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Lai tavas dienas nākamās 

Ar jauniem sapņiem nāk, 

Ar nebijušām takām, ceļiem, 

Kas rītos tev vēl jāuzsāk.

Sirsnīgi sveicam 
80 gadu jubilejā

 mūsu mīļo
Eduardu KIŠČENKO!
Sieva, bērni, mazbērni, mazmaz-

bērni

Šī diena lai Tev skaistāka par citām,

Šī diena tikai reizi gadā aust,

Lai pietiek spēka katram dzīves rītam,

Lai katrs rīts kā skaisti ziedi plaukst.

Sirsnīgi sveicam 
skaistajā dzīves jubilejā

Valentīnu 
Peipiņu!

Vladislavs un Gaļina no Dagdas

Dzīvo un 
atceries

Sestdiena, 25. marts... Komunistiskā  geno-
cīda upuru piemiņas dienā atceres pasākumi tika 
rīkoti pie pieminekļa “Māte Latgale raud” un Krās- 
lavas dzelzceļa stacijā, no kurienes sākās ar varu 

izvesto cilvēku mokpilnais ceļš uz Sibīriju. Kopš 
tās sēru dienas ir pagājuši 68 gadi, bet tautas at-
miņās tā vēl ir dzīva... 

Alekseja GONČAROVA foto

•	 Attīstības finanšu institūcija Altum pir-
mo reizi Latvijā ir izsludinājusi akce-
lerācijas fondu pārvaldnieku atlasi. 
Akcelerācijas fondos agrīnas stadijas 
uzņēmumi varēs saņemt, tā sauca-
mo, gudro naudu jeb investīciju atbal-
stu līdz pat 250 tūkstošiem eiro idejas 
realizācijai, kā arī konsultācijas un 
mentoringu. Programmas īstenošanai 
kopumā pieejams ERAF finansējums 
15 miljonu eiro apmērā, un potenciālie 
fondu pārvaldnieki jeb finanšu starp-
nieki līdz 10. aprīlim var iesniegt savus 
pieteikumus atlasei.

•	 Vides aizsardzības un reģionālās at-
tīstības ministrija (VARAM) no līdzek-
ļiem neparedzētiem gadījumiem lūdz 
vairākām pašvaldībām kopā piešķirt 
teju 200 tūkstošus eiro, lai segtu izde-
vumus, kas radušies, sniedzot atskur-
bināšanas pakalpojumus. Paredzēts, 
ka par katru atskurbšanas telpā ievie-
toto personu no līdzekļiem neparedzē-
tiem gadījumiem piešķirs līdz 15 eiro. 
Līdzekļus lūgušas 23 pašvaldības. 
Visvairāk naudas nepieciešams Dau-
gavpils domei – 39 795 eiro, Jelgavas 
domei – 34 635 eiro un Rīgas domei – 
23 255 eiro.

•	 Ņemot piemēru no Lietuvas “elfu” kus-
tības, kura savā kopienā piesaistījusi 
jau vairākus tūkstošus cilvēku, arī Lat-
vijā sāk veidot brīvprātīgo komandu 
cīņā pret Krievijas interneta troļļu pro-
pagandu. Darbs pret troļļiem ir brīvprā-
tīgs un nav finansiāli atalgots, no katra 
kopienas biedra tiek prasīts nedēļā at-
vēlēt vismaz pāris stundas sava brīvā 

laika troļļu ķeršanai. Iniciatīvas autors 
Latvijā ir bijušais Ārlietu ministrijas dar-
binieks, kādreizējais NATO un Eiro-
pas drošības nodaļas vadītājs Ingmārs 
Bisenieks.

•	 Bērnu tiesību sargi aktualizējuši jautā-
jumu par bērnu antisociālas uzvedības 
laicīgu novēršanu Latvijā, akcentējot, 
ka šobrīd tas tiek darīts ar novēloša-
nu - tad, kad bērns vai pusaudzis jau 
pastrādājis noziegumu. Arī Valsts po-
licijas rīcībā esošā statistika liecina, 
ka likumpārkāpumiem, ko izdarījuši 
nepilngadīgie, ir tendence pieaugt, un 
tāpat pieaug arī bērnu savstarpējā var-
darbība un mēģinājumi ievainot sevi. 
Tāpēc šobrīd tiek strādāts pie esošās 
likumdošanas grozījumiem. Likumpro-
jektu izstrādās Tieslietu ministrija. 

•	 Pirms kāda laika izskanēja informā-
cijas par likumprojekta ieviešanu, kas 
ļautu veikalos tirgot preces ar beigušos 
derīguma termiņa. Tomēr Dienas Biz-
ness ziņo, ka puse pircēju tomēr atteik-
tos no šādas iespējas tāpēc Zemkopī-
bas ministrija sākusi darbu pie vadlīniju 
izstrādes pārtikas ziedošanai, tādējādi 
samazinot lielos pārtikas atkritumu ap-
jomus. 

•	 AS Latvijas balzams iesniegusi Ekono-
mikas ministrijas izvērtēšanai investīci-
ju projekta pieteikumu, lai pretendētu 
uz atbalstāma investīciju projekta sta-
tusu un izmantotu likumā noteikto UIN 
atlaidi. Projekta kopējās izmaksas tiek 
lēstas 23 miljonu eiro apmērā, un at-
balsta gadījumā uzņēmums plāno rea-
lizēt vērienīgu ražotnes modernizācijas 
un rekonstrukcijas projektu Rīgā. 

•	 Rēzeknes novadā projektā četrās no-
vada nozīmes vidusskolās – Maltā, 
Kaunatā, Nautrēnos un Dricānos – iz-

veidoti Izglītības-uzņēmējdarbības 
kontaktpunkti, kuros komercdarbības 
speciālisti strādā ar jauniešiem, lai vi-
ņus iepazīstinātu ar uzņēmējdarbības 
pamatiem praktiski pašiem darbojo-
ties. Ir plānots, ka skolēni tiksies ar jau 
esošajiem uzņēmējiem, lai viņiem būtu 
labāka izpratne par reālo biznesa vidi 
un iespējām savā novadā. Uzņēmumā 
katram jaunietim ir savi pienākumi: ir 
vadītājs, mārketinga speciālists, grā-
matvedis, pārdevējs. Skolēni ar saviem 
izgatavotajiem koka piekariņiem arī 
piedalījās skolēnu mācību uzņēmumu 
pavasara gadatirgū, pēc kura gūti seci-
nājumi, kas ir labs un ko nepieciešams 
viņu produkcijā mainīt.

•	 Latvijas Arhitektūras gada balvai 2017 
šogad iesniegti kopumā 36 pieteikumi, 
to skaitā vairāki Latvijas arhitektu radīti 
darbi citās valstīs. Šogad pieteikumu 
vidū ir divi darbi, kurus latviešu arhitekti 
veidojuši ārvalstīs.  Tie ir tirdzniecības 
centra Ulemiste rekonstrukcija Tallinā, 
Igaunijā un Šaoliņas lidojošo mūku te-
ātra jaunbūve, kas atrodas SongShan 
kalnā, Henanas provincē, Ķīnā

•	 9. maijā, Eiropas dienas ietvaros sko-
lēniem būs iespēja apmeklēt Dānijas, 
Francijas, Grieķijas, Igaunijas, Īrijas, 
Nīderlandes, Lielbritānijas, Lietuvas, 
Polijas, Slovākijas, Somijas, Spānijas, 
Vācijas, Zviedrijas, Gruzijas un Ukrai-
nas vēstniecības, kas iepazīstinās ar 
savu darbu Latvijā, rīkos tikšanās ar 
diplomātiem, kā arī stāstīs par savu 
valstu kultūru, ģeogrāfiju, tūrisma ie-
spējām. Skolēni varēs skatīties video 
filmas, aplūkot izstādes un piedalīties 
spēlēs.

11. martā Dagdas novada Tautas namā 
pulcējās folkloras kopas un etnogrāfiskie 
ansambļi no četriem novadiem: Dagdas, 
Krāslavas, Kārsavas un Aglonas, lai pieda-
lītos Starptautiskā folkloras festivāla “Baltica 
2018” skatē, kur tika izvērtēts viņu mākslinie-
ciskais līmenis dalībai festivālā.

Kolektīvu māksliniecisko sniegumu vēr-
tēja žūrija piecu cilvēku sastāvā: LNKC folklo-
ras eksperte Gita Lancere, LNKC tautas lie-
tišķās mākslas eksperte Linda Rubena, VISC 
folkloras metodiķe Māra Mellēna, Mūzikas 
akadēmijas etnomuzikoloģijas klases pasnie-
dzēja Zane Šmite un Karlīne Silabriede.

Kolektīviem bija jāsagatavo program-
mas, kas pakārtotas nākamā folkloras festi-
vāla “Baltica”, kurš notiks 2018. gadā no 16. 
līdz 21.jūnijam, tēmai - “Jāņi. Ziedēšana.” 

Dagdas novadu skatē pārstāvēja četri 
kolektīvi, kas pēc žūrijas vērtējuma ieguva 
sekojošas kategorijas: Dagdas folkloras kopa 
“Olūteņi” - I kategorija, Andrupenes folkloras 
kopa “Sovvaļnīki” - I kategorija, Ezernieku 
etnogrāfiskais ansamblis “Akmiņeica” - II ka-
tegorija un Šķaunes folkloras kopa “Gaiļupei-
te” - II kategorija.

No Krāslavas novada bija ieradušies 4 
kolektīvi, kuriem tika piešķirtas šādas kate-
gorijas: Izvaltas bērnu folkloras kopa “Mozī 
latgalīši” - I kategorija, Izvaltas folkloras kopa 
“Izvoltīši” - I kategorija, Aulejas etnogrāfiskais 
ansamblis “Aulejas sievas” -  II kategorija, Ūd-
rīšu folkloras kopa “Rudzutaka” -  II kategorija.

No Aglonas novada bija viens kolektīvs 
– Aglonas folkloras kopa “Olūteņš”, kuram 
žūrija piešķīra II kategoriju.

Rēzeknes novada kolektīvi saņēma 
šādas kategorijas: Čornajas folkloras kopa 
“Ausmeņa” - II kategorija un Ilzeskalna folklo-
ras kopa – II kategorija.

Kārsavas novada Salnavas kapela 
“Sābri” saņēma I kategoriju.

Pēc skates Nolikuma, festivālā “Baltica 
2018” piedalās skates dalībnieki, kuri skatē 
ir ieguvuši I un II kategoriju. Tātad visi ko-
lektīvi, kas piedalījās folkloras kopu un etno-
grāfisko ansambļu skatē Dagdā, izcīnīja 
iespēju piedalīties Starptautiskā folkloras 
festivala “Baltica 2018” norisēs.

Inta Viļuma, Dagdas novada 
Folkloras centra vadītāja

Folkloras kopu un 
etnogrāfisko ansambļu 
skates Dagdā rezultāti

Pavasara koncerts 
vecmāmiņām

2.lpp

Noraida darba grupas izveidi
3.lpp

Indras fenomens - Zalboviču 
korporācija

4.lpp
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Pasaulē Jaunais Dagdas novada domes priekšsēdētāja vietnieks 
strādās tikai 60 h mēnesī

Iepriekš ziņojām, ka īsi pirms jauna-
jām pašvaldības vēlēšanām no amata 
atkāpies Dagdas novada domes priekš-
sēdētājas vietnieks Raitis Azins. Beidzot 
tika paziņots viņa oficiālais atkāpšanās 
iemesls – pēc paša iniciatīvas. Turpmāk 
vietnieka pienākumus viņš nepildīs. Tā kā 
deputāta mandātu viņš saglabā, tad turp-
māk viņš pildīs tikai novada domes depu-
tāta pienākumus.

No ieņemamā amata R. Azins tika pa-
vadīts ar novēlējumu “Mīli pilnveidošanās 
ceļu, kas ir patiesība uz Dievību. Lai viss 
labais - pamats, taisnība - mērs, mīlestība 
- rota, gudrība - patvērums un patiesība - 
gaisma.”

23. marta domes sēdē par Dagdas 
novada domes priekšsēdētāja vietnie-
ku ievēlēja Vladislavu Višņevski. Do-
mes sēdes laikā šim amatam tika izvirzīta 
tikai viena kandidatūra. To izvirzīja Dagdas 
novada domes priekšsēdētāja Sandra Viš-
kure.

Priekšsēdētāja vietnieks tika ievēlēts 
atklāti balsojot ar 13 balsīm “par” un 1 bal-
si “pret”. Pret izvirzīto kandidatūru balsoja 
deputāte Olga Golube.

Tūlīt pēc vietnieka ievēlēšanas tika 
lemts par viņa darba atalgojuma apmēru.

Jaunievēlētais vietnieks atalgojumu 
saņems par nostrādāto stundu skaitu pēc 
noteiktas likmes. Apmaksas likme būs 7 
eiro stundā un maksimālais apmaksājamo 
darba stundu skaits - 60 stundas mēnesī.

Par šādu darba grafiku savu viedokli 
izteica deputāts Viktors Stikuts: “No sirds 
Vladislavam vēlu to labāko! Ja tas laika 

periods būtu drusku ilgāks nekā šie divi 
mēneši, kaut vai pusgads, es būtu absolū-
ti pret šādu pasākumu, kad cilvēks strādā 
tādā režīmā. Tādā veidā mēs degradējam 
pārvaldes būtību. Ja viņš nestrādā pilnu 
darba laiku, tas nozīmē, ka domē vietnieks 
vienlaicīgi gan ir, gan nav. To nedrīkstētu 
darīt un pieļaut! Bet tā kā ir palikuši tikai 
divi mēneši, un izveidojās situācija, kad 
nebija neviena cita kandidāta, ko dome uz 
šo brīdi tik ātri varētu piedāvāt, ir tā, kā ir. 
Būtībā, tas nav pareizi! Pie citiem apstāk-
ļiem to nedrīkstētu un nevajadzētu pieļaut!”

V. Stikuta viedoklim piekrita arī do-
mes priekšsēdētāja. Pēc deputātu viedok-
ļu izteikšanas, Vladislavs Višņevskis tika 
sveikts ne tikai ar ievēlēšanu jaunajā ama-
tā, bet arī 50 gadu jubilejā! Tūlīt pēc viet-
nieka ievēlēšanas aicinājām jauno Dagdas 
novada domes priekšsēdētājas vietnieku 
Vladislavu Višņevski uz īsu interviju.

- Apsveicam ar ieņemamo amatu! 
Vērojot Jūsu darbu domē, tika pama-
nīts, ka balsojumos Jūs atbalstāt eso-
šo vairākumu. Vai turpināsiet atbalstīt 
vairākumu arī jaunajā amatā? Tiek no-
vērots, ka vairākums bieži vien cenšas 
atbalstīt ar mērķi kaut ko slēpt...

- Kāpēc, galvenais, lai cilvēki saprot, 
ka atbalsts ir novada iedzīvotāju labā. Ie-
dzīvotājiem jāizjūt, ka pieņemtie lēmum-
projekti ir iedzīvotājiem par labu. Kas turp-
māk būs? Laiks rādīs!

- Vai pirmo reizi esat vietnieka amatā?
- Vietnieka amatā, jā! Diemžēl esmu 

pirmo reizi.
- Esat guvis pieredzi tikai no redzē-

tā domes sē-
dēs?

- Zināma 
pieredze man ir. 
Esmu strādājis 
par deputātu pa-
gastā, novadā.

- Dagdas 
novada domē 
ir 15 deputāti, 
vairāki politis-
kie spēki, vai-
rākas partijas. 
Jūs nemulsina 
tas, ka tika iz-
virzīta tikai viena kandidatūra? Ņemot 
vērā, ka jau iepriekš ar jums tika saska-
ņots lēmumprojekts par jūsu darba ap-
maksas kārtību un darba grafika veidu. 
Vai tas neliecina par to, ka Dagdas no-
vada domē ir politiskā krīze?

- Nedomāju, ka tā ir politiskā krīze. 
Deputāti taču varēja izvirzīt vairākus kan-
didātus. Mani vairāk pārsteidza pats bal-
sojums. Tiku apstiprināts gandrīz ar visu 
domes deputātu balsīm.

- Kāpēc Jūs pats neizvirzījāt kandi-
datūru? Vai starp 14 deputātiem nesa-
skatījāt nevienu šim amatam atbilsto-
šu?

- Kāpēc man būtu jāvirza kandidatū-
ra? Kurš gribēja, tas izvirzīja.

- Paldies par atbildēm, vēlam veik-
smi!

Elizabete VIĻUMA - GRAŽULE
Alekseja GONČAROVA foto no Dagdas 

novada makšķernieku sacensībām

Krāslavas novada māmiņas uzvarēja cīņā par pabalstiem

Reti kurā pašvaldībā jauninājumi ienāk ar 
tādu troksni kā saistošie noteikumi sakarā ar 
bērna piedzimšanu Krāslavas novadā.

Šī gada 22. martā Krāslavas novada 
domes mājaslapā parādījās jurista skaidro-
jums, kādā veidā tiek piemēroti jaunie saisto-
šie noteikumi sakarā ar bērna piedzimšanu, 
kas stājās spēkā šī gada 1. martā. Jurista 
skaidrojums vēstīja, ka lielo pabalstu 200 eiro 
apmērā ir tiesīgi saņemt tikai tie vecāki, kuru 
bērni piedzimuši pēc 2017. gada 1. marta. 
Savukārt 100 eiro un 50 eiro lielos pabalstus 
ir tiesīgi saņemt tie vecāki, kuru bērni pēc 1. 
marta sasniegs attiecīgo vecumu - 1, 2, 3, 4 
gadus.

Protams, šāda saistošo noteikumu skaid-
rošanas kārtība un piemērotība daudzus ve-
cākus samulsināja, jo februārī ar laikraksta 
“Ezerzeme” starpniecību tika skaidrota cita 
pabalstu saņemšanas kārtība. Tāpēc “Ezer-
zeme” neatstāja māmiņas neziņā un kopā 
ar viņām devās uz Sociālo dienestu, lai no-
skaidrotu lietas būtību.

Iepriekšējā laikraksta numurā informējām 
par notikumu ar māmiņu Darju Kurmeļu, kura 
marta sākumā vērsās Sociālajā dienestā, lai 
iesniegtu iesniegumu par pabalsta saņemša-
nu 100 eiro apmērā (viņas bērnam ir viens 
gads un četri mēneši). Sociālajā dienes-
tā viņai tika atteikts. Mutvārdu iesniegums 
rakstveidā netika noformēts un tika palūgts 
vērsties Sociālajā dienestā, kad bērns būs 
divus gadus vecs. Tāpat tika skaidrots, ka 
pabalsta apmērs būs nevis 100 eiro, bet 50, 
jo bērniem, sasniedzot divu gadu vecumu, 
pienākas pabalsts 50 eiro apmērā. 

Sākotnēji Darja piekrita Sociālā dienesta 
skaidrojumam, taču tas viņai lika aizdomā-
ties, jo “Ezerzemē” publicētajā intervijā ar 
Krāslavas novada domes mēru tika izklāstīta 
pavisam cita kārtība. Tika skaidrots, ka at-
skaites punkts gadu maiņai ir nevis 1. marts, 
bet gan 1. septembris. Mājās tika atkārtoti 
izlasīts raksts, tāpēc Darja meklēja atbalstu 
domē, uzrunājot vienu no deputātiem. Kamēr 
Darja atbildi meklēja ar viņa starpniecību, sa-
vas atbildes meklēja arī citas Krāslavas no-
vada māmiņas, piedaloties diskusijā un vie-
dokļu apmaiņā sociālajā tīklā facebook. 

Konsultējoties ar juristiem no malas, tika 
secināts, ka Sociālajam dienestam nebija pa-
mata noraidīt Darjas lūgumu iesniegt iesnie-
gumu. Sakarā ar to, ka saistošie noteikumi 
attiecas uz visiem bērniem, kuri dzimuši kopš 
2013. gada 28. februāra un nolikumā piemi-
nēts punkts, ka vecākam ir tiesības ne vēlāk 

kā sešu mēnešu laikā no bērna piedzim-
šanas vai konkrētā vecuma sasniegšanas 
griezties pēc pabalsta Sociālajā dienestā, 
Darja, kuras bērns bija vienu gadu un četrus 
mēnešus vecs, bija tiesīga iesniegt iesnie-
gumu un saņemt pabalstu 100 eiro apmērā, 
nevis gaidīt, kamēr bērns sasniegs divu gadu 
vecumu.

Pēc apstākļu noskaidrošanas, uzrakstī-
jām iesniegumu, ieslēdzām videokameru un 
kopā ar Darju devāmies uz Sociālo dienestu. 
Dienestā iesniedzām rakstveida iesniegumu 
par situācijas izklāstu, ar ko nācās Darjai sa-
skarties marta sākumā, kā arī lūdzām pabal-
stu 100 eiro apmērā, kā to nosaka saistošie 
noteikumi. 

Sociālajā dienestā Darjas iesniegums tika 
pieņemts, taču atkal tika skaidrots, ka sais-
tošie noteikumi stājās spēkā 1. martā, un 
domes juristi 22. martā novada domes mā-
jaslapā ir snieguši skaidrojumu, kādā veidā 
tie noteikumi darbojas. 

Tā kā Sociālajā dienestā nedēļas laikā ne-
kas nebija mainījies un tika saņemtas tās pa-
šas atbildes, devāmies pie domes juristiem, 
lai rastu skaidrojumu, kāpēc vienu un to pašu 
juridisko dokumentu domes juristi skaidro tā, 
bet neatkarīgie juristi pavisam citādi. 

Juriste K. Pudnika centās atbildēt uz uz-
dotajiem jautājumiem. Pēc mūsu pretenzijas 
noklausīšanās viņa izskaidroja, kā darbojas 
domes pieņemtie saistošie noteikumi. Uz 
jautājumu, kāpēc sabiedrībai tie tik vēlu tika 
izskaidroti ar piemēriem, un kā noteikumi 
darbojas, juriste atbildēja, ka dome nebija 
domājusi, ka sabiedrība pārpratīs noteiku-
mos minēto. 

Kā lai sabiedrība nepārprot, ja dome pati 
oficiāli izteikusi dažādas versijas? Vienreiz 
izsakot to tādā interpretācijā, bet otrreiz - citā. 

Juriste lika saprast, ka, ņemot vērā to, ka 
par šo jautājumu izvērtās plaša diskusija so-
ciālajā tīklā facebook, kurā Krāslavas novada 
domei tika lūgts sniegt skaidrojumu, 22. mar-
tā tas tika sniegts.

Pēc tādas atbildes saņemšanas nekas 
cits neatlika, kā jautāt juristei, kāpēc novada 
dome laicīgi nesniedza skaidrojumu - pirms 
1. marta vai uzreiz, kad pirmā interpretācija 
parādījās “Ezerzemē”? Uz ko juriste atbildē-
ja, ka laikraksts “Ezerzeme” ir dzeltenā prese 
nevis oficiāls dokuments, uz kuru novada 
domei nav pienākums reaģēt. Protams, tādu 
atbildi neviens nebija gaidījis. Ne tikai tāpēc, 
ka to atbild cilvēks ar juridisko izglītību, bet arī 
tāpēc, ka tas tika apgalvots oficiāli. 

Lai šis viedoklis nebūtu izteikts kā novada 
domes viedoklis, biju tik bezkaunīga, ka ar 
jautājumiem centos no juristes iegūt oficiālu 
atzinumu, ka tas ir tikai juristes personīgais 
viedoklis, uz ko viņai ir visas tiesības. 

Kaut gan cilvēkam ar juridisko izglītību ne-
zināt, ko sevī ietver jēdziens “dzeltenā prese” 
un kādu saturu tā atspoguļo, būtu kauna lie-
ta. Tāpat nosaukt sociālo tīklu facebook par 
“dzelteno presi” būtu vairāk nekā nekorekti. 

Centos noskaidrot, kāpēc uz dzelteno 
presi “Ezerzeme” netika reaģēts, bet uz 
dzelteno presi facebook tika? Atbildes vie-
tā tika saņemts skaidrojums, ka fecebook 
tika izteikts māmiņas lūgums sniegt domei 
oficiālu skaidrojumu. Bet kāds tad viedok-
lis tika izteikts intervijas laikā ar novada 
domes mēru šī gada februārī? 

22. martā video no ciemošanās Krāsla-
vas novada domē ievietojām apspriešanai 
sociālajā tīklā facebook. 23. martā Krāsla-
vas novada domes sēdē šis jautājums tika 
aktua- lizēts vēlreiz un jurista skaidrojums 
no mājaslapas pazuda. 

24. martā devāmies pie novada domes 
mēra G.Upenieka ar lūgumu sniegt galējo 
atbildi, kā tad īsti noteikumi darbojas. No 
garās sarunas tika konstatēts, ka laikraksts 
“Ezerzeme”, kas skaidroja saistošos notei-
kumus gan ar Krāslavas novada domes 

mēra intervijas starpniecību, gan individu-
āli jau šī gada februārī nevienu nav mal-
dinājis. Novada domei sākotnēji kā gadu 
maiņas atskaites punkts bija paredzēts 1. 
septembris. Tas izriet no pabalstu mērķa. 
Pabalsta mērķis ir atbalstīt bērnu vecākus 
no bērna dzimšanas līdz obligātajai valsts 
nodrošinātajai izglītībai, kas tiek uzsākta 
no piecu gadu vecuma. Mācību gads sā-
kas 1. septembrī. 

Uz jautājumu, cik ilgi tika strādāts pie 
idejas par šādu atbalsta sistēmu, novada 
domes mērs atbildēja: “pie idejas strādā-
jām aptuveni divus - trīs gadus.” Ja idejas 
autori tik ilgi strādāja pie idejas, kāpēc 
uzreiz netika izstrādāts skaidrojums ar 
konkrētiem piemēriem, lai neradītu tādu 
jucekli?

Ņemot vērā, ka Krāslavas novada dome 
apzinās radītās sekas, ka daļai māmiņu 
tika atteikta iesnieguma pieņemšana par 
pabalsta pieprasīšanu, Krāslavas novada 
dome nāks pretim, lai to novērstu.

Intervijas laikā Krāslavas novada do-
mes mērs G.Upenieks iesniedza redakcijai 
oficiālu skaidrojumu, kādā veidā saistošie 
noteikumi piemērojami.

Paldies māmiņām, kuras aktīvi piedalī-
jās jautājuma risināšanā. 

Elizabete VIĻUMA - GRAŽULE

Krāslavas novada dome atcēla savu 22. marta skaidrojumu par saistošajiem noteikumiem sakarā ar bērna piedzimšanu

Krāslavas novada domes skaidrojums par Krāslavas novada 
pašvaldības saistošo noteikumu Nr.2017/4 “Par pabalstu ģimenei 

sakarā ar bērna piedzimšanu” piemērošanu
Pabalstu vai tā daļu, kas noteikts Saistošajos noteikumos, var saņemt tās ģimenes, 

kuru bērns ir dzimis pēc 2013. gada 28. februāra.
Pabalsta pieprasītājam ne vēlāk kā sešus mēnešus pēc bērna piedzimšanas vai attie-

cīgā vecuma sasniegšanas ir jāiesniedz iesniegums par pabalsta pieprasīšanu Krāsla-
vas novada pašvaldības iestādē “Sociālais dienests”.

Saistošo noteikumu 7.1.punktā minēto pabalstu pieprasītājs ir tiesīgs saņemt, ja 
bērns ir dzimis ne agrāk kā 2016. gada 1. septembrī. Tātad, ja bērns dzimis 2016. gada 
1. septembrī vai vēlāk, tad pabalsta pieprasītājs ir tiesīgs pieprasīt pabalstu sakarā ar 
bērna piedzimšanu.

Saistošo noteikumu 7.2., 7.3., 7.4., un 7.5.punktos minēto pabalstu pieprasītājs ir tiesīgs 
saņemt, ja bērns konkrēto vecumu ir sasniedzis ne agrāk kā 2016. gada 1. septembrī. Tā-
tad, ja bērns attiecīgo vecumu sasniedzis 2016. gada 1. septembrī vai vēlāk, tad pabalsta 
pieprasītājs ir tiesīgs pieprasīt pabalstu sakarā ar bērna attiecīgā vecuma sasniegšanu.

Sakarā ar to, ka Saistošie noteikumi pēc to stāšanās spēkā tika neprecīzi interpretēti 
un daļa no bērnu vecākiem neiesniedza iesniegumus par pabalsta pieprasīšanu, Krās- 
lavas novada pašvaldības iestāde “Sociālais dienests” apzinās un informēs personas, 
kuru bērni piedzimuši vai attiecīgo vecumu sasnieguši no 2016. gada 1. septembra līdz 
2017. gada 28. februārim un šīm personām samērīgā termiņā būs jāiesniedz iesnie-
gums par pabalsta pieprasīšanu.

Tautas sacelšanās Krievijā
Krievijā vairākās pilsētās svētdien notikuši 

protesti pret korupciju valdībā, un tiek ziņots, ka 
Maskavā policija par dalību nesankcionētā mītiņā 
aizturējusi vairāk nekā 700 cilvēkus. Cilvēkus pro-
testēt pamudinājusi Krievijas opozicionāra Alek-
seja Navaļnija publiskotā informācija par Krievijas 
premjerministra Dmitrija Medvedeva bagātībām, 
kas iegūtas apšaubāmā ceļā. Navaļnijs tviterī pēc 
aizturēšanas aicināja pārējos protestētājus turpi-
nāt demonstrāciju, piebilstot, ka viņam viss esot 
kārtībā. Maskavas policija protestētāju skaitu ap-
lēsusi uz septiņiem līdz astoņiem tūkstošiem. Po-
licija pielietoja asaru gāzi un stekus, lai izklīdinātu 
demonstrantus no Puškina laukuma. Neskatoties 
uz dramatiskajiem notikumiem pilsētas centrā, 
Krievijas telekanāli par tiem klusēja.

Slepkavība Kijevas centrā
Kijevas centrā aukstasinīgi nošauts no 

Krievijas aizbēgušais bijušais Valsts domes de-
putāts Deniss Voroņenkovs. Slepkavība varētu 
būt saistīta ar faktu, ka Voroņenkovs sniedzis 
liecības pret bijušo Ukrainas prezidentu Vik-
toru Janukoviču, kurš pašlaik slēpjas Krievijā. 
Voroņenkovs tika nošauts brīdī, kad ieradās pie 
viesnīcas Kijevas centrā. Slepkava viņa virzienā 
raidīja vairākus nāvējošus šāvienus, kā arī ie-
vainoja viņa miesassargu. Ukrainas prezidents 
Petro Porošenko slepkavību nosaucis par Krie-
vijas pastrādātu teroraktu.

Vēlēšanas Bulgārijā
Parlamenta vēlēšanās Bulgārijā svētdien 

visvairāk balsu izcīnījusi bijušā premjerministra 
Boiko Borisova vadītā partija GERB (“Pilsoņi par 
Bulgārijas eiropeisku attīstību”). Vairāku aģen-
tūru veiktās aptaujas liecina, ka GERB izcīnījusi 
vairāk nekā 32% balsu, bet Sociālistiskā partija, 
kuru vada Kornēlija Ninova, ieguvusi aptuveni 
28% balsu. Šīs ir trešās parlamenta vēlēšanas 
kopš 2013. gada, un tās seko pēc Boiko Boriso-
va vadītās labēji centriskās valdības atkāpšanās 
pēc pērn notikušajām prezidenta vēlēšanām.
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Krāslavas Sv. Ludvika Romas katoļu baznīcas 250. gadadienai 
veltīts zīmējumu konkurss
Gatavojoties Krāslavas Sv. 
Ludvika Romas katoļu baz-
nīcas 250. gadadienai, Krā-
slavas Vēstures un mākslas 
muzejs sadarbībā ar baznī-
cu rīko Krāslavas novada 
bērnu un jauniešu zīmēju-
mu konkursu.

Sv. Ludvika Romas katoļu 
baznīca ir spilgtākais Latgales 
baroka arhitektūras paraugs, 
kas piesaista svētceļotājus, tā 
Krāslavu padarot par otro lie-
lāko svētceļotāju vietu Latgalē 
pēc Aglonas.   

Krāslavas pirmā kato-
ļu koka baznīca bija celta jau 
XVI gadsimtā, kad tā piederēja 
Kurzemes hercogistes kanc- 
leram Miķelim de Brunovam. 
1636. gadā Brunovs Krāslavu 
pārdeva Lundigshauzenu - Volfu 
dzimtai. Juris Lundingshauzens 
- Volfs 1676. gadā Krāslavā uz-
cēla jaunu, lielu koka baznīcu 
un nodeva to jezuītu aprūpē. 
Tajā pašā 1676. gadā Krāslava 
pārgāja Kosu dzimtas rokās, 
bet 1725. gadā Čapsku dzimtas 
īpašumā, kurš 1729. gadā Krās- 
lavu pārdeva Janam Ludvigam 
Broel  Plāteram. Šīs dzimtas 
īpašumā pilsēta palika līdz I Pa-

saules karam. 
Grāfa Konstantīna Ludviga 

Broel Plātera laikā no 1755. līdz 
1767. gadam koka baznīcas vie-
tā uzcēla lielu mūra dievnamu, 
kas bija iecerēts kā Livonijas 
– Piltenes bīskapa rezidence, 
bet sakarā ar Latgales pievie-
nošanu Krievijai 1772. gadā tas 
netika īstenots. Garīgais semi-
nārs, kas darbojās Krāslavā no 
1757.–1844. gadam, bija pirmā 
augstākā mācību iestāde Lat-
vijā.  No 1789. gada līdz 1864. 
gadam Krāslavā darbojās pries-
tera Vincenta de Paula žēlsirdī-
gās māsas. Kopš 1790. gada 
līdz pat mūsdienām pirmajā 
svētdienā pēc Svētā Pētera die-
nas tiek svinēti Svētā Donata 
svētki, kad dievnamu apmeklē 
vairāki tūkstoši ticīgo.

Ar konkursa palīdzību vē-
lamies rosināt bērnu un jaunie-
šu interesi par novada kultūras 
vērtībām un veicināt viņu rado-
šo iztēli par Krāslavas baznīcas 
vēsturi, tās celtniecības gaitu 
un cilvēkiem, kuri to ir būvējuši, 
veidojuši tās interjeru - tādi kā 
baznīcas celtniecības fