.00, 21.55 TV barometrs
8.05, 17.15 Virtuve
9.10, 15.55 Tāds darbs
9.55 Divi rubļi
10.15, 15.05 Nepiedzimsti 
skaista
11.05, 22.00 Šuročka
11.35, 18.15 Tētis sprukās
13.10 Jaunkundze - zemniece
14.20, 22.30 PIN kods
16.40 Par ēdienu
19.55 Futbols
23.10 Onlains

CETURTDIENA,  23. februārī

PIEKTDIENA, 24. februārī 
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Tulkotāja

SIA “Cēsu gaļas
 kombināts”

par labām cenām iepērk jaun-
lopus un liellopus.  

Samaksa pēc vienošanās.   
Tālr. 26185703, 25573447.

IEPĒRK 
METĀLLŪŽŅUS
Augstas  cenas. Strā-
dājam  jebkurā laikā. 

Tālr. 29198531.

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

 T. 28761515.

SIA “LATVIJAS  GAĻA” 

Dagdas novada Konstantinovas pa-
gastā pazuduši divi medību suņi - jagd- 
terjeri. Abi suņi ir čipoti, uz kakla siksnām 
norādīti saimnieku kontakti. 

T. 26514724, 29277498.

SIA “RENEM” 
iepērk jaunlopus, 
liellopus, aitas. 

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

T. 65329997, 29996309, 
26447663, 29485520, 

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

SIA “LAUKU 
MIESNIEKS”

iepērk mājlopus. 
Augstas cenas. Samaksa 

tūlītēja. Svari. 
T. 20207132.

23 gadus kopā ar Jums!

 Aizdevumi pensio-
nāriem un strādājoša-

jiem! 
 Krāslavā, Brīvības  ielā 24  
Dagdā, Daugavpils ielā 8 

(piektdienās).
Tālr. 65622735, 28229290

ATLAIDES
kapu pieminekļu 
izgatavošanai.

Krāslavā, Jaunā iela 13, 
tālr.  25633212.

Dagdā, Rīgas ielā 2a, 
tālr. 28686822.

Reklāmas un sludinājumi

IEPĒRK

PĒRK

Netradicionālās 
parapsiholoģijas, tau-

tas un netradicionālās 
medicīnas maģistre 
Gaļina VITKOVSKA. 

Palīdz asteohondrozes, 
bronhīta, miomas, vīriešu 
problēmu, ādas slimību, 
baiļu ārstēšanā, noņem ne-
gatīvo enerģiju, attīra dzī-
vokļus, mājas, dzīvnieku tu-
rēšanas telpas no negācijām, 
nosaka likteni.

Tālruņi pierakstam 
29992892, 26743499.

PĀRDOD
2 dzīvokļus (1 un 1.5 istaba) 
Augstkalnē. Tālr. 29865099;
vasarnīcu Meža norā. Tālr. 
26853074; 26533114;
“VW Passat B5” - 2002., dīzelis, 
tumši zils. Auto teicamā stāvoklī. 
Tālr. 26415089;
benzīna zāģus (65 €), atslēgu 
komplekti (35 €). Metināšanas 
inventorus (90 €), pusautomātus 
2- vienā (230 €). Viss jauns. Tālr. 
28704679;
kartupeļus. Tālr. 29156359;
svaigi zāģētu un sausu malku klu-
čos un skaldītu. Tālr. 28296806;
sausu, skaldītu malku. Tālr. 
29189194;
malku. 75 €. Tālr. 29515786.

DAŽĀDI
Viesnīca “Biplan” aicina darbā adminis-
tratoru un istabeni. CV sūtīt uz e-pastu: 
biplanhotel@gmail.com. Tālr. 29999952.
Sieviete meklē darbu Krāslavā. Pieskatīs 
invalīdus vai vecus cilvēkus; mājokļu uz-
kopšana u.c. darbi. Tālr. 26031828.
Bez maksas paņemsim nevajadzīgu sa-
dzīves tehniku (ledusskapjus, gāzes plī-
tis, TV utt.). Tālr. 27540758.

teļus, aunus, liellopus. Tālr. 
26524409.

Tā aiziet mūsu mīļie,
Aiziet no ikdienas rūpēm.
Mierā un klusumā prom,
Paliek vien dvēseles gaisma…

Izsakām klusu un patiesu 
līdzjūtību direktorei Vijai Kon-
cevičai, tēvu mūžībā pavadot. 
Krāslavas pamatskolas peda-

gogu kolektīvs

Tuvs cilvēks neaiziet,
viņš tikai pārstāj līdzās 
būt…

Izsakām dziļu līdzjūtību Krās- 
lavas pamatskolas direktorei 
Vijai Koncevičai, tēvu aizsau-
lē aizvadot. 

