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SIA “LEVEN” 
Metāla jumti: (cinkoti, krāsoti), ūdens noteces sistēmas, jumta 

plēve (palīdzēsim noteikt nepieciešamo materiāla daudzumu); 
Celtniecības materiāli: cements, ķieģeļi (krāsnīm, dūmvadiem, 

šamota), gāzbetona bloki, riģipsis, KNAUF špakteles, grunts, profili 
(UD, CD, UW, CW).
Santehnika: tualetes podi, hidrofori, duškabīnes, apkures katli, pirts katli.
Dūmvadi: metāla, keramiskie, ķieģeļu.
Iespējama piegāde!

Gaidām Jūs mūsu veikalos!
Krāslavā, Vasarnieku 2a, tālr. 65622073,
Dagdā, Skolas 4, tālr. 65653354.

Lasīšanas svētki Krāslavā
2.lpp

Vizīte pie friziera. Gājiens pēc 
skaistuma un ar to saistītie riski

3.lpp

Ģimenes atbalsta centrs “Atvērtī-
ba” rīkoja semināru par skandinā-

vu sociālā darba pieredzi
 4.lpp

Kā arī TV programma, sludinājumi un 
daudz citas aktuālas un noderīgas informācijas

Piedāvā sīksīpolus, sēklas, kūdru, 
dzīvo zemi, mēslojumus (t.sk. Amonija 
nitrātu 50 kg maisos), plēves, kā arī po-
likarbonāta siltumnīcas par izdevīgām 
cenām un bezmaksas piegādi Krāslavā.

Tirgus ielā 15, Krāslava
Tālr. 28359679

Šodien numurāLatvijā

23. martā plkst. 14.00 
Krāslavas Kultūras namā notiks Krāslavas no-

vada pensionāru biedrības atskaites sapulce, kas 
sāksies ar nelielu senioru koncertu un “Senioru 
skolas” fotoizstādi. Sapulces laikā iestāžu amat-
personas sniegs atbildes uz iepriekš iesniegta-

jiem jautājumiem. 
Jautājumus, priekšlikumus rezolūcijai līdz 21. mar-
tam lūdzam ielikt pasta kastītēs, kas atrodas pie 

novada domes un mūzikas skolas ēkām.

Veikalā “AMMIJA”
Rīgas ielā 77A, Krāslavā

begoniju gumu, dažādu veidu augsnes, puķu podu un flo-
ristikas preču pievedums.

Laipni aicināti!
Tālr. 22837308.

Vai Dagdas novada dome seko atkritumu 
apsaimniekošanas firmas SIA “Clean R” darbībai?

Par to, ka jaunā atkritu-
mu apsaimniekošana firma SIA 
“Clean R” Dagdas novadā ienā-
ca skaļi un skandalozi, novad-
niekiem nav nekāds atklājums. 
Solīto zemo cenu vietā daudzi 
novadnieki ikdienā izjūt ne tikai 
pakalpojuma apmaksas apmē-
rus, kas aritmētiski salīdzinot ar 
iepriekšējiem apsaimniekotājiem, 
tomēr ir lielāki, bet arī ir spiesti 
izbaudīt daudzas neērtības, kas 
rodas šīs firmas darba stila dēļ. 
Viss notiek salīdzinot. Tāpēc ne-
izbrīna, ka redakcija ik pa laikam 
saņem kārtējo sūdzību par nesa-

vāktiem konteineriem, par brīdi-
nājumu neesamību, par maršruta 
izmaiņām utt.

Nesen masu mēdijos parā-
dījās informācija par firmas SIA 
“Clean R” darbību Daugavpilī, 
kur, iespējams, iedzīvotāji no 
2014. gada līdz 2017. gadam 
ir pārmaksājuši 1 miljonu 143 
tūkstoši 238 eiro un 10 centus. 
Pēc pārrēķina veikšanas tika sa-
prasts, cik liela apmēra bizness 
ir atkritumu apsaimniekošana, ja 
dažu gadu laikā vienā pilsētā var 
rasties tik liela pārmaksa, kas lē-
šama ne tūkstošos, bet miljonos 

eiro.
Kā tad ir Dagdas novadā? 

Vai Dagdas novada domes vadī-
ba seko firmas darbībai un tam, 
cik m3 vai tonnu firma apsaim-
niekojusi un nogādājusi līdz po-
ligonam, kopš ir uzsākusi savu 
darbību?

Zināms, ka ikviena atkritumu 
apsaimniekošanas firma valstij 
maksā par atkritumu apglabāša-
nu poligonā, kā arī dabas resursa 
nodokli tieši par svaru, kas izteik-
ta tonnās (t).

Turpinājums 5. lpp.

I Pavasara veltījums Krāslavai

Pulksteņa rādītāji 26. martā jāpagriež
 vienu stundu uz priekšu

2017. gada 26. martā Latvijā un daudzviet ci-
tur pasaulē notiks pāreja uz 
vasaras laiku, kad pulksteņa 
rādītāji jāpagriež vienu stundu 
uz priekšu.

Latvijā pāreja uz vasaras 
laiku notiks svētdien, 26. mar-
tā, plkst. 3:00 (naktī no sest-

dienas uz svētdienu), pulksteņa rādītājus pagriežot 
vienu stundu uz priekšu.

Pāreja atpakaļ no vasaras laika atkal notiks 
2017. gada 29. oktobrī.

Papildu informācija par pāreju uz vasaras laiku 
un atpakaļ pieejama Ekonomikas ministrijas mā-
jaslapā: https://em.gov.lv/lv/nozares_politika/vasa-
ras_laiks/.

•	 Izstrādājot skolu tīkla optimizācijas plānu, 
Izglītības un zinātnes ministrs Kārlis Ša-
durskis paziņojis, ka pilsētas vidusskolās 
vienā paralēlē vajadzētu būt vismaz divām 
klasēm, katrā no kurām būtu vismaz 25 
skolēni, savukārt lauku skolās vajadzētu 
būt vismaz vienai klasei ar ne mazāk kā 15 
skolēniem. Šadurskis arī atzina, ka pašval-
dības ir būtisks partneris sarunās par skolu 
reformām, jo tās uztur skolas un ir skolotāju 
darbadevēji, un neviena reforma nevar no-
tikt bez pašvaldību iesaistes.

•	 Valsts ieņēmumu dienests (VID) šogad 
plāno vairāk kontrolēt mikrouzņēmumus, jo 
pastāv aizdomas, ka šo statusu daudzi iz-
manto neatbilstoši tā izveidošanas mērķim. 
VID mērķis ir ne tikai iekasēt vairāk nodok-
ļu, bet arī atgūt uzticību, kas pēdējo gadu 
laikā ir sarukusi.

•	 Likvidējamā AS “Trasta komercbanka” 
publicējusi paziņojumu par bankrota pro-
cedūras sākšanu. “Trasta komercbanka” 
ir pasludināta par maksātnespējīgu no 10. 
marta un par administratoru maksātnespē-
jas procesā apstiprināts esošais likvidators 
Ilmārs Krūms. Sākta “Trasta komercban-
kas” mantas izsole, un par katru izsoli tiks 
paziņots atsevišķi atbilstoši civilprocesa 
likumam.

•	 Daugavpils pilsētas domes priekšsēdē-
tājs Jānis Lāčplēsis Latvijas Radio paudis, 

ka, ņemot vērā, kādi resursi tiek iesaistīti 
priekšvēlēšanu kampaņā, te būs gaidāmi 
mēģinājumi pārņemt varu. Politiķis izteicās, 
ka tiekot pirktas avīzes, portāli, televīzijas. 
Lāčplēsis arī norādīja, ka šajā sakarā sa-
gaida konkrētu rīcību no Korupcijas novēr-
šanas un apkarošanas biroja.

•	 AS “Sadales tīkls” iegādāsies 200 000 vie-
do skaitītāju. Skaitītājus plānots uzstādīt 
klientu objektos visā Latvijā šā gada nogalē 
un 2018. gadā. Viedie skaitītāji ļauj attālinā-
ti un operatīvi iegūt informāciju par klientu 
elektroenerģijas patēriņu un rādījumiem, 
kā arī nodrošinās “Sadales tīklam” infor-
māciju par elektroapgādes traucējumiem 
un samazinās skaitītāju apkalpošanas iz-
maksas, jo tie nodrošina iespēju attālināti 
pieslēgt un atslēgt elektroenerģijas piegādi. 
Tāpat “Sadales tīkls” uzstāda skaitītājus 
atbilstoši uzņēmuma izstrādātajam skai-
tītāju modernizācijas plānam, ņemot vērā 
objektu teritoriālo plānojumu un objektu 
elektroenerģijas patēriņu. Līdz 2023. ga-
dam viedos skaitītājus “Sadales tīkls” plāno 
uzstādīt klientiem visā Latvijā.

•	 Piektdien tika atklātas jaunas telpas Muce-
niekos, tās ļaus vienlaicīgi uzņemt nu jau 
400 patvēruma meklētāju. Vienlaikus at-
jaunotajā ēkā pirmais stāvs atvēlēts vietējo 
iedzīvotāju aktivitātēm. Multifunkcionālais 
centrs izmaksājis 1,8 miljonus eiro. Savu-

kārt pēc mēneša Muceniekos atklās arī 
nelikumīgo imigrantu aizturēšanas centru, 
kas būs gluži kā cietums tiem, kas Latvijā 
ieradušies nelegāli.

•	 Mediķi brīdina iedzīvotājus - tuvojas ērču 
aktivitātes sezona. Uzmanīgiem jābūt ne 
tikai ārpus pilsētām dzīvojošajiem, bet arī 
pilsētniekiem. Kā skaidroja VCA neiroloģe 
Dace Bērziņa, pilsētniekiem nav pamata 
domāt, ka ērces kodums viņus neapdraud. 
Ērces var uzbrukt arī pilsētu, piepilsētu me-
žos, parkos, un no inficēšanās riska nav 
pasargāti pat tie iedzīvotāji, kuri tālākos iz-
braukumos pie dabas nemēdz doties. 

•	 Latvijas biat-
lona līderis 
Andrejs Ras-
torgujevs svēt-
dien Norvēģijā 
finišēja otrais 
15 kilometru 
distancē ar 
masu startu, 
kas noslēdza 
Pasaules kau-
sa sezonu. Tas 
ir Andreja aug-
stākais sasnie-
gums karjerā. 

Rakstu lasiet 5.lpp Alekseja GONČAROVA foto
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Pasaulē

I  Lasīšanas svētki Krāslavā
Draugi, daudz 
lasiet, 
izgudrojiet prā-
tu un jūtas, lai 
dvēselē rodas 
dziļums.

/Rūdolfs
 Blaumanis/

Jau piekto 
gadu lasīšanas 
svētki tika orga-
nizēti Krāslavā. 
Tos ar nosaukumu  
“Eiropas kultūras 
darbinieku, rakst-
nieku devums 
Eiropas vērtību 
stiprināšanā cilvēktiesībās, 
demokrātijā, tiesiskumā” at-
balsta informācijas centra EU-
ROPE DIRECT AUSTRUMLAT-
GALĒ.

300 svētku dalībnieki atnā-
ca, lai papriecātos un saņemtu 
dāvanas par “Bērnu/Jauniešu/
Vecāku žūrijas 2016” paveikto 
darbu, kā arī par aktīvu līdzda-
lību bibliotēkas organizētājos 

pasākumos. 
Svētkus ar pavasarīgajām 

dziesmiņām ieskandināja vis-
jaunāko lasītāju kuplais skaits 
no PII “Pienenīte” un “Pīlādzī-
tis”.

KNCB direktore Valentī-
na Magidas apsveica lasītājus, 
uzsverot projekta doto iespēju 
lasīt grāmatas latviešu valodā, 
tulkotas no daudzām Eiropas 
valodām, atzīmēja arī grāmatu 
lasīšanas svarīgumu mūsdienu 
tehnoloģiju attīstītajā pasaulē. 
Rēzeknes Jauniešu teātra “JO-
RIKS” izrāde “Princese Smur-
fiņu brīnumzemē” uzjautrināja 
gan mazus, gan lielus lasītājus.

Sveicienu no Lielajiem la-
sīšanas svētkiem Rīgā atveda 
lasītprieka vēstneši bibliotekā-
re Žaneta Moiseja un Krāsla-
vas pamatskolas skolniece Vita 
Stivriņa. Tētis Andris Pauliņš, 

kura bērni kat-
ru gadu piedalās 
Latvijas Nacio-
nālās bibliotēkas 
lasīšanas veicinā-
šanas programmā 
“Bērnu/Jauniešu/ 
Vecāku žūrija”, ar 
savu meitu Agati 
arī piedalījās Lie-
lajos lasīšanas 
svētkos Latvijas 
Nacionālajā bib-
liotēkā. Andris ir 
viens no uzvarētā-
jiem akcijā “Vīrie-
ši! Tēvi! Lasītāji” 
un ir laimējis Ie-

ejas kartes 4 personām Latvijas 
Leļļu teātrī Rīgā.

Bibliotekāre Žane-
ta iepazīstināja ar grā-
matām - pirmo trīs vietu 
ieguvējām katrā BJŽ 
grāmatu kolekcijas ve-
cumgrupā.

Direktore pasniedza 
KNCB pateicības Par ie-
guldīto darbu lasīšanas 
veicināšanā un atzinī-
bas par aktīvu sadarbī-
bu un sekmīgu jaunās 
paaudzes iesaistīšanu 
bibliotēkas pakalpojumu 
izmantošanā.

Šogad programmā 
piedalījās 525 lasītāji no 
22 Dagdas un Krāslavas 
novadu bibliotēkām, tajā 
skaitā 6 skolu bibliotē-
kām.

B i b -
l i o t e k ā r e 
Žaneta Mo-
iseja savā 
prezentācijā 
“Mana sap-
ņu biblio-
tēka” iepa-
zīstināja ar 
z ī m ē j u m a 
k o n k u r s a 
u z v a r ē t ā -
jiem un apsveica aktīvākos kon-
kursa dalībniekus.

Ar kopējo fotografēšanos 
un aicinājumu aktīvi pieteikties 
BJŽ-2017 un, gatavojoties Lat-
vijas 100 gadu jubilejai, visiem 
pacensties izlasīt 100 gudras, 
labestīgas grāmatas, lai prāts 

izglītojas, sirds piepildās ar mī-
lestību un labestību pret Latviju 
un šo pasauli, svētki noslēdzās.   

KNCB BLN vadītāja
Viktorija URBANOVIČA

Alekseja GONČAROVA foto

KNCB Pateicības par 
ieguldīto darbu lasīšanas 

veicināšanā
“Bērnu/Jauniešu/ Vecāku 

žūrijā 2016” saņēma
Divas pirmsskolas izglītības iestādes

1. Krāslavas PII “Pienenīte”
2. Krāslavas PII “Pīlādzītis”

LNB pateicības saņēma
 Abu PII skolotājas - Vineta Vigule, 
Rita Zvidriņa, Aina Stepiņa, Dzintra 

Dzalbe, Leongina Krasņakova, Džeina 
Vīksna

Krāslavas un Dagdas novadu 6 skolu 
bibliotēkas

1. Dagdas vidusskolas bibliotēka,
2. Krāslavas Varavīksnes vidussko-

las bibliotēka,
3. Krāslavas pamatskolas bibliotēka,
4. Krāslavas gr. Plāteru v.n. Poļu pa-

matskolas bibliotēka,
5. Asūnes pamatskolas bibliotēka,
6. Ezernieku vidusskolas bibliotēka

Krāslavas un Dagdas novadu 16 
bibliotēkas

1. Dagdas pilsētas bērnu bibliotēka, 
2. Izvaltas pagasta bibliotēka,
3. Kalniešu pagasta bibliotēka,
4. Kaplavas pagasta bibliotēka,
5. Piedrujas pagasta bibliotēka,
6. Skaistas pagasta bibliotēka,
7. Andrupenes tautas bibliotēka,
8. Andzeļu tautas bibliotēka,
9. Robežnieku pagasta tautas bib-

liotēka,
10. Bērziņu tautas bibliotēka,
11. Indras pagasta bibliotēka,
12. Ezernieku tautas bibliotēka,
13. Konstantinovas tautas bibliotēka,
14. Svariņu tautas bibliotēka,
15. Šķaunes tautas bibliotēka,
16. Krāslavas KNCB BLN

KNCB Atzinības par 
aktīvu sadarbību un 

sekmīgu jaunās paaudzes 
iesaistīšanu bibliotēkas 

pakalpojumu izmantošanā 
saņēma:

Jeļena Kļimova, “Varavīksnes” vi-
dusskolas skolotāja,

Daina Andžāne, Krāslavas Valsts 

ģimnāzijas skolotāja,
Anita Teiviša, Krāslavas pamatsko-

las skolotāja,
Vera Avota, “Varavīksnes” vidussko-

las skolotāja,
Indras pamatskola

Zīmējumu konkursa 
“Mana sapņu bibliotēka” 

uzvarētāji:
I vieta - Eva Bubina, Krāslavas pa-

matskolas skolniece,
II vieta - Ruslans Baranovs, “Vara-

vīksnes” vidusskolas skolnieks,
III vieta - Arina Kangizere, Indras pa-

matskolas skolniece.

Raitis Azins paziņo par savu atkāpšanos 
no ieņemamā amata
Dagdas novadā īsi pirms 
vēlēšanām par savu atkāp-
šanos no ieņemamā amata 
paziņoja Dagdas novada 
domes priekšsēdētājas 
vietnieks Raitis Azins, kurš 
šajā amatā bija kopš 2013. 
gada. 

Šī gada 23. marts Dagdas 
novada domes priekšsēdētāja 
vietniekam R. Azinam būs pēdējā 
darba diena vietnieka amatā. Par 
viņa atkāpšanos no ieņemamā 
amata tika saņemts iesniegums 
februārī.

Šī gada 20. februārī Dagdas 
novada domes priekšsēdētāja 
vietnieks Raitis Azins iesniedza 
Dagdas novada domē iesniegu-
mu, kurā paziņoja par savu at-
kāpšanos no ieņemamā amata.

Izskatās, ka lēmums par at-
kāpšanos nebija viegls, jo jau die-
nu vēlāk, 21. februārī, Dagdas 
novada domē tika saņemts jauns 
Raita Azina iesniegums, kurā tas 
lūdza atcelt 20. februāra iesniegto 
iesniegumu. 

Neskatoties uz to, pēc 

dažām dienām arī šis iesniegums 
tika atcelts.

Iegriežoties novada domē 
16. martā, pirms kārtējās komite-
jas sēdes tika piedāvāts R. Azi-
nam, izmantojot presi, sniegt 
oficiālu skaidrojumu viņa pieņem-
tajam lēmumam. Izmantot šādu 
iespēju R. Azins atteicās laika trū-
kuma dēļ. Kad šo tematu sēdes 
laikā aktualizēja domes deputāts 
A.Plotka, domes priekšsēdētāja 
vietnieks R. Azins presi aicinā-
ja vērsties pēc oficiālas atbildes 
pie domes Sabiedrisko attiecību 
speciālistes. 

Tomēr vietnieks piekodināja, 
ka pašlaik arī sabiedrisko attiecī-
bu speciāliste atbildi nesniegs, jo 
oficiālais atkāpšanās teksts vēl 
tiek gatavots un pagaidām nav 
saskaņots. 

Kamēr tiek gaidīts oficiālais 
skaidrojums, nākas vien minēt, 
kas tie ir par iemesliem, kurus 
bez saskaņošanas un starpnie- 
kiem nevar minēt pats šī amata 
pienākumu izpildītājs R. Azins, 
kurš noteiktā laikā uzņēmās pildīt 
šos pienākumus, un par savu at-

kāpšanos paziņo dažus mēnešus 
pirms jaunajām pašvaldību 
vēlēšanām. 

Prakse rāda, ka vispirms 
rodas iemesls, kāpēc jāatkāp-
jas no amata, tad tiek rakstīts 
iesniegums par atkāpšanos.  
Izskatās, ka Dagdas novada 
domē vispirms rodas iesniegums, 
tad meklēti pareizie vārdi, lai 
definētu iemeslus.

Elizabete 
VIĻUMA - GRAŽULE

Alekseja GONČAROVA foto

Vēlēšanas Francijā
Francijas prezidenta vēlēša-

nu pirmajā kārtā centriski noska-
ņotais neatkarīgais kandidāts 
Emanuels Makrons un galēji la-
bējās “Nacionālās frontes” kandi-
dāte Marina Lepēna saņemtu pa 
26% balsu. Līdz šim Lepēna par 
vairākiem procentpunktiem ap-
steidza Makronu. Analītiķi pieļauj, 
ka Makronam pieslējušies kādrei-
zējā aptauju līdera - konservatīvo 
kandidāta Fransuā Fijona atbals-
tītāji. Fijona reitings strauji kritās, 
kopš viņam izvirzītas apsūdzības 
par valsts naudas šķērdēšanu, 
fiktīvi nodarbinot sievu. Patlaban 
par Fijonu gatavi balsot 17% vē-
lētāju. Francijas prezidenta vēlē-
šanu pirmā kārtā gaidāma 23. ap-
rīlī, bet otrā notiks maija sākumā. 
Uz vietu Elizejas pilī pretendē 11 
kandidāti.  

Neatkarības 
referendums Skotijā

Šonedēļ Skotijas parlaments 
lems par neatkarības referendu-
mu. Terēza Meja apgalvo, ka to 
neatbalstīs pirms nav noslēdzies 
“Breksit”. Pašā Skotijā gan nav 
vienprātības, vai ir vērts pamest 
Apvienoto Karalisti. Referendu-
mā par izstāšanos no Eiropas 
Savienības vairāk nekā 60% 
Skotijas iedzīvotāju balsoja par 

palikšanu. Apmēram tikpat tagad 
izsakās par palikšanu Lielbritā-
nijas sastāvā. Galvenokārt tie ir 
cilvēki gados, kuri bažījas, kas iz-
stājoties notiks ar sociālā nodro-
šinājuma un veselības aprūpes 
sistēmu.
Igaunijā ierodas pirmie 

NATO kaujinieki
Baltijas reģiona drošības 

stiprināšanai Igaunijā ieradušies 
pirmie 120 no 800 britu karavī-
riem, kas būs daļa no Igaunijā 
izvietotās NATO kaujas grupas. 
Piektā bataljona pirmā militārper-
sonu grupa izveidos britu armijas 
vadības centru Igaunijā, bet pā-
rējo karavīru ierašanās plānota 
aprīlī. Britu militārpersonu izvie-
tošana ir nepieciešama Krievi-
jas pieaugošās agresijas dēļ, 
lai sniegtu drošības garantijas 
NATO alianses austrumu valstīm.

Tramps zaudē 
popularitāti

ASV prezidenta Donalda 
Trampa popularitāte sasniedz ar-
vien jaunus antirekordus. Martā 
viņa atbalsts sabiedrībā ir sama-
zinājies līdz 37%. Negatīvi Tram-
pu  novērtējuši  gandrīz 60% 
aptaujāto. Trampu gan šādi pa-
ziņojumi nesatrauc. Vēl februāri 
viņš savā tviterkontā rakstīja, ka 
visas negatīvās aptaujas ir viltus 
ziņas.   
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Krāslavā ir daudz frizētavu, ir arī skais-
tumkopšanas saloni, aktīvi strādā ma-
nikīra un pedikīra meistari. Vienkārši 
jābrīnās, kā gan varēja tikt galā mūsu 
pilsētas vienīgā iestāde, kura apkal-
poja krāslaviešus laikos, kad iedzīvo-
tāju bija par 30 – 35 procentiem vairāk 
nekā pašlaik. Toties tagad mums ir 
izvēle, bet interesantajā un radošajā 
profesijā sevi var izmēģināt daudzi, 
iziet kursus nav sarežģīti, jābūt tikai 
vēlmei… Uzreiz gribu pateikt svarīgā-
ko: Krāslava var lepoties ar daudziem 
meistariem, tam labākais pierādījums 
ir saloni, kuros tikt bez iepriekšēja pie-
raksta ir sarežģīti. 

Klienti vienmēr izvēlas īstus profesio-
nāļus, kuri nekad nepievils viņu cerības. 
Bez jebkādām šaubām – vairākums mūsu 
pilsētas frizieru strādā godīgi un ievēro vi-
sas normatīvajos dokumentos paredzētās 
higiēnas prasības. Šiem meistariem var 
teikt PALDIES par to, ka dāvā mums skais-
tumu un eleganci par visai samērīgu sa-
maksu (nevienam nav noslēpums, ka mūsu 
novadnieki atbrauc uz dzimto pilsētu no 
Rīgas, lai saņemtu friziera pakalpojumus, 
jo galvaspilsētā maksa ir daudzkārt augs-
tāka). Taču runa būs par citiem “speciālis-
tiem”…

Šis raksts neradās pats no sevis, vien-
kārši tāpat… Kad tavas piezīmes periodis-
ki parādās avīzē, cilvēki bieži dalās savās 
problēmās, uzskatot, ka vēršanās pēc pa-
līdzības presē visu atrisinās. Sen pagājuši 
tie laiki, atlicis viens – raksts avīzē, kas ir 
garantija tam, ka par problēmu uzzinās vai-
rākums cilvēku, bet brīdināts – tātad apbru-
ņots! Un tā…

Divas savstarpēji nepazīstamas kun-
dzes dalījās vienā delikātā problēmā: pēc 
frizētavas apmeklējuma viņām nācās vēr-
sties pēc palīdzības pie dermatologa, vie-
nai – ar ķīmisku galvas ādas apdegumu, 
otra bija spiesta ārstēt izsitumus uz galvas 
ādas, ko izraisīja stafilokoks. Abas kundzes 
visvairāk par visu vēlējās palikt anonīmas, 
abas atteicās nosaukt frizētavu, pēc kuras 
apmeklējuma notika nelaime. Ko lai dara, 
tāda ir mūsu krāslaviešu specifika. Bet bija 
arī kaut kas kopīgs divos bēdīgajos gadīju-
mos – abas apmeklēja ne “savu” meistaru, 
bet to frizētavu, kurā nebija rindas… Abas 
steidzās… Ko lai saka, ir iemesls, lai mēģi-
nātu tikt skaidrībā. Sāksim…

Vispirms es vērsos pēc palīdzības pie 
ārstiem. Sazvanījos ar dermatoloģijas klīni-
ku Daugavpilī, es uzdevu dažus jautājumus 
galvenajam ārstam Vladimiram Šapeļam. 
Noskaidrojās, ka neviens no ārstiem nekā-
dos apstākļos nevar apgalvot, ka pacients 
inficējies frizētavā, to pierādīt ir ļoti sarežģīti. 
No otras puses, ārsts nenoliedza, ka frizē-
tavas, kur netiek ievēroti higiēnas noteiku-
mi, apmeklējums saistīts ar risku. Ar dezin-
ficējošo šķīdumu neapstrādātās ķemmes, 
šķēres, matu griešanas ierīču uzgaļi var 
novest pie inficēšanās ar kašķi, pedikulo-
zi, herpēm, stafilokoku. Nekvalitatīvu matu 
krāsu un citu līdzekļu izmantošana var radīt 
ādas kairinājumu, alerģisku reakciju, ķīmis-
ku apdegumu, bet nesterilie manikīra un 
pedikīra instrumenti ir liels risks inficēties ar 

sēnīti, saņemt “dāvanā” herpes, kārpas, he-
patītu un pat HIV. Nevar nepieminēt, ka arī 
paši skaistumkopšanas salonu meistari ir 
pakļauti inficēšanās riskam. Saskaņā ar Mi-
nistru Kabineta noteikumiem, kas attiecas 
uz frizētavu, solāriju un skaistumkopšanas 
salonu higiēnas noteikumiem, cilvēkiem ar 
acīmredzamām ādas slimību pazīmēm ir 
jāatsaka pakalpojumu sniegšanā, ja vien 
viņi neuzrāda meistaram izziņu, ka slimība 
nav lipīga. Bet vai atsaka? Īpaši sīvas kon-
kurences apstākļos?

Frizētavu, skaistumkopšanas salonu 
darbu, kā arī individuālos uzņēmējus, strā-
dājošos manikīra un pedikīra pakalpojumu 
sniegšanā ir jākontrolē organizācijai “Ve-
selības inspekcija”, kas strādā Veselības 
ministrijas paspārnē. Uz jautājumiem pie-
krita atbildēt kontroles inspekcijas Latgales 
reģiona nodaļas priekšniece Ludmila VAI-
NIŅA.

- Vai Krāslavas novadā ir viens pa-
stāvīgs inspektors, vai te strādā vairāki 
inspektori pēc kārtas?

- Veselības inspekcijas Latgales kon-
troles nodaļā strādā 13 darbinieki, no tiem 4 
sabiedrības veselības jomā. Latgales kon-
troles nodaļas galvenais ofiss atrodas Dau-
gavpilī, bet inspektori darbojas arī Jēkabpilī 
un Rēzeknē, divas reizes mēnesī apmek-
lētāju pieņemšana notiek arī Aizkrauklē, 
Krāslavā un Ludzā. Latgales kontroles no-
daļas uzraudzībā ir 1248 sabiedrības vese-
lības objekti, tostarp frizētavas un skaistum-
kopšanas saloni.

- Cik bieži mūsu reģiona frizētavās 
notiek pārbaudes, kas vērstas uz Minis-
tru kabineta noteikumu Nr. 71 (no 2009. 
gada 27. janvāra) ievērošanu? Vai ir vēl 
kādi normatīvie akti, kas jāievēro frizie-
riem?

- Veselības inspekcija veic frizētavu 
un manikīra, pedikīra pakalpojumu un tiem 
noteikto higiēnas prasību uzraudzību un 
kontroli atbilstoši kārtējā gada uzraudzības 
programmai un noteiktajam uzraudzības 
biežumam, kā arī iesniegumu (sūdzību) 
gadījumā vai pēc citas informācijas par 
neatbilstošu higiēnas stāvokli. 2016. gadā 
Veselības inspekcija  veica MK noteikumu 
Nr. 71 “Noteikumi par higiēnas prasībām 
frizētavām” prasību izpildes  kontroles  633 
objektos, kuros tiek sniegti frizētavas pa-
kalpojumi. 68 objekti kontrolēti Latgales 
reģionā, tajā skaitā 3 objekti  Krāslavā un 
Krāslavas novadā.

Lai pasargātu pakalpojumu saņēmēju 
veselību un pēc iespējas samazinātu iespē-
jamo inficēšanās risku skaistumkopšanas 
pakalpojumu laikā, higiēnas prasības frizē-
tavām, tostarp manikīra un pedikīra pakal-
pojumiem, noteiktas Ministru kabineta 2009. 
gada 27. janvāra noteikumos Nr. 71 “Notei-
kumi par higiēnas prasībām frizētavām”. 

Vēl uz skaistumkopšanas saloniem 
attiecas 2001. gada 16. janvāra noteikumi 
MK noteikumi Nr. 22 “Noteikumi par higiē-
nas prasībām kosmētiskajiem kabinetiem”; 
2001. gada 27. novembra MK noteikumi Nr. 
494 “Noteikumi par darbiem, kas saistīti ar 
iespējamu risku citu cilvēku veselībai un 
kuros nodarbinātās personas tiek pakļau-
tas obligātajām veselības pārbaudēm”, kā 
arī Preču un pakalpojumu drošuma likums, 
Patērētāju tiesību aizsardzības likums.

- Kāda ir iedzīvotāju sūdzību ie-
sniegšanas kārtība par higiēnas prasību 
neievērošanu frizētavās?

- Saskaroties ar higiēnas prasību neie-
vērošanu frizētavās vai skaistumkopšanas 
salonos, iedzīvotājiem ir tiesības vērsties 
ar oficiālu iesniegumu Veselības inspekcijā 
Rīgā vai Inspekcijas reģionālajā kontroles 
nodaļā. 

Lai būtu iespējams izvērtēt situāciju, 
iesniegumā nepieciešams īsi aprakstīt si-
tuāciju, jānorāda adrese, kurā notikusi kon-
krētā situācija, laiks, kad pakalpojums tika 
sniegts, kā arī sava kontatktinformācija. Ie-
sniegums jāapliecina ar parakstu.

Iesniegumu Inspekcijai var iesniegt 
personīgi vai nosūtīt pa pastu uz adresi: 
Klijānu ielā 7, Rīgā, LV-1012, vai iesniegt 
elektroniski (ja ir pieejama internetbanka), 
izmantojot portāla  www.latvija.lv e-pakal-
pojumu “Iesniegums Veselības inspekcijai”. 
Iedzīvotāju iesniegumus Inspekcija izskata 
bez maksas.  

- Kam frizētavu apmeklētājiem jāpie-
vērš uzmanība? Ko redzot jābūt piesar-
dzīgiem vai pat jāatsakās no frizētavas 
pakalpojumiem?

- Saskaņā ar Preču un pakalpojumu 
drošuma likumu, pakalpojuma sniedzēja 
pienākums ir sniegt tikai drošu, cilvēka dzī-
vībai, veselībai un personas mantai, kā arī 
videi nekaitīgu pakalpojumu. 

MK noteikumi Nr. 71 nosaka, ka kat-
rā pakalpojumu sniedzēja darba vietā ir 
vismaz divi veicamajam darbam atbilstoši 
piederumu komplekti, kuros ir vismaz ķem-
mes, sukas, grieznes, skuvekļi un matu 
ruļļi, kā arī tīru dvieļu un salvešu komplekti 
pietiekamā daudzumā. Lietotos darba pie-
derumus pēc katra klienta apkalpošanas 
tīra, mazgā un dezinficē. Instrumentus, kas 
var radīt ādas bojājumus (manikīra, pedikīra 
piederumus) sterilizē.

- Vai pēdējo gadu laikā ir daudz atklā-
tu higiēnas prasību pārkāpumu, kuru dēļ 
slēdz frizētavas? Cik bieži klienti sūdzas 
par higiēnas prasību neievērošanu skais-
tumkopšanas salonos vai frizētavās? 

- 2016. gadā Veselības inspekcijā sa-
ņemti 10 iesniegumi par higiēnas noteiku-
mu pārkāpumiem skaistumkopšanas pakal-
pojumu sniegšanā, tajā skaitā par frizētavu 
pakalpojumiem. Saņemtas sūdzības par 
to, ka darba piederumi netiek mazgāti un 
dezinficēti, neērts krēsls pie matu mazgā-
tuves, telpa auksta, nav cenrāža. Ne 2016. 
gadā, ne arī iepriekšējos gados Veselības 
inspekcija nav apturējusi darbību nevienam 
no frizētavas pakalpojumu sniedzējiem. 

2016. gadā veiktajās frizētavas pa-
kalpojumu sniedzēju kontrolēs visbiežāk 
konstatētas neatbilstības MK noteikumiem 
Nr. 71:

- 25% objektu konstatēts, ka instru-
menti, kas var radīt ādas bojājumus (manikī-
ra, pedikīra piederumus), netiek sterilizēti, 

ievērojot sterilizācijas iekārtas instrukcijā 
noteikto sterilizācijas režīmu;

- 20% - lietotie darba piederumi pēc 
katra klienta apkalpošanas netiek tīrīti, 
mazgāti un dezinficēti atbilstoši dezinfekci-
jas līdzekļa lietošanas instrukcijai šim nolū-
kam paredzētā iezīmētā traukā;

- 8% -  netiek ievērota prasība attiecī-
bā uz veļas mazgāšanu  veļas mazgātavā 
vai frizētavā esošajā automātiskajā veļas 
mazgāšanas mašīnā;

- 3% - telpas un tajās izvietoto  aprīko-
jumu neuztur tīrībā un  kārtībā.

2016. gada 1. janvārī spēkā stājās Mi-
nistru kabineta noteikumi Nr. 693  “Kārtība, 
kādā skaistumkopšanas un tetovēšanas 
pakalpojuma sniedzēji paziņo par saimnie-
ciskās darbības uzsākšanu”, kas paredz, 
ka skaistumkopšanas un tetovēšanas pa-
kalpojuma sniedzējiem jāinformē Veselī-
bas inspekcija par saimnieciskās darbības 
uzsākšanu, norādot pakalpojuma sniegša-
nas veidu, vietu, kontaktinformāciju, kā arī 
jāapliecina darbinieku izglītības atbilstība 
prasībām.

* * *
Situācija, kā redzam, nav iepriecino-

ša. Pārbaudīto frizētavu ceturtā daļa ignorē 
manikīra un pedikīra instrumentu sterilizā-
cijas noteikumus, katrā piektajā pārbau-
dītajā salonā un frizētavā netiek ievēroti 
instrumentu apstrādes noteikumi… Tas ir 
ne tikai skumji, tas ir satraucoši… Protams, 
mūsu pilsētā frizētavām izdzīvot nav viegli, 
nākas noturēt cenas, cīnīties par klientiem, 
piedāvāt jaunus pakalpojumus. Atkārtošu: 
mūsu pilsētā ir daudz īstu profesionāļu, kuri 
strādā līdz spēku izsīkumam, stingri ievē-
ro visus noteikumus, nepaaugstina cenas, 
labi, ka no klientiem ne atkauties. Bet ir arī 
citi “speciālisti”, tādi, kuri nevar palielīties ar 
savu popularitāti ne iedzīvotāju vidū, ne ar 
augstu profesionālo līmeni. Tādi “speciālis-
ti” ir spiesti ekonomēt, lai kaut kā izdzīvotu. 
Dezinfekcijai un higiēnai viņiem, protams, 
naudas neatliek…

Centīsimies vienmēr atcerēties, ka 
mūsu veselība ir pats dārgākais, kas mums 
ir. Nekautrēsimies uzdot jautājumus frizie-
rim, īpaši, ja pirmo reizi esam nokļuvuši 
viņa krēslā. Uzmanīgi novērtēsim tīrību un 
kārtību salonā, sekosim, lai apkaklīte zem 
apmetņa būtu vai nu vienreizējas lietoša-
nas, vai svaiga un tīra. Interesēsimies, vai 
instruments, kuru lieto meistars, ir pienācīgi 
apstrādāts, ja taisām manikīru vai pedikī-
ru – vai sterilizēts. Acīmredzamu higiēnas 
noteikumu pārkāpšanas gadījumā uzreiz 
atstāsim iestādi un aizmirsīsim par to uz 
visiem laikiem. Bet rupju pārkāpumu vai 
bēdīgu seku rezultātā neaizmirsīsim sūdzē-
ties! Tāpēc nav obligāti jābrauc uz Daugav-
pili vai jāizmanto elektronisko pakalpojumu 
portāls. Saskaņā ar inspekcijas oficiālā 
portāla ziņām, Krāslavā inspektors pieņem 
divas reizes mēnesī: katra mēneša pirmajā 
pirmdienā no pulksten 12 līdz 15, katra mē-
neša trešajā trešdienā no pulksten 10 līdz 
13. Pieņemšana notiek novada domes tel-
pās: Krāslavā, Rīgas ielā 51, pirmajā stāvā. 
Tālrunis jautājumu uzdošanai un pieņem-
šanas laika konkretizēšanai: 65629529.

Lai jūsu frizētavas apmeklējumi ir patī-
kami, ērti, pats galvenais – droši!

Andrejs JAKUBOVSKIS
Foto no interneta (ilustratīvs)

Vizīte pie friziera. Gājiens pēc skaistuma un ar to saistītie riski

LAU aicina pašvaldības sadarboties grants ceļu jautājuma risināšanā
VAS “Latvijas autoceļu uzturētājs” ir gata-

va ciešākai sadarbībai ar novadu domēm, lai ko-
pīgi risinātu novada svarīgāko autoceļu ikdienas 
uzturēšanas jautājumus pieejamā finansējuma 
apjomā. Pēdējās nedēļas laikā “Latvijas auto-
ceļu uzturētājs” veicis greiderēšanas darbus 
visos Latvijas reģionos, nolīdzinot grants ceļa 
segumus vairāk nekā 9000 pārgājiena kilometru 
apjomā un veicot ceļa segumu planēšanu vairāk 
nekā 700 kilometru garumā.

“Beidzoties ziemas sezonai, tiks plānoti 
un veikti ikdienas uzturēšanas vasaras darbi 
atbilstoši pieejamam finansējumam – greide-
rēšana, izskalojumu remonts, pēc nepiecieša-
mības caurteku remonts vai nomaiņa, atseviš-
ķos ceļa posmos grāvju atjaunošana. Diemžēl 
pašreiz pieejamais ikdienas uzturēšanas finan-
sējums neļaus veikt šos darbus visiem ceļiem, 
tāpēc, veicot šos darbus visos Latvijas reģio-
nos, esam gatavi ņemt vērā pašvaldību izteik-
tās maršrutu prioritātes,” uzsver VAS “Latvijas 
autoceļu uzturētājs” (LAU) valdes priekšsēdē-

tājs Vladimirs Kononovs.
Diemžēl, gadu gaitā pieaugot satiksmes 

intensitātei un kravas transportlīdzekļu kravu 
svaram, pavasaros un rudeņos, kā arī nepa-
stāvīgos laika apstākļos daļa no grants ceļiem 
pārtop grūti izbraucamos ceļos. Arī siltā ziema 
neizbēgami rada problēmas – jo vairāk ir sasal-
šanas un atkušanas ciklu, jo ietekme uz auto-
ceļu ir lielāka. LAU seko līdzi situācijai ar grants 
seguma ceļiem visos Latvijas novados, un aici-
na novadu domes apzināt svarīgākos maršru-
tus, kuriem LAU varētu veltīt lielāku uzmanību, 
veicot ikdienas uzturēšanas darbus.

Lai uzlabotu braukšanas apstākļus un no-
drošinātu līdzenāku ceļa brauktuvi, ir nepiecie-
šams veikt grants seguma ceļu greiderēšanu. 
Pateicoties labvēlīgiem laika apstākļiem, šone-
dēļ visos valsts reģionos LAU veic grants ceļu 
greiderēšanu.  Uzlabot grants ceļu stāvokli ie-
spējams tikai tad, kad ceļi apžūst un kļūst izturī-
gi. Pretējā gadījumā, uzbraucot uz pārmitrināta, 
nestspēju zaudējuša ceļa ar smago uzturēšanas 

tehniku, grants ceļu var sabojāt vēl vairāk. 
LAU operatīvie dati par grants segumu uz-

turēšanas darbiem liecina, ka pēdējās nedēļas 
laikā, no 9. līdz 15. martam, tie visos Latvijas 
reģionos veikti sekojošā apjomā: ceļa seguma 
līdzināšana – 9194 pārg.km (pārgājiena kilo-
metrs nozīmē, ka ir veikts viens tehnikas vienī-
bas darba gājiens), tostarp arī Dagdas nodaļā 
(402).

No visa Latvijas valsts autoceļu tīkla vai-
rāk nekā puse ir ceļi ar grants segumu – 11 075 
kilometri. Lai pavasara šķīdoņa laikā iespējami 
pasargātu grants ceļus un nodrošinātu to, ka 
tie nesabojājas vēl vairāk, tiek noteikti masas 
ierobežojumi – tiek liegta pārvietošanās trans-
portam, kas smagāks par 10 tonnām. Tāpēc 
aicinām ceļa lietotājus šajā periodā saudzīgi 
attiekties pret grants ceļa segumiem un pēc 
iespējas ievērot masas ierobežojumus.

Latvijā no visa valsts pārziņā esošā au-
toceļu tīkla vairāk nekā puse ir ceļi ar grants 
segumu, pārsvarā tie ir vietējās nozīmes ceļi ar 

nelielu satiksmes intensitāti. Ņemot vērā to, ka 
pēdējo 25 gadu laikā valsts autoceļu tīkls tiek 
uzturēts nepietiekama finansējuma apstākļos, 
bet Eiropas Savienības fondu līdzekļus ieguldīt 
vietējās nozīmes ceļu remontdarbos nedrīkst, 
liela daļa grants ceļu ir sliktā un ļoti sliktā teh-
niskā stāvoklī

Par apgrūtinātiem braukšanas apstākļiem 
un šķīdoni uz valsts ceļiem, kā arī par apzinātu 
ceļu bojāšanu aicinām iedzīvotājus informēt 
Satiksmes informācijas centru pa bezmaksas 
diennakts tālruni 8000 5555 vai uz e-pas-
tu: sic@lvceli.lv

LAU veic gandrīz 200 dažādus ikdienas uz-
turēšanas darbus uz valsts autoceļiem. Uztura-
mo valsts autoceļu kopgarums ir vairāk nekā 
20 000 km, no tiem vairāk nekā 8 000 km auto-
ceļu ir ar melno segumu un gandrīz 12 000 km 
ir grants autoceļu, kā arī ikdienas uzturēšanas 
darbi tiek veikti uz vairāk nekā 900 tiltiem. 

Miks Lūsis, VAS Latvijas autoceļu 
uzturētājs
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Biedrība “Atvērtība” 14. 
martā rīkoja semināru, uz 
ko tika aicināti pedagogi, 
psihologi, sociālie darbi-
nieki un citi speciālisti, kas 
strādā ar bērniem, jaunie-
šiem un citām sociālajām 
grupām. Semināra tēma – 
ārzemju sociālā darba pie-
redze, šoreiz Islandes un 
Norvēģijas. 

Referenti – projekta “Sa-
biedrības integrācijas fonds” 
dalībnieki, kas devās sociālā darba pie-
redzes apmaiņas braucienos: Dana Lah-
tionova, biedrības “Atvērtība” brīvprātī-
gā, un Natālija Rivža, ģimenes atbalsta 
centra “Puķuzirnis” valdes locekle, Preiļu 
novada bāriņtiesas priekšsēdētāja.

Ap pulksten 10 no rīta biedrības tel-
pās sapulcējās tieši pieci pasākuma da-
lībnieki, neskaitot biedrības - organizē-
tājas locekļus. Ar sociālo aktivitāti mūsu 
novada iedzīvotāji nekad nav izcēlušies. 
Par šādas pasivitātes iemesliem var ilgi 
spriest un... atkal ne pie kā nenonākt. 
Diemžēl pagaidām realitāte ir šāda…

Neskatoties uz klausītāju nelielo 
skaitu, seminārs sākās laicīgi. Pasāku-
mu atklāja Raisa Vagale, kura iepazīsti-
nāja klātesošos ar biedrības “Atvērtība” 
darbu, kā arī pastāstīja, kādu projektu 
īstenošanas rezultātā notika Danas Lah-
tionovas un Natālijas Rivžas braucieni. 
Tālāk sekoja Krāslavas biedrības brīv-
prātīgās darbinieces uzstāšanās.

Islande – īpaša valsts, ilgu laiku šeit 
neviens negaidīja viesus, tūkstošgadēs 
izveidojās sava īpašā kultūra, unikāla 
mentalitāte. Islandiešiem nav uzvārdu, 
lieto vārdus un tēvavārdus. Ģimenes at-
balsts – katra šīs ziemeļu valsts pilsoņa 
svarīgākā dzīves sastāvdaļa. Šeit vis-
vairāk tiek vērtēta vienkāršība un dabis-

kums, pat prezidenta māja ne 
ar ko neatšķiras no vienkārša 
zvejnieka mājas. Tradicio-
nāli augstais dzīves līmenis 
Islandē tikai XXI gadsimtā 
nedaudz svārstījās nesenās 
ekonomiskās krīzes laikā. 
Saskārusies ar problēmām, 
valsts pielika visus pūliņus, 
lai izprastu savu nepatikšanu 
cēloņus un novērstu to atkār-
tošanos. Valdība iesaistīja 
iedzīvotāju nelabvēlīgo slāņu 
sociālo problēmu risināšanā 

visas iespējamās sabiedriskās organi-
zācijas, uzklausīja sociāli aktīvo iedzī-
votāju, kas apvienojušies dažādās ne-
valstiskajās organizācijās vai, pēc mūsu 
izpratnes, “biedrībās”, padomus un re-
komendācijas… Problēmas padziļināja 
migranti, kas aktīvi ieradās valstī peļņas 
nolūkos…

Danas Lahtionovas stāsts bija deta-
lizēts un precīzs: no vardarbības cietušo 
sieviešu palīdzības centri, darba sistēma 
ar pasīvo jaunatni, migrantu bērnu inte- 
grācijas programmas, kursi, semināri, ide-
jas… Biedrības “Atvērtība” brīvprātīgajai 
vizītes laikā daudz ko izdevās ieraudzīt, 
novērtēt un analizēt redzēto. Re-
dzētais sanāca objektīvs, protams, 
problēmas ir arī tiem islandiešiem, 
kuri labi dzīvo. Taču galvenais – 
tā ir tieksme, kuru atbalsta salas 
iedzīvotāju vairākums, risināt šīs 
problēmas. Ievērības cienīga ir arī 
bērnu radošo spēju attīstības ie-
spēju sistēma. Visi pulciņi, studijas, 
pašdarbības kolektīvi ir maksas, 
taču bērniem no maznodrošinātām 
ģimenēm visas radošās iespējas 
apmaksā valsts. Dana stāstīja tā-
lāk... Islandes pieredze izskatījās 
interesanta, bet pilnīgi nepieejama 
mums… Kaut kādā brīdī es vien-

kārši pārstāju klausīties, domas virpuļoja 
apkārt vienam jautājumam, proti, ko iz-
darīt, lai arī mums būtu kaut kas līdzīgs, 
lai arī attālināti…

Danu Lahtionovu nomainīja Natālija 
Rivža, kura sākumā klātesošos iepazīs-
tināja ar Preiļu biedrības “Puķuzirnis” 
darbu. Šī pieredze bija mums saprotama 
un tuva. Tālāk sekoja stāsts par sociālā 
atbalsta sistēmu Norvēģijā. Un atkal: krī-
zes centri, daudzas iespējas, personīgie 
konsultanti… Bet pats galvenais – 85% 
Norvēģijas iedzīvotāju ir sociāli aktīvi 
ļaudis, strādājoši vai finansiāli atbalstoši 
visdažādākās nevalstiskās organizāci-
jas. Latvijā šādu cilvēku ir daudz mazāk 
– 5%. Faktiski tā ir atbilde, kas rada jau-
nus jautājumus...

Man jau sen radusies sajūta, ka 
mēs visi, vismaz vairākums (es arī ne-
esmu izņēmums), esam kaut kā laba un 
gaiša gaidās. Nolādēts paradums gaidīt, 
ka kāds atnāks un palīdzēs, aizdzīs ne-
laimes un nokārtos dzīvi… Norvēģi un 
islandieši nekad negaidīja, viņi visiem 
iespējamajiem līdzekļiem, kurš kā mācē-
ja, mēģināja mainīt valsti, padarīt savu 
dzīvi laimīgāku. Visu Eiropas pieredzes 
apmaiņas braucienu mērķis – svaigas 

idejas. Taču neviena no idejām nekļūs 
noderīga sabiedrībā ar zemu sociālās 
aktivitātes līmeni. Kāds pateiks, ka šo-
dien daudziem dzīve kļuvusi par izdzī-
vošanu, par kādu sociālo aktivitāti var 
runāt, ja cilvēki tik tikko savelk galus… 
Diemžēl tas ir postošs ceļš. Ja nolād 
tumsu, tā nekad nepagaisīs. Bet gaidīt 
“bonusus” no valsts – tātad parakstīties 
pilnīgā bezspēkā… Par laimi, mūsu no-
vadā ir ļaudis, kas bezdarbības vietā 
dod priekšroku aktīvai darbībai. Minētā 
semināra organizatori ir spilgts piemērs. 
Un kas tad nedzirdēja par mūsu māmi-
ņu klubu? Vai fotoklubu “Zibsnis”? Un 
citas “biedrības”, kuras pastāvīgi īsteno 
dažādus projektus, kuru galvenais mēr-
ķis ir dzīves kvalitātes uzlabošana mūsu 
reģionā?

Paldies biedrībai “Atvērtība”, paldies 
lektoriem, tiem, kas atnāca smelties pie-
redzi un iedvesmu. Paldies par to, ka viss 
dzirdētais lika aizdomāties par personīgo 
sociālo aktivitāti. Mainīsimies! Kas “par”?
ATTĒLOS:  Natālija Rivža: “Arī Norvē-
ģijā ir problēmas!”; organizatori, lektori 
un semināra dalībnieki.

Andrejs JAKUBOVSKIS
Autora foto

Ģimenes atbalsta centrs “Atvērtība” rīkoja semināru 
par skandināvu sociālā darba pieredzi

Ar LMT atbalstu īstenotais projekts 
         “Mēs par pievilcīgu futbolu!” ir noslēdzies!

Pirms četriem gadiem Krāslavā 
atkal ienāca futbols. Krāslavas fut-
bolistu iedvesmotājs Vadims Ata-
maņukovs spēja ap sevi pulcināt 
daudzus interesentus – bijušos fut-
bolistus, viņu bērnus, vecākus un 
visus futbola atbalstītājus.

Šobrīd Krāslavā jau notiek 2. līgas 
spēles, ikgadējs turnīrs “Krāslava CUP” 
un Krāslavas telpu futbola čempionāts. 
Jaunie futbolisti veiksmīgi startē dažādu 
līmeņu turnīros. Lai uzlabotu materiāli 
tehnisko bāzi un popularizētu veselīgu 
dzīvesveidu, aktīvi tiek rakstīti projekti 
līdzekļu piesaistīšanai.

SIA “Latvijas Mobilais Telefons” 
(LMT) un Krāslavas futbola aktīvisti 
projektu konkursa “LMT Latvijai” ietva-
ros Krāslavas novadā vēlējās pilnveidot 
stadiona iekārtojumu, padarot to ērtāku 
gan  spēlētājiem, gan līdzjutējiem. Pirm-
kārt, lai netērētu spēkus, skraidot pēc 
garām vārtiem aizlidojušām bumbām, 
izveidojām aizsargtīklu konstrukciju aiz 
vārtiem. Tam bija nepieciešams iegā-
dāties divus aizsargtīklus un 16 metāla 
stabus konstrukcijas nostiprināšanai. 
Otrkārt, spēlētāju un līdzjutēju ērtībām 
spēļu laikā iegādājāmies elektronisko 
rezultātu tablo. 

Esam priecīgi paziņot, ka plānoto 
izdevies godam īstenot – projekts “Mēs 
par pievilcīgu futbolu!” ir veiksmīgi no-

slēdzies, pateicoties vairā-
ku cilvēku līdzdalībai! Atliek 
gaidīt āra sezonas sākumu, 
kad futbolisti un futbola 
līdzjutēji iegādāto varēs 
izmantot un izbaudīt pilnā 
apmērā.

“Krāslavas novada ie-
dzīvotāji ir malači – visas 
2016. gadā uzvarējušās 
ieceres ir īstenotas pilnībā, 

līdz ar to “LMT Latvijai” Krāslavas nova-
dā ir noslēdzies! Prieks par aktīvajiem 
un sportiskajiem novadniekiem, kuri 
entuziastiski ieguldījuši enerģiju, lai pa-
darītu līdzcilvēku dzīvesveidu kā kustī-
gāku, tā arī veselīgu un sociāli aktīvāku. 
Novēlu uzvarām bagātu nākamo futbola 
sezonu, kā arī nezaudēt degsmi jaunu 
ieceru realizēšanai!” projektam noslē-
dzoties, sacīja LMT Biznesa 
klientu centra “Daugavpils” 
vadītāja Edīte Faibuševiča.

Projekts tika realizēts 
divos posmos – pirmās da-
ļas rezultāts tika izmēģināts 
pērnā gada 12. septembrī, 
2. līgas spēlē, kurā Krās- 
lavas komanda sacentās 
ar rēzekniešiem. Futbola 
dienas ietvaros, 18. sep-
tembrī, viena no aktivitātēm 
bija projekta pirmās daļas 
oficiālā atklāšana. Pasāku-
mā klātienē piedalījās arī 
LMT Biznesa klientu centra 
“Daugavpils” vadītāja Edīte 
Faibuševiča, izsakot gan-
darījumu par īstenoto ieceri, 
kas uzlabos futbola kvalitāti 
novadā. Arī projekta otrajā 
daļā plānotā iecere beidzot 
ir realizēta – saņemts elek-
troniskais rezultātu tablo, 

kas veidots pēc individuāla pasūtījuma. 
Esam pateicīgi LMT par piedāvāto 

iespēju, Krāslavas novada iedzīvotā-
jiem par aktīvo balsošanu un atbalstīša-
nu, kā arī Krāslavas novada domei par 
projekta līdzfinansēšanu, SIA “GSK”, 
“Varavīksnes” vidusskolai un pašvaldī-
bas aģentūrai “Labiekārtošana K” par 
palīdzību aizsargtīklu uzstādīšanā. Pa-
teicamies arī SIA “Valds” par atsaucību, 
izveidojot tablo pēc individuālā pasūtīju-
ma, kā arī SIA “Ritms” par tablo līdzfi-
nansēšanu.

Vēlreiz paldies visiem, kuri iesais-
tījās un turpina atbalstīt futbola kluba 
“Krāslava” aktivitātes!

LMT projekta “Mēs par pievilcīgu 
futbolu” koordinatore Vija SJADRO

         “Radām novadam” 
informatīvie semināri Latgalē 
Līdz 30.martam ir iespējams pieteikt jau-
niešu komandas jaunradītu un īstenotu 
jauniešu biznesa projektu konkursā “Ra-
dām novadam’’.  Konkurss ir turpinājums 
pilotprojektam, kas noslēdzās 2016. gada 
vasarā un Eiropas Komisijas vērtējumā 
tika atzīts par labāko uzņēmējdarbības 
gara veicināšanas projektu Latvijā un vie-
nu no labākajiem Eiropā. Vairāk par iespē-
ju iesaistīties konkursā un tā būtību būs 
iespējams uzzināt informatīvajos seminā-
ros Rēzeknē, Daugavpilī un Krāslavā.

21.martā plkst. 14 par konkursu tiks vēstīts 
Krāslavā seminārā – konsultācijā jauniešiem “ESI  
DROŠS” par iespējām iesaistīties uzņēmējdarbībā 
konkursa ietvaros. Seminārs norisināsies 13. kabine-
tā, Skolas ielā 7, Krāslavā.

Konkursa mērķis ir dot iespēju apliecināt sevi ta-
lantīgiem un uzņēmīgiem Latvijas jauniešiem, izstrā-
dājot un īstenojot dažādus biznesa projektus Latvijas 
novados. Konkursā jauniešu komandām līdz 2018.
gada novembrim, realizējot biznesa idejas, ir jārada 
pēc iespējas lielāka ekonomiskā vērtība savos izvēlē-
tajos novados - radot jaunas darbavietas, piesaistot 
investīcijas un dažādos citos veidos veicinot sociāleko-
nomisko attīstību.

Konkursā var piedalīties ikviens jaunietis vecumā 
no 18 līdz 30 gadiem un ar ne ilgāku pieredzi uzņēmēj-
darbībā kā 6 mēneši. Jaunieši tiek aicināti pieteikties 
konkursam līdz 31.martam, izveidojot komandu vis-
maz 3 cilvēku sastāvā un reģistrējoties www.radamno-
vadam.lv. 

Visām komandām, kuras sasniegs rezultātus kon-
kursa ietvaros, būs iespēja saņemt finansiālu atbalstu 
granta veidā vismaz 2000 EUR apmērā. Papildus tam 
labākās komandas divu gadu laikā sadalīs balvu fondu 
10 000 EUR vērtībā. 

Vēl ir palikušas brīvas dažas dienas, kad organi-
zatori var doties uz novadiem ar informatīviem semi-
nāriem, interesentus aicinām sazināties ar organizato-
riem, rakstot uz elina@radamnovadam.lv .

Konkursu organizē biedrība “Radām novadam”, 
sadarbībā ar DELFI. Konkurss īstenots “Erasmus+: Jau-
natne darbībā” un Izglītības un zinātnes ministrijas 
Jaunatnes politikas valsts programmas 2017. gadam 
valsts budžeta finansējuma ietvaros. 

Mājaslapa: www.radamnovadam.lv
FB lapa: https://www.facebook.com/radamnova-

dam 
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II   Pavasara veltījums
              Krāslavai
Mīlestība pret cilvēkiem 
ir kā spārni, ar kuriem 
majestātisks putns li-
dinās virs zemes. Darīt 
labu un būt par cilvē-
ka esamības augstāko 
mērķi. Bet, kad talants 
un dāsnums savieno-
jas, notiek brīnums. 
Un patiesības labākais 
pierādījums: ko atdod – 
tas tavs!

Patiesi karalisku dā-
vanu pilsētiņai Daugavas 
krastos uzdāvināja Pēteris 
Postažs, izcilais māksli-
nieks, pedagogs, Latvijas 
Mākslas akadēmijas aso-

ciētais profesors. Būdams ar 
studentiem etīdēs Krāslavā, 
piedaloties mūsu rudens plenē-
ros, otas meistars vienmēr 
pateicās iedvesmas pilsē-
tai ar dāvanu audekliem. 
Tā bija arī 2000. gadā, kad 
mākslinieks dāvināja mūsu 
Vēstures un mākslas mu-
zejam 26 gleznas. Un arī 
šoreiz, kārtējās personā-
lizstādes atklāšanas laikā, 
autors parakstīja 24 gleznu 
dāvinājuma aktu. Mēģiniet 
izprast šo skaitli, dārgie lasī-
tāji: piecdesmit unikāli darbi! 
Tā jelgavnieks pauda savu 
mīlestību pret Krāslavu.

V i s a s 
r a d o š ā s 
dzīves lai-
kā meistars 
daudzkār t 
p ieda l ī j ās 
d a ž ā d o s 
p l e n ē r o s , 
tai skaitā 
arī ārval-
stu: Austri-
ja, Vācija, 
Zviedrija, Somija, Krievija, Lie-
tuva… Viņa darbi glabājas dau-
dzu muzeju krājumos un privāt-
kolekcijās. Izcilais gleznotājs 
arī pašlaik nevar iedomāties 
savu dzīvi bez daiļrades.

“Glezniecība – mana dzī-
ve, nepārtraukti strādāju. Viss 
nāk un aiziet tālumā, bet kaut 
kas paliek gleznās. Ja kādreiz 
kāds vēlēsies izveidot par mani 
izstādi, tad tajā tiks atspoguļota 
visa mana radošā dzīve”, atzīs-
tas autors. Taču ekspozīcijas 

“Veltījums Krāslavai” prezentā-
cijas laikā autors bija lakonisks, 
mākslas cienītājus valdzināja 
viņa unikālās gleznas, rakstītas 
sirds rokrakstā.

“Māksla ir doma formā,” 
saka mākslinieks. Plastisko 
formu Pēteris Postažs meklē 
un atrod absolūti visā - koka 
zarā, bērnu smieklos un sie-
vietes kailā mugurā, tautas 
dziesmā un plandošajos brun-
čos, liesmā un upes olī. Tālab 
viņa mākslu raksturo tematiska 

daudzveidība. Jebkas apkārtē-
jā pasaulē - redzamā un nere-
dzamā - iemesls gleznas tap-
šanai. Forma Pētera Postaža 
darbos emocionālu niansētību 
iegūst harmoniskā sadarbībā 
ar krāsu.

Sirsnīgus pateicības vār-
dus dāsnajam viesim pauda 
domes deputāts Viktors Moi-
sejs, muzeja direktors Volde-
mārs Gekišs, kultūras piemi-
nekļu aizsardzības inspektore 
Dzintra Bukeviča, mākslinieks 

Eduards Pustovoitovs, kera-
miķis Valdis Pauliņš…

Sajūsminātas runas – kā 
pavasara strauti, bet pasā-
kuma krāsaino paleti rotāja 
mūzikas skolas audzēkņu 
– akordeonista Artēmija Ko-
začuka un ģitārista Viestura 
Nartiša – uzstāšanās. Pār-
steidzoša un neaizmirstama 
pavasara prelūdija.

Aleksejs 
GONČAROVS

Turpinājums. Sākums 1. lpp.

Pēc pēdējā publicētā raks-
ta laikrakstā “Ezerzeme”, vēr-
sāmies pie Dagdas novada 
deputātiem ar jautājumu, cik 
tonnas atkritumu saražo Dag-
das novads viena gada laikā? 
Vēlējāmies noskaidrot, par cik 
tūkstošiem vai miljoniem eiro, 
Saeimas jaunieviestais dabas 
resursa nodoklis bagātinās 
valsts kasi tikai no Dagdas no-
vada saražotajiem atkritumiem? 

Sniegtā atbilde lika aizdo-
māties! 

Tika noskaidrots, ka ar 
šāda veida jautājumu Dagdas 
novada domes izpilddirektors 
I.Pauliņš firmā SIA “Clean R” 
vērsās šī gada 8. martā. Savā 
informācijas pieprasījumā Dag-
das novada dome lūdza līdz 
29. martam sniegt divas ziņas. 
Pirmā - par atkritumu konteine-
ru apjomu, daudzumu un izve-
šanas biežumu, otra pieprasītā 
informācija - par sadzīves at-
kritumu apglabāšanas poligonā 
nodoto sadzīves atkritumu dau-

dzums (tonnās), ko SIA “Clean 
R” ir savācis Dagdas novada 
teritorijā no saviem klientiem 
2016. gadā.

Šī gada 14. martā firma SIA 
“Clean R” sniedza atbildi tikai uz 
pirmo jautājumu, kurā informēja 
Dagdas novada domi, cik no-
vada teritorijā ir konteineru, cik 
liels ir to apjoms m3, cik bieži šie 
atkritumi tiek savākti.

Tā kā pirmajā atbildes vēs-
tulē netika sniegtas ziņas uz 
otro pieprasīto jautājumu, Dag-
das novada dome atkārtoti vēr-
sās pie firmas pārstāvjiem, lai 
noskaidrotu, cik tonnas atkritu-
mu tika savāktas Dagdas nova-
dā 2016. gadā.

SIA “Clean R” sniedza atbil-
di, kurā norāda, ka: “SIA “Cle-
an R” informē, ka šādus datus 
nevar sniegt, jo tonnas netiek 
uzskaitītas.” SIA “Clean R” pa-
skaidro, ka atkritumu apjoma 
uzskaite un norēķins ar klien-
tiem notiek par m3 un SIA “Cle-
an R” ir iesniegusi atskaiti par 
2016. gada sadzīves atkritumu 
daudzumu Dagdas novadā m3.”

Kā gadās, ka firma nespēj 
nosaukt izvesto atkritumu svaru 
tonnās? Kādā veidā firma 2016. 
gadā maksāja dabas resursa 
nodokli, kas ar likumu noteikt 
tonnās nevis m3? Ir dzirdēts, ka 
Latvijā bieži vien tiek maksāts 
par gaisa aizvešanu uz poligo-
nu, bet ka jautājums ir tik ļoti 
ielaists, ka firma nav spējīga 
nosaukt atkritumu svaru tonnās, 
ko izved no konkrēta novada 
teritorijas... Vai firmai neskaitīt 
tonnas atļauj likums, noskaid-
rosim laika gaitā, pagaidām in-
formēsim lasītājus par izvesto 
konteineru daudzumu, apjomu 
utt. Nu, aktīvākie lasītāji, ņemot 
palīgā informāciju par apjoma 
cenu, matemātiski var izrēķināt 
arī firmas gūtos ienākumus. 

“Atbildot uz Dagdas novada 
pašvaldības 2017.gada 8.marta 
vēstuli Nr.237, SIA “Clean R” 
zemāk nosūta pieprasīto infor-
māciju par atkritumu konteineru 
apjomu, daudzumu un izveša-
nas biežumu (tabulā).”

Tāpat firma informēja Da-
gdas novada domi par tiem 

novadniekiem, ar 
kuriem līgumi tika 
lauzti, sakarā ar 
rēķinu par pakalpo-
juma saņemšanu 
neapmaksāšanu, 
līdz ar to arī pakal-
pojuma sniegšanas 
pārtraukšanu.

Līgums pa-
redz, ja klients 
trīs mēnešus pēc 
kārtas nav veicis 
apmaksu, firmai ir 
tiesība lauzt līgumu 
un nesniegt pakal-
pojumu. 

2017. gadā 
tika lauzti līgumi 13 gadījumos 
- Vecdomē (1), Slobodā (1), 
Ezerniekos (1), Marianpolē (1), 
Ustjē (1), Svariņos (1), Dagdā 
(6) un Andrupenē (1). 

Jautājums, cik tad tonnas 
atkritumu Dagdas novads 2016. 
gada laikā saražojis, paliek ne-
noskaidrots, jo firma atzinās, ka 
atkritumu savākšanu tonnās ne-
uzskaita. 

Varētu jau censties aprēķi-
nāt pašiem, bet 
kā lai zina šo 
izlīdzināšanas 
koeficientu pār-
ejot no m3 uz 
tonnām? 

Ja kādam 
lasītājam ir zi-
nāms šis koe-
ficients un, iz-
mantojot tabulā 
dotos datus par 

savākto atkritumu apjomu, ie-
spējams izdodas aprēķināt sa-
ražotos atkritumus tonnās. Laik-
raksta redakcija labprāt saņems 
uz izvērtēs jūsu aprēķinus, lai 
informētu sabiedrību un firmu 
SIA “Clean R” par 2016. gadā 
saražoto atkritumu svaru ton-
nās Dagdas novadā. Šie dati 
mums palīdzēs noskaidrot, cik 
tad Dagdas novads viena gada 
laikā maksā par dabas resursa 
nodokli, kas tiek maksāts par at-
kritumu tonnām, kas nogādātas 
poligonā. 

Dagdas novada deputātiem 
lūgums noskaidrot, cik likumīgi 
firma rīkojas, neveicot uzskaiti 
tonnās. Iespējams, ka likums to 
pieļauj, taču skatoties un, lasot 
masu mēdijus, iespējams, ka 
šis jautājums jāpapēta dziļāk. 

Elizabete 
VIĻUMA - GRAŽULE

Vai Dagdas novada dome seko atkritumu 
apsaimniekošanas firmas SIA “Clean R” darbībai?
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Televīzijas programmaTREŠDIENA,  22.marts

LTV1
6.00 Latvijas Republikas valsts 
himna
6.02 1000 jūdzes 
Persijā.6.sērija
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 Nacionālie dārgumi. 
100 g kultūras
12.00 Personība. 100 g 
kultūras
13.15 Vides fakti
13.50 Molangs un Piu Piu
14.00 Kāpēc? Tāpēc!
14.20 Kas te? Es te!
15.05 Sirds likums
18.00, 23.05 Ziņas
19.30 Ciemiņš virtuvē
20.30 Panorāma
21.13 Latvijas Loto izlozes
21.20 Tieša runa
22.30 Adreses
23.20 Musketieri 
1.20 Romas līgums
5.30 Vides fakti

LTV7
6.00 Latvijas Republikas valsts 
himna

6.05 Kalnu patruļa 2. 
7.00 Ceturtā studija
7.30 De facto
8.05 Province
8.35 Adreses
9.05 Projekts Nākotne
9.35, 5.30 700 pasaules 
brīnumi. Izraēla
10.05 Sirds likums 2. 
11.00, 18.05 Muhtars 
atgriežas
11.55 Balss pavēlnieks
13.35 Izglītība un karjera. 
14.05 Aktualitātes.
14.35 Automoto raidījums nr.2
15.05 Personīgā lieta
15.35, 1.40 Eiropa fokusā
16.05, 21.20 Maklauda meitas
17.00 Dzīve šodien
19.00 Ziņas
19.35 Bez aizvainojuma
20.20 Robotu ēra.
22.10 Galapagu salas. 
23.10 Senie festivāli.
0.10 Bezbailīgie. Gadsimta 
izaicinājums. 
0.40 Personība. 100 g kultūras
5.00 Nedēļas apskats.

LNT
5.00 Karamba!
5.20, 4.45 Bernards
5.35 Kristīgā programma 
“Ticīgo uzvaras balss”

6.00, 14.20 15 minūtes 
virtuvē ar Džeimiju Oliveru
6.30, 3.05 LNT rīta ziņu 
raidījums “900 sekundes”
8.40, 0.55 Dzīvīte
9.10 Sveika, mamma!
10.20, 13.45 TV skatlogs
10.35 Mežonīgā kaķe
11.45 Inga Lindstrēma. 
Liktenīgais noslēpums
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 noslēpumi 
19.00 Iemīlēties vēlreiz
20.40, 2.40 Degpunktā 
21.10 NCIS. Losandželosa 
22.10 Volstrīta. Nauda nekad 
neguļ
1.15 Košākai dzīvei
1.40 Majors un maģija
2.20 Galileo 

TV3
5.00 Leģendas
5.40, 12.05 Atriebība
6.20, 13.05 Mutfilmas
7.40, 18.00 Divarpus vīri
8.40, 16.55 Kobra
9.40 Īpašo uzdevumu vienība 
Hawaii 5-0
10.45 TV skatlogs
11.00 Anželika

14.30, 1.55 Viņas melo labāk
15.40, 20.20, 2.50 
UgunsGrēks
19.00, 3.20 TV3 Ziņas
19.35, 3.50 Bez Tabu
21.00 Tēta nedienas Latvijā
22.30 Gatava pārvērtībām
23.15 Ģēnijs uzvalkā
0.20 Leģendas
1.10 Skaistule un briesmonis
4.25 Mūsdienu Latvijas garša

TV3+
5.40, 15.35 Māja-2
6.25 Taksis
7.20 Multfilmas
8.10 Uzmanību, bērni!
8.40, 0.15 Reiz Krievijā…
9.50 Tētis sprukās
12.45 TV shop
13.00, 18.50 Interni
14.35 Juvelieru klans
16.35 SašaTaņa
17.40 Kijeva dienā un naktī
21.00 Iemāci sievu strūrēt
22.00 Mf. Zem Toskānas 
saules

NTV Mir
5.00, 6.00, 7.00, 9.00, 12.00, 
15.00, 18.00 Šodien
5.05 Ārstu lieta
6.05, 7.05 Rīts

8.00 Muhtara atgriešanās
9.20, 15.35 Sasisto lukturu 
ielas
11.00 Zvērināto tiesa
12.25, 17.35 Ārkārtas 
gadījums
13.00, 1.20 Satikšanās vieta
15.35 Sasisto lukturu ielas
16.30 Runājam un rādām
18.50 Vientuļais vilks
20.40 Dēmonu medības
22.50 Dienas kopsavilkums
23.20 Lāča miga
3.20 Vasarnīcu lietas
4.20 Melodijas par piemiņu

PBK
6.30, 9.00, 11.00, 14.45, 
16.20, 2.10 Ziņas
6.35 Bērnu klubs
7.00, 9.25 Labrīt!
9.55 Dzīvo vesels
11.35 Atgriezīsies, tad arī 
parunāsim
13.45 Vienatnē ar visiem
15.15, 4.20 Moderns spriedums
16.45 Vīriešu/ sieviešu
17.45, 18.05 Precamies!
18.00, 20.45, 23.00 Latvijas 
laiks
18.55 Lai runā!
20.00 Laiks
21.20 Aiz kadra
21.45, 23.05, 2.25 Mata Hari

0.00 Vakara Urgants
0.40 Nikolajs II. Imperatora 
pēdējā vēlēšanās.
0.40 Maskava
1.40, 5.55 EuroNews
4.05, 5.10 Smieklīgi videoklipi

RTR Planēta (Baltija)
4.00 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 Sklifosovskis
13.40 Dzīves noteikumi
14.05 Ķertā
16.40 Tiešais ēters
17.50 60 minūtes
20.00 Riņka dancis
22.30 Vakars ar Vladimiru 
Solovjovu
1.00 Sanktpēterburgas vēstis
1.15 Kotovskis
2.50 Ieguldījums

RenTV Baltic
5.45, 22.55, 1.15 Skatīties 
visiem
6.05 Vadīt krievu stilā
6.30 Mediķi
7.15 Bērnu klubs
7.34 Laika ziņas
7.35 Labrīt!

21. martā Ir iemesls!

Stāsts par Romeo un Džuljetu jau 
sen kļuvis par mīlestības uzvaras sim-
bolu pār ienaidu. Diemžēl dzīvē viss 
ir sarežģītāk. Arhīvos glabājas vairā-
ki simti vēsturisku ziņu par mīlestību 
starp naidīgu dzimtu pārstāvjiem, kas 
tikai pastiprināja ienaidu un noveda pie 
daudziem upuriem. Un nav runa par 
viduslaikiem vai Veco pasauli. Hetfīldu 
un Makkoju ģimenes dzīvoja XIX gad-
simtā, bet dalībnieku asinskāre un ne-
samierinātība ir diezgan viduslaicīga…

Gan Hetfīldi, gan Makkoji piederē-
ja pie tās ASV pilsoņu kategorijas, kura 
lepojās ar to, ka viņu senči kļuva par 
vieniem no pirmajiem ieceļotājiem, kuri 
apguva Ziemeļamerikas Vidējo Rie-
tumu zemes vēl XVIII gadsimta vidū. 
Abu ģimeņu zemju īpašumi atradās 
kaimiņos, bet zemju robeža pilnīgi sa-
krita ar divu štatu – Kentuki (Makkoji) 
un Ziemeļu Virdžīnijas (Hetfīldi) – robe-
žu. Ilgu laiku dzīvojot blakus, ģimenes 
nekad neizjuta īpašu mīlestību viena 
pret otru. Iemesls – Hetfīldi vienmēr bija 
bagātāki un ietekmīgāki par Makkojiem, 
pateicoties mežu tirdzniecībai. Makkoju 
īpašumos mežu nebija, bet ļoti gribējās. 
Neskatoties uz nepatiku, līdz ienaidam 
bija tālu. Klusais kairinājums pārauga 
atklātā konfliktā Pilsoņu kara laikā. Ģi-
menes nonāca dažādās barikāžu pu-
sēs: Hetfīldi cīnījās Dienvidu, bet Mak-
koji – Ziemeļu pusē.

Asa Harmons Makkojs tika demo-
bilizēts sakarā ar kājas lūzumu. Tikko 
jaunais karavīrs ieradās tēva mājās, 
tā sāka saņemt no kaimiņiem rakstis-
kus draudus; tie nespēja viņam piedot 
“ziemeļnieku” atbalstu. Draudi bija tik 
nopietni, ka Asam nācās slēpties meža 
alā, bet pārtiku un tabaku viņam piegā-
dāja ģimenei uzticams kalps, bijušais 
vergs. Hetfīldi izsekoja, kurp un kāpēc 
staigā kalps. Pēc kāda laika kalps atra-
da savu saimnieku mirušu, viņam bija 
iešauts desmitiem ložu… Tiesāšanās 
ne pie kā nenoveda, slepkavu tā arī 
neatrada, bet Makkojiem tāpat viss bija 
skaidrs. Sākās vendeta. 

Nākamie 13 gadi aizritēja samērā 
mierīgi, Makkoju un Hetfīldu pārstāv-
ji periodiski piekāva cits citu dzēruma 
kautiņos, līdz slepkavībai nenonāca tik 
ilgi, kamēr Makkojam nenozaga labāko 
vepri. Vai vēl jāsaka, ka zādzībā vainoja 
Hetfīldus? Pēc liecinieku nopratināša-
nas kļuva skaidrs, ka liecības ir atkarī-
gas no tā, kurai no ģimenēm liecinieki 
simpatizē. Tad tika uzaicināts liecinieks, 
kurš bija radniecīgās attiecībās uzreiz 
ar abām karojošajām ģimenēm. Saska-

ņā ar pēdējā 
liecinieka teik-
to Hetfīldus 
atzina par ne-
vainīgiem. Bet 
divas dienas 
vēlāk liecinie-
ka līķis tika 
atrasts blakus 
viņa fermai. 
Šoreiz tiesāja 
divus Makko-
jus, kuru vainu 
tomēr neizde-
vās pierādīt…

N ā k a -
mais naida 
uzliesmojums 
notika 1879. 
gadā, kad Ro-
zanna Makko-
ja iemīlējās Džonā Hetfīldā… Mīlestī-
ba ir ļauna – šīs parunas patiesīgumu 
spilgti pierāda šis stāsts… Rozannai 
bija 16 gadi, Džonam – 22 gadi. Gluži kā 
Šekspīra traģēdijā – galveno lomu šajās 
attiecībās spēlēja meitene. Neskatoties 
uz briesmām, ģimenes pretošanos, Ro-
zanna bēga no mājām pie mīļotā, pie 
viņa ģimenes. Hetfīldi bija apmierinā-
ti, uzskatot meiteni drīzāk par ķīlnieci, 
nevis sava dēla līgavu. Pēc kāda laika 
apkaimē izplatījās baumas par meite-
nes grūtniecību. Romantiska turpināju-
ma stāstam nebija, līdz ar grūtniecību 
beidzās arī mīlestība, vismaz no Džona 
puses. Rozanna atgriezās tēva mājās. 
Bērns nenodzīvoja pat divus mēnešus, 
saslima ar masalām un nomira…

Nākamajā gadā Makkoji apcietinā-
ja Džonu Hetfīldu, apsūdzot viņu maldi-
nāšanā, un aizveda uz tiesu. Rozanna 
paguva brīdināt savu asinsienaidnieku 
ģimeni. Makkoji atsita Džonu. Gadu vē-
lāk dzēruma kautiņā Makkoji nogalināja 
Hetfīldu ģimenes galvas brāli ar 22 naža 
dūrieniem, kā arī iešaujot galvā. Vis-
vairāk sabiedrību sadusmoja fakts, ka 
Hetfīlds nebija apbruņots, jo vairāk, ka 
viņa pārkāpums bija tajā, ka viņš centās 
izšķirt divus kaušļus. Notikumi risinājās 
ātri: lai pasargātu Makkoju dzimtas vī-
riešus no linča tiesas, policija konvojēja 
viņus uz tuvāko pilsētu. Hetfīldi panāca 
konvoju un notvēra dažus ienaidniekus, 
piesēja viņus pie koka un nošāva.

1889. gada Jaungada naktī Het-
fīldi ielenca Makkoju namu un sāka 
šaut logos. Bojā gāja bērni, sievietes, 
sirmgalvji… Atbildot šim uzbrukumam, 
divas nedēļas vēlāk nogalināja divus 
Hetfīldu dzimtas pārstāvjus… Tagad jau 

šajā lietā iesaistījās divi gubernatori: no 
Kentuki un Ziemeļvirdžīnijas štatiem. 
Sākumā ierēdņi vainoja cits citu nolai-
dībā, bet pēc tam pārgāja uz draudiem 
ievest policijas spēkus viens otra terito-
rijā. Iejaucās arī federālais karaspēks, 
situācijas noskaidrošanai tika nosūtīts 
ASV armijas ģenerālis, no Vašingtonas 
draudēja nosūtīt karaspēku saniknoto 
ģimeņu apspiešanai.

Pēc ilgām pārrunām, spriedumiem 
(dažus cilvēkus no abām ģimenēm 
notiesāja ar ieslodzījumu uz mūžu) un 
pierunāšanas 1891. gada 21. martā no-
tika kāzas. Šoreiz ar Hetfīldu un Mak-
koju piekrišanu salaulājās jau zināmais 
Džons Hetfīlds un Nensija Makkoja 
(Rozannas māsīca). Šoreiz par mīlestī-
bu pat nerunāja, bet pēc kāzām asinsie-
naidnieki kļuva par radiniekiem. Tātad 
arī naidam pienāca gals? Diemžēl tā 
nenotika. Beidzās slepkavības, bet pats 
ienaids saglabājās. Regulāras sadur-
smes, savstarpējas pretenzijas, apme-
lojumi visa XX gadsimta garumā.

Līdz pat šim laikam uz divu štatu – 
Kentuki un Ziemeļvirdžīnijas – robežas 
atrodas divas lielas fermas, kas pieder 
Hetfīldu un Makkoju ģimenēm. 2005. 
gadā ģimenes satikās pie pārrunu gal-
da. Tikšanās beidzās ar miera līguma 
parakstīšanu un kopīgu mielastu pir-
moreiz 150 gadu laikā. Par nelaimīgo 
Rozannu (viņu izprecināja nemīlamam 
brālēnam), par Džonu un Nensiju (viņu 
ģimenes dzīve bija tālu no ideāla, bēr-
nu viņiem tā arī nebija) neatcerējās. 
Tas bija sen, ko rakņāties pagātnē…

Andrejs Jakubovskis
Foto no interneta

1891. gada 21. marts — Džona Hetfīlda un Nensijas Makkojas kāzas

Krimināls, notikumiL a i k a 
periodā no 
10.03.2017. līdz 17.03.2017. Krāslavas iecirknī 
tika reģistrēti 62 notikumi. Būtiskākie:

•	 10. martā tika uzsākts kriminālprocess par to, ka 
Izvaltas pagasta Pitrinos pazuda metināšanas apa-
rāts un zāles pļāvējs Oleo Mac.

•	 12. martā Kalniešu pagasta Raudavišķos, pārbau-
dot informāciju par nelegālu alkohola tirdzniecību, 
tika veikta sankcionēta kratīšana M., dzim.1961.g., 
mājā. Neskatoties uz to, ka vīrietis, manot policistu 
rosības, uzsāka liet alkoholu kanalizācijā, kratīša-
nas gaitā tika izņemti aptuveni 38 l duļķaina bal-
ti-dzeltena šķidruma ar brāgai raksturīgu smaku, 
3.5 l šķidruma ar alkoholam (kandžai) raksturīgu 
smaku, kā arī alkohola ražošanas aparāts. 

•	 16. martā dz.c. Stacijā “Izvalda”, veicot pasākumus 
cīņā ar akcizēto preču nelikumīgu apriti, vienā no 
vilciena vagoniem tika konstatētas noslēptas mui-
tošanai pakļautās preces - cigaretes “Premjer”ar 
BR akcīzes markām. Kopumā tika izņemts 49 800 
gab. cigarešu.

•	 Kriminālmeklēšanas pasākumu rezultātā tika no-
skaidrota un aizturēta 3 agrāk tiesātu personu, Da-
gdas novada iedzīvotāju, grupa, kas veica vairākas 
zādzības Dagdas, Krāslavas un Ludzas novados. 
Uz doto brīdi tika atklātas 5 Krāslavas iecirkņa liet- 

Biedrība “Latvijas Ceļu būvētājs” (LCB) ir pārliecinā-
ta, ka Satiksmes ministrija (SM) nekavēsies ar Ministru 
kabineta uzdevuma izpildi un ātrāk, jau pirms šā gada 31. 
decembra pabeigs ceļu tīkla izvērtējumu, lai, apstiprinot 
2018. gada valsts budžetu, būtu iespējams noteikt, vai Lat-
vijā ir ceļi, kurus autobraucēji lieto ļoti maz vai nelieto vis-
pār, cik šādu ceļu ir, lai tad pieņemtu pamatotus lēmumus 
par ceļu tīkla remontēšanu. 

Nevar izslēgt iespējamību, ka pētījums apstiprinās 
medijos izteikto hipotēzi, ka zināmu daļu maznozīmīgu ceļu 
patiešām iespējams slēgt vai nodot citiem īpašniekiem, lai 
autoceļu remontiem paredzētos līdzekļus izmantotu pārējā 
vietējo ceļu tīkla sakārtošanai. 

LCB uzskata, ka lēmumus par ceļu tīkla sašaurinā-
šanu, kas var ietekmēt daudzu cilvēku ikdienu, nevar 
pieņemt bez objektīvas situācijas izpētes uz pieņēmumu 
pamata (medijos izskanējuši aicinājumi “aizklapēt ciet” 
trešdaļu autoceļu ar grants segumu, lai gan šādam priekš-
likumam trūkst jebkāda pamatojuma). Lai pieņemtu lēmu-
mu, ir jāsaprot, kāda uz katra ceļa ir satiksmes intensitāte, 
cik iedzīvotājiem šis ceļš ir nepieciešams, vai viņiem ir al-
ternatīva utt. Turklāt nepieciešams veikt ne tikai valsts, bet 
arī pašvaldību un uzņēmumu ceļu tīkla analīzi.

Pašlaik tieši reģionālie un vietējie asfaltētie un grants 
ceļi saņem vismazāko finansējumu, tajos nav iespējams 
ieguldīt Eiropas Savienības fondu līdzekļus, bet no valsts 
budžeta piešķirtie līdzekļi ir niecīgi. Rezultātā 49 procen-
ti valsts un pašvaldību vietējo ceļu ir sliktā vai ļoti sliktā 
stāvoklī.

LCB arī pauž cerību, ka gadījumā, ja ceļu tīkls tiks optimi-
zēts, ietaupītais finansējums tiks izlietots citu vietējo ceļu sa-
kārtošanā, un Finanšu ministrija to necaurskatāmi neiztērēs 
sev vien zināmām vajadzībām, kā tas ir noticis līdz šim.

Andris BĒRZIŅŠ, “Latvijas Ceļu būvētājs” valdes 
priekšsēdētājS

LCB aicina Satiksmes ministriju 
nekavēties ar ceļu tīkla analīzi
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LTV1
6.00 Latvijas Republikas valsts 
himna
6.02 1000 jūdzes 
Persijā.8.sērija
6.30 Rīta Panorāma
8.35, 17.00 Kalnu patruļa
9.35, 16.05 Plosītās sirdis
10.35, 13.00, 14.50 Top-Shop
10.50 Ceturtā studija
11.15 Alpu dakteris
12.10 V.I.P.
13.15 Saknes debesīs
13.50 Mia un es
14.20 Brīnumskapja skola
15.05 Sirds likums
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 Tilts 3
1.15 Alpu dakteris
2.05 Musketieri 
3.55 Aizliegtais paņēmiens
4.45 Sporta studija
5.30 Province

LTV7
6.00 Latvijas Republikas valsts 
himna
6.05 Kalnu patruļa 
7.00 Ceturtā studija
7.30 Balss pavēlnieks
9.05 Ciemiņš virtuvē
10.05 Sirds likums 
11.00, 18.05 Muhtars atgriežas
11.55 1.1
12.45 Nacionālie dārgumi. 100 
g kultūras

13.30 Personība. 100 g 
kultūras
14.30 Sporta leģenda. Uļjana 
Semjonova
15.35, 5.00 Pie stūres
16.05 Maklauda meitas
17.00 Dzīve šodien
19.00 Ziņas
19.30 LČ hokejā. 
22.05 Personīgā lieta
22.35 Rīkstnieks. 
0.40 Eiropa koncertos
1.35 Leģendārie albumi. Sex 
Pistols
2.30 Galapagu salas. 
3.25 Dziedāšanas svētkiem. 
5.30 700 pasaules brīnumi. 
Izraēla

LNT
5.00 Briklberija
5.20 Luī 
5.40, 4.45 Karamba!
6.00 15 minūtes virtuvē ar 
Džeimiju Oliveru
6.30, 3.00 LNT rīta ziņu 
raidījums ”900 sekundes”
8.40, 1.30 Dzīvīte
9.10 Sveika, mamma!
10.20, 13.45 TV skatlogs
10.35 Mežonīgā kaķe
11.45 Mīlestība no otrā acu 
uzmetiena
14.00, 17.50, 20.00 LNT ziņas
14.20 15 minūtes virtuvē ar 
Džeimiju Oliveru
14.55 Bērni un vecāki 
15.50 Nemelo man!
16.50 Trīs Annas
18.00 Mani virtuves noslēpumi 
19.00, 1.50 Iemīlēties vēlreiz
20.40, 2.35 Degpunktā 
21.10 Bitīt´ matos 

21.50 Elpojiet dziļi
23.40 Greizais spogulis

TV3
5.00 Leģendas
5.45, 11.00 Anželika
6.20, 13.05 Multfilmas
7.40, 18.00 Divarpus vīri
8.40, 16.55 Kobra
9.40 Nozieguma skelets
10.45 TV skatlogs
12.05 Atriebība
14.30, 2.15 Viņas melo labāk
15.40, 20.20, 3.05 
UgunsGrēks
19.00, 3.30 TV3 Ziņas
19.35, 4.00 Bez Tabu
21.00 Brīnumainā aukle un 
lielais sprādziens
23.10 Dilemma
1.25 Leģendas
4.35 Mūsdienu Latvijas garša

TV3+
5.40, 15.35 Māja-2
6.25 Taksis
7.20 Multfilmas
8.10 Uzmanību, bērni!
8.40, 23.50 Ekstrasensu cīņas
9.50, 17.40 Kijeva dienā un 
naktī
10.50, 16.35 SašaTaņa
12.10 TV Shop
12.25 Interni
14.35 Juvelieru klans
18.50 Tētuki
20.00 Mf. Ledus laikmets
21.40 Mf. Mežone

NTV Mir
5.00, 6.00, 7.00, 9.00, 12.00, 
15.00, 18.00 Šodien
5.05 Ārstu lieta

6.05, 7.05 Lietišķs rīts
8.00 Muhtara atgriešanās
9.20, 15.35 Sasisto lukturu 
ielas
11.00 Zvērināto tiesa
12.25 Ārkārtas gadījums
13.00, 0.30 Satikšanās vieta
15.35 Sasisto lukturu ielas
16.30 Runājam un rādām
17.35 Kriminālizmeklēšana
18.50 Vientuļais vilks
22.35 Df. Cik maksā jūsu 
laime 
23.30 Mēs un zinātne. 
Zinātne un mēs
2.30 Dzenoties pēc eņģeļa

PBK
6.30, 9.00, 11.00, 16.50 Ziņas
6.35 Bērnu klubs
7.00, 9.25 Labrīt!
9.55 Dzīvo vesels!
11.35 Likteņa loze
13.45 Vienatnē ar visiem
14.45 Moderns spriedums
15.50 Gaidi mani
17.50, 18.05 Precamies!
18.00, 20.45 Latvijas laiks
18.55 Brīnumu lauks
20.00 Laiks
21.15 Balss. Bērni.
23.20 Vakara Urgants
0.05 Mf. Mamma, nebēdā!
2.05, 5.45 EuroNews
2.35 Mf. Divpadsmit krēsli
5.05 Smieklīgi videoklipi

RTR Planēta (Baltija)
4.00 Rīts
8.55 Par pašu galveno
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Ziņas
10.40, 16.20, 19.45 Vēstis - M
10.55 Sklifosovskis

13.40 Kājām ejot… 
14.05 Ķertais
16.40 Tiešais ēters
17.50 60 minūtes
20.00 Humora raidījums
22.20 Mf. Sieva apvienošanas 
kārtībā
0.15 Mf. Nevaru pateikt 
ardievas
2.00 Mf. Iebrukumus

RenTV Baltic
5.25, 22.55, 0.50 Skatīties 
visiem
6.15 Vovočka
7.05 Bērnu klubs
7.24 Laika ziņas
7.25 Labrīt!
7.55, 19.45 Saviesīgas 
vakariņas
8.55 Pareizs līdzeklis
10.05, 17.30 Ģimenes drāmas
11.15 Karavīri
13.15 Kara noslēpums
15.25 Dokumentāls projekts
16.30, 0.00 Dīvaina lieta
20.50 Čapmanes noslēpumi

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, 0.00 
Ziņas
5.05 Rīts
8.05 Dzīvo vesels! 
9.20 Kontrolpirkums
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
15.20 Mf. Policists un zagļi 
17.20 Atpakaļskaitīšana

17.55 Brīnumu lauks
19.00 Laiks
20.05 Balss. Bērni
21.50 Kas? Kur? Kad?
23.15 Vakara Urgants

Baltkrievija 1
5.00, 6.20, 7.15 Labrīt, 
Baltkrievija!
6.00, 7.00, 8.00, 11.00, 14.00, 
18.00, 0.40 Ziņas
6.05, 7.05 Ekonomikas ziņas
6.10, 7.10, 18.20 Zona Х 
8.10 Pēdas
9.00, 12.00, 15.00 90 
sekundes
10.00 Bērnu ārsts
10.35, 11.10, 19.00 Prakse
12.05 Diena lielpilsētā
13.00, 16.35 Ģimenes 
melodrāmas
14.15, 17.40 Reģionālās ziņas
14.25 Gaisīgā sieviete
20.00 Panorāma
20.45 Sievietes un sports
21.15 Mf. Komunalka
1.00 Sporta diena

Baltkrievija 2
6.00 TV rīts
8.00, 22.40 TV barometrs
8.05, 17.50 Pēdējais no 
Magikjaniem
9.25, 16.25 Tāds darbs
10.20, 15.30 Nepiedzimsti 
skaista
11.15, 19.00 Tētis sprukās
13.05 Jaunkundze - zemniece
14.20 PIN kods
15.05 Onlains
17.15 Par ēdienu
20.35, 21.05 Ekstrasensu cīņa 
21.00 Sportloto 5 no 36, KENO
22.45 Mf. Bēgšanas plāns

8.05, 19.45 Saviesīgas vakariņas
9.05 Pareizs līdzeklis
10.15, 17.35 Ģimenes 
dramas
11.25 Karavīri
13.25 Humora raidījums
15.25 Dokumentāls projekts
16.30 Dīvaina lieta
20.50 Maldu teritorija
0.00 Visšokējošākās 
hipotēzes
0.55 Ziņas

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 Rīts
8.05 Dzīvo vesels!
9.20 Kontrolpirkums
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 Murka
22.00 Vakara Urgants
22.35 Maskava

Baltkrievija 1
5.00, 6.20, 7.15 Labrīt, Baltkrievija!
6.00, 7.00, 8.00, 11.00, 

14.00, 18.00, 23.30 Ziņas
6.05, 7.05 Ekonomikas ziņas
6.10, 7.10, 18.40, 22.25 
Zona Х
8.10, 21.15 Pēdas 
9.00, 12.00, 15.00 90 sekundes
10.00 Bērnu ārsts
10.35, 11.10, 19.00 Prakse 
12.05 Diena lielpilsētā
13.00, 15.30 Ģimenes 
melodrāmas
14.15, 17.40 Reģionālās ziņas
14.25 Gaisīga sieviete

16.35 Baltkrievijas laiks
18.20, 23.10 Interešu sfēra
20.00 Panorāma
20.45 Df. Dzīvības lieta
23.45 Sporta diena
0.00 Mf. Sākt dzīvo no jauna

Baltkrievija 2
6.00 Rīts
8.00, 21.30 TV barometrs
8.05, 17.35 Pēdējais no 
Magikjaniem

9.15, 16.10 Tāds darbs
10.05, 15.15 Nepiedzimsti 
skaita
10.55 Divi rubļi
11.15, 18.40 Tētis sprukās
13.10, 20.25, 21.05 
Jaunkundze - zemniece
14.20, 22.05 PIN kods
15.05 Pilsēta
17.00 Par ēdienu
21.00 Sportloto 5 no 36, 
KENO
21.35, 22.50 Onlains 

LTV1
6.00 Latvijas Republikas valsts 
himna
6.02 1000 jūdzes Persijā.
6.30 Rīta Panorāma
8.35, 17.00 Mīlas viesulis
9.35, 16.05 Plosītās sirdis
10.35, 13.00, 14.50 Top-Shop 
piedāvā
10.50, 18.53, 5.00 Ceturtā 
studija
11.15 Latvijas sirdsdziesma
12.10, 0.35 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 Sirds likums
18.00, 23.25 Ziņas
19.17 Mans pirmais maratons
19.30 Tālā zeme - Sibīrija
20.00 700 pasaules brīnumi. 
Malaizija
20.30 Panorāma
21.15 Karaliste
21.45 Latvijas Kods. Tikai bērns
22.15 Tilts
23.40 Personība. 100 g 
kultūras
1.25 Tieša runa
5.30 Saknes debesīs

LTV7
6.00 Latvijas Republikas valsts 
himna
6.05 Kalnu patruļa 
7.00 Ceturtā studija
7.30, 5.00 Ielas garumā
8.00 Vides fakti
8.30 Kā apturēt globālo 
sasilšanu?
9.05 Pie stūres

9.35, 5.30 700 pasaules 
brīnumi. Izraēla
10.05 Sirds likums 
11.00, 18.05 Muhtars atgriežas
11.55 Tieša runa
13.05 Japāņu virtuves brīnumi. 
atklājot suši garšu. 
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 
kultūras
22.55 Nacionālie dārgumi. 100 
g kultūras
23.40 Sporta studija
0.30 Robotu ēra. 

LNT
5.00, 4.35 Karamba!
5.20 Bernards 
5.35 Kristīgā programma 
“Ticīgo uzvaras balss”
6.00, 14.20 15 minūtes virtuvē 
ar Džeimiju Oliveru
6.30, 2.55 LNT rīta ziņu 
raidījums “900 sekundes”
8.40, 1.00 Dzīvīte
9.10 Sveika, mamma!
10.25, 13.45 TV skatlogs
10.40 Mežonīgā kaķe
11.50 Mans Džordžs
14.00, 17.50, 20.00 LNT ziņas
14.55 Bērni un vecāki 
15.50 Nemelo man!
16.50 Trīs Annas
17.50 Ziņas sešos
18.00 Mani virtuves noslēpumi 
19.00, 1.20 Iemīlēties vēlreiz

20.40, 2.30 Degpunktā 
21.10 Maini vai zaudē 
22.00 Dārgā, mēs nogalinām 
bērnus! 
0.10 Čikāgas sardzē 3
2.05 Galileo 

TV3
5.00, 0.10 Leģendas
5.40, 12.05 Atriebība
6.20, 13.05 Multfilmas
7.40, 18.00 Divarpus vīri
8.40, 16.55 Kobra
9.40 Nevaldāmā tiesnese
10.45 TV skatlogs
11.00 Anželika
14.30, 2.00 Viņas melo labāk
15.40, 20.20, 2.55 
UgunsGrēks
19.00, 3.25 TV3 Ziņas
19.35, 3.55 Bez Tabu
21.00 Nozieguma skelets
22.00 Nolaupītā
4.30 Mūsdienu Latvijas garša

TV3+
5.40, 15.35 Māja-2
6.25 Taksis
7.20 Multfilmas
8.10 Uzmanību, bērni!
8.40, 1.00 Reiz Krievijā…
9.50, 17.40 Kijeva dienā un 
naktī
10.50, 16.35 SašaTaņa
12.10 TV Shop
12.25, 18.50 Interni 
14.35 Juvelieru klans
21.00 Mf. Vēlēšanu diena
23.05 Krāpšana

NTV Mir
5.00, 6.00, 7.00, 9.00, 12.00, 
15.00, 18.00 Šodien
5.05 Ārstu lieta 
6.05, 7.05 Lietišķs rīts
8.00 Muhtara atgriešanās

9.20, 15.35 Sasisto lukturu 
ielas
11.00 Zvērināto tiesa
12.25, 17.35 Ārkārtas 
gadījums
13.00, 1.20 Satikšanās vieta
16.30 Runājam un rādām
18.50 Vientuļais vilks
20.40 Dēmonu medības
22.50 Dienas kopsavilkums 
23.20 Lāča miga
3.20 Mūsu uzraugs
4.20 Melodijas par piemiņu.

PBK
6.30, 9.00, 11.00, 14.50, 
16.20, 2.00 Ziņas
6.35 Bērnu klubs
7.00, 9.25 Labrīt!
9.55 Dzīvo vesels!
11.35 Likteņa loze
13.45 Vienatnē ar visiem
15.15, 4.05 Moderns 
spriedums
16.45 Vīriešu/ sieviešu
17.50, 18.05 Precamies!
18.00, 20.50, 23.00 Latvijas 
laiks
18.55 Lai runā!
20.00 Laiks
21.25, 23.05, 2.15 Mata Hari
23.55 Vakara Urgants
0.30 Maskava
1.30, 5.55 EuroNews
3.55 Smieklīgi videoklipi

RTR Planēta (Baltija)
4.00 Rīts
8.55 Par pašu galveno
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Vēstis
10.40, 16.20, 19.45 Vēstis 
- M
10.55 Sklifosovskis
13.40 Dzīves noteikumi
14.05 Ķertā
16.40 Tiešais ēters

17.50 60 minūtes
20.00 Riņķa dancis
22.30 Divkauja
0.25 Sanktpēterburgas ziņas
0.45 Kotovskis
2.25 Ieguldījums

RenTV Baltic
5.45, 23.00, 1.20 Skatīties 
visiem
6.05 Pazīsti mūsējos
6.25 Mediķi
7.10 Bērnu klubs
7.29 Laika ziņas
7.30 Labrīt!
8.00, 19.45 Saviesīgas 
vakariņas
9.00 Pareizs līdzeklis
10.10, 17.30 Ģimenes 
drāmas
11.20 Karavīri
13.20 Maldu teritorija
15.25 Dokumentāls projekts
16.30 Dīvaina lieta
20.45 Kara noslēpums
0.00 Visšokējošākās 
hipotēzes
0.55 Ziņas

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, 23.25 
Ziņas
5.05 Rīts
8.05 Dzīvo vesels!
9.20 Kontrolpirkums
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 Jātiek skaidrībā
20.30 Murka
22.25 Maskava

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, 21.15 Pēdas
9.00, 12.00, 15.00 90 
sekundes
10.00 Bērnu ārsts
10.35, 11.10, 19.00 Prakse
12.05 Diena lielpilsētā
13.00, 15.30 Ģimenes 
melodrāmas
14.15, 17.40 Reģionālās 
ziņas
14.25 Gaisīga sieviete
16.35 Baltkrievijas laiks
18.20, 23.05 Interešu sfēra
20.00 Panorāma
20.45 Df. Dzīvības lieta
23.40 Sporta diena
23.55 Mf. Sākt dzīvi no jauna

Baltkrievija 2
6.00 TV rīts
8.00, 21.40 TV barometrs
8.05, 17.50 Pēdējais no 
Magikjaniem
9.25, 16.25 Tāds darbs
10.20, 15.30 Nepiedzimsti 
skaista
11.15, 18.55 Tētis sprukās
13.05, 20.30, 21.10 
Jaunkundze - zemniece
14.20, 22.15 PIN kods
15.05, 21.45 Onlains
17.15 Par ēdienu
21.00 Sportloto 6 no 49, 
KENO

CETURTDIENA,  23. marts

PIEKTDIENA, 24. marts 
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e-pasts: ezerzeme@ezerzeme.lv
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Izdevējs - SIA “LER 8”.
Reģ. Nr. LV 51503017321
Norēķinu konts SEB BANKĀ:
LV22UNLA0023000467070
Iespiests SIA “Latgales druka”. 
Rēzekne, Baznīcas 28.
Reklāma, sludinājumi - tālr. 65681464
Fakss - 65681465

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

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

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

Laikraksta redaktore
Redaktores vietniece
Korespondenti

Tulkotāja

SIA “Cēsu gaļas
 kombināts”

par labām cenām iepērk jaun-
lopus un liellopus.  

Samaksa pēc vienošanās.   
Tālr. 26185703, 25573447.

IEPĒRK  METĀLLŪŽŅUS
Augstas  cenas. Strādājam 
 jebkurā laikā. Tālr. 29198531.

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

 T. 28761515.

SIA “LATVIJAS  GAĻA” 

SIA “RENEM” 
iepērk jaunlopus, liello-

pus, aitas. 
ELEKTRONISKIE SVARI.

Paaugstinātas cenas.Skaidrā 
naudā vai ar pārskaitījumu. 

Firmai VAJADZĪGI atkaulotāji un 
šoferis - lopu savācējs.

T. 65329997, 29996309, 
26447663, 29485520, 26393921 
vai pa e-pastu: re-nem@inbox.lv

SIA “LAUKU 
MIESNIEKS”

iepērk mājlopus. 
Augstas cenas. Samaksa 

tūlītēja. Svari. 
T. 20207132.

Kapu pieminekļu 
izgatavošana.

Krāslavā, Jaunā iela 13, 
tālr.  25633212.

Dagdā, Rīgas ielā 2a, 
tālr. 28686822.

IEPĒRK

PĀRDOD

DAŽĀDI

LAIKA ZIŅAS
22.03 23.03 24.03

+ 6 ... + 9  - 1  ...  + 9  + 2 ...+ 11 

R                         5 m/s   DR                       1 m/s ZR                    4 m/s

PLAS TI KĀ TA LO GI 
UN DUR VIS.

(6-kameru vācu profils 
Gealan)

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

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

T. 27878088, 28675525

Reklāma un sludinājumi

SIA “AIBI” iepērk liellopus, jaunlopus, 
aitas, zirgus. 

Pērk arī gaļas šķirnes jaunlopus eksportam. Labas cenas. 
Samaksa tūlītēja. Svari.            Tālr. 26142514, 20238990.

SIA “Māra N” aicina darbā  autoservisā 
(Dagdā , Asūnes ielā 6) 

RIEPU MONTĀŽAS DARBINIEKU.  
CV lūdzam sūtīt uz e-pastu mara.n@apollo.lv

Tālr. 26525566.

vasarnīcu Meža norā. Tālr. 
26853074; 26533114;
traktoru T - 40 A - 1992., 1600 
m/h. Kaplavas pagastā. Tālr. 
29382624, 26306713;
“VW Passat B5” - 1.9 D, 1999., TA 
līdz decembrim. Tālr. 26781995;
jaunas priekšējās un aizmu-
gurējās bremzes automašīnai 
“NISSAN Primera” - 10 €; metāla 
diskus R 14 automašīnai “Ford 
Fokus” - 30 €; lietos diskus R 15 
automašīnai “Mazda 626” - 40 €; 
labās puses auto “Mazda 626” 
priekšējās un aizmugurējās dur-
vis, bordo - 20 €. Tālr. 29988328;
benzīna trimerus (90 €) un zā-
ģus (65 €), metināšanas invento-
rus (90 €), maskas-hameleonus 
(25 €), ģeneratorus 2.2 kw (160 
€). Viss jauns. Tālr. 28704679;
sekciju, TV galdiņu, dīvānu, 2 
krēslus, izliekamu galdu, žurnāl-
galdu, paklāju (2.5 x 1.5 m). Viss 
lietots. Cena pēc vienošanās. 
Tālr. 28205740;
bites ar stropiem. Tālr. 
26888259;
Z/S pārdod dējējvistas, dažādu 
krāsu jaunputnus. Tālr. 29186065;
linu un kaņepju spaļus, linsēklu 
raušus. Tālr. 29111637;
kartupeļus. Tālr. 29156359;
agros kartupeļus “Riwera” sēk-
lai. Tālr. 29386142;
skābsienu ruļļos (āboliņš), 15 
€/ gab. Piegāde par atseviš-
ķu samaksu. Andrupene. Tālr. 
26171496;
 malku (klučos un skaldītu, 3 m). 
Tālr. 28381659;
malku (klučos un skaldītu). Tālr. 
28296806;
sausu malku. Tālr. 29189194.

teļus, aunus, liellopus. Tālr. 
26524409;
jebkādus zirgus. Augsta cena. 
Apmaksa uzreiz. Tālr. 24904454.

Bez maksas paņemsim nevaja-
dzīgu sadzīves tehniku (ledus-
skapjus, gāzes plītis, TV utt.). 
Tālr. 27540758.

zemi, mežu. Apmaksa uzreiz. 
Tālr. 29129658;
skaldītu malku, zāģētus noma-
ļus. Tālr. 26706113.

II  Lasīšanas svētki Krāslavā

PĒRK

Z/S “FLAVERI” 
pārdod jaunas vistiņas (4 - 5 

mēn.), labas dējējvistas, gailī-
šus. Iespējama piegāde. 

Tālr. 29142247, 27290172
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