Krāslavas pamatskolas 
vecāku padome

Mūža vakars krēslas spārniem 
Tumsu auž un zvaigznes dedz. 
Un pār gadiem aizgājušiem 
Lielais miers nu sagšu sedz.

Krāslavas novada domes Iz-
glītības un kultūras nodaļa un 
izglītības iestāžu vadītāji izsa-
ka visdziļāko līdzjūtību Krās- 
lavas pamatskolas direktorei 
Vijai Koncevičai, tēvu mūžībā 
aizvadot. 

Vējš pieklauvē ar tumsas 
spārnu,
Dziest gaisma, klusums 
mūžu sedz.
Izsakām visdziļāko līdzjūtību un 

skumju brīdī esam kopā ar Viju 
Konceviču, tēti mūžībā pavadot.

Krāslavas Valsts ģimnāzijas 
kolektīvs

T-150 riepas ar diskiem, sēj-
mašīnas SZS - 3.6 veltni. Tālr. 
28864943. 
apkures katlu KB-300MT. Tālr. 
26111166.

Z/S aicina darbā 
PĀRDEVĒJUS. 
Tālr. 26163971.

Cik grūti ticēt, ka nekad 
vairs dzīvē  
Mums neiznāks ar tevi 
parunāt,  
Un tavu smaidu vienkār-
šu un siltu 
Mums vajadzēs tik sirdīs 
saglabāt.

Izsakām līdzjūtību Fainas 
Ļaksas ģimenei un piederīga-
jiem, no viņas uz mūžu atva-
doties.

Bijušie kolēģi - zootehniķi

Kur vārdus var rast, 
kas būtu mierinājums, 
Kad cilvēks zemes klēpī 
dusēt steidz, 
Kad negaidot ir pārrauts 
mūža gājums 
Un ardievas tik daudz 
kam jāpateic.

Izsakām visdziļāko līdzjūtī-
bu un skumju brīdi esam kopā 
ar kolēģi Alīnu Jeremenoku, 
no māsas Elitas Maslo uz 
mūžu atvadoties.

Asūnes pamatskolas 
kolektīvs

Izsakām sirsnīgu pateicību 
priesterim Aivaram Kursītim, 
dziedātājām, Svariņu pa-
gasta pārvaldei, mednikeu 
kolektīvam “Svariņi”, kai-
miņiem, radiem un visiem, 
kuri bija kopā ar mums šajā 
smagajā brīdī un izvadīja 
pēdējā gaitā mūsu dārgo un 
mīļo vīru, tēvu un vectēvu 
Nikolaju Froļonoku.

Piederīgie

Autoskola 

“AUTO-MADARA” 
uzņem “B” 
kategorijas 

vadītāju kursos. 
Sapulce 9. martā plkst. 

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

Žurnāli februārī-martā 

ILUSTRĒTĀ PASAULES 
VĒSTURE
Britu specvienībā terori-
zē vāciešus Ziemeļāfrikā  
Kādā 1942. gada jūlija naktī 
vācu aviācijas bāzē Zie-
meļāfrikā pēkšņi parādās 
džipi ar britu karavīriem. 
Uzbrucēji dažās minūtēs 
aizdedzina visas lidmašīnas 
un pēc tam pazūd tuksnesī. 
Britu armijas specvienība “Special Air 
Service” ir devusi kārtējo sāpīgo trie-
cienu vācu karaspēkam.
“Mūsu tētiņš ir nosprādzis”. Kluss 
prieks. Skumjas. Bailes un neziņa par 
nākotni. Vēsts par Padomju Savienī-
bas diktatora Josifa Staļina aiziešanu 
viņsaulē Latvijas sabiedrībā izraisa 
dažādu reakciju. Lielākā daļa cilvēku 
patieso noskaņojumu slēpj aiz no-
pietnām sejām, bet daži atklāti pauž 
sajūsmu un par to dārgi samaksā. 
1953. gada martā 50 Latvijas iedzī-
votājus apsūdz par izteikumiem sais-
tībā ar Staļina slimību un nāvi.
Venēcieši aizsāk ceļojumu bizne-
su. Izmanīgie Venēcijas kuģu īpaš-
nieki 14. gadsimtā sāk Eiropas svēt-
ceļniekiem pārdot ceļojumu paketes 
uz Svēto zemi. Biļete “viss iekļauts 
cenā” dievbijīgajiem ceļotājiem sola 
braucienu ar kuģi turp un atpakaļ, 
divas maltītes dienā, apsardzi un 
ekskursijas gida pavadībā. Venēciešu 
tūrisma bizness plaukst, lai arī ceļo-
jums uz Jeruzalemi ir bīstams.
27 670 tonnu dinamīta. Izmanto-
jot iespaidīgu daudzumu dinamītu, 
tvaika mašīnas un daudzu strādnie-
ku muskuļu spēku, amerikāņi izbūvē 
Panamas kanālu, kas savieno Kluso 
un Atlantijas okeānu. Būvdarbus pa-
beidz 1914. gadā. Toreiz šis kanāls 
aiztaupa kuģiem mēnesi ilgu brau-
cienu apkārt Dienvidamerikai.

Elle 19. gadsimta fab-
rikā. Lielbritānijā izgud-
rotā vērpšanas mašīna ir 
ne vien tekstilrūpniecības 
uzplaukuma, bet arī ne-
pilngadīgo paverdzināšanas 
sākums. Mašīnas apkalpo 
pat septiņgadīgi bērni. Par 
neizdarībām uzraugi vi-
ņus sit teju līdz nāvei, bet 
pieļautās kļūmes maksā 
neiedomājamu cenu – roku 

pirkstus vai pat dzīvību.
Napoleons ceļ varas krēslā visu 
ģimeni. Kad ambiciozais Napoleons 
Bonaparts 1804. gadā kļūst pat 
Francijas imperatoru, viņš nodrošina 
varu arī visai ģimenei: sešiem brā-
ļiem un māsām, padēlam un svainim 
piešķir troņus Eiropas valstīs. Tuvi-
nieku un radu uzdevums ir palīdzēt 
imperatoram valdīt pār kontinentu 
un sakaut pretiniekus. Taču dāsnums 
neattaisnojas...
Grieķu dzīres: vīns, mūzika, filozo-
fija. Seno grieķu augstākā sabiedrība 
brīvo laiku bieži pavada īpašās dzīrēs 
– simposijos – ar gardu maltīti, kādu 
dzērienu, spēlēm, bet galvenais... 
sarunām. Izglītoti vīri satiekas, lai, 
prasmīgi baudot vīnu, runātu par 
filozofiju un mākslu, sacenstos dze-
jas zināšanā, klausītos mūziku. Sim-
posiju tradīcija ziedu laikus piedzīvo 
6.–3. gadsimtā pr. Kr., bet kopumā 
pastāv apmēram 1000 gadu.
Ķīniešu armija Rietumu frontē. 
1915. gadā skarbi plosās Lielais karš. 
Lielbritānija un Francija teju visus 
vīriešus nosūta uz fronti, tāpēc fab-
rikās un lauksaimniecībā sāk trūkt 
darbaroku. Par risinājumu kļūst lē-
tais darbaspēks no Ķīnas. Cerību pil-
ni labi nopelnīt vairāk nekā 134 000 
gados jaunu ķīniešu dodas uz Eiropu, 
neko nenojaušot par murgu, kas vi-
ņus sagaida.

Krimināls, notikumiLaika periodā 
no 10.02.2017. līdz 
17.02.2017. Krāslavas iecirknī tika reģistrēts 61 notikums. Bū-
tiskākie:
•	 11. februārī Ezerniekos, pēc dzimšanas dienas nosvinēšanas, ga-

viļnieks konstatēja, ka pazuda naudas maks ar naudu un dokumen-
tiem. Notiek vainīgās personas noskaidrošana.

•	 13. februārī tika uzsākts kriminālprocess par to, ka Kombuļos, uz-
laužot šķūņa piekaramo atslēgu, tika nozagti 2 velosipēdi.

•	 13. februārī Izvaltas pagasta, Izvaldas dz.c. stacijā, veicot pasā-
kumus cīņā ar akcizēto preču nelikumīgu apriti, vilciena vagonos 
tika konstatētas noslēptas muitošanai pakļautās preces - cigaretes 
“Premjer”ar BR akcīzes markām. Kopumā tika izņemts 145 600 
gab. cigarešu. 

* * * * * * * * * *
Policija lūdz atsaukties negadījuma lieciniekus!

Lūdzam atsaukties lieciniekus ceļu satiksmes negadījumam, kas noti-
ka 2017.gada 14.februārī Daugavpilī, Kauņas un Plūmju ielu krustojumā, 
kur ap 13:45 sadūrās divas automašīnas AUDI A6 un DACIA LOGAN.

Šī negadījuma lieciniekus lūdzam zvanīt pa tālr. 654 03370, 110 vai 
personīgi vērsties policijā.
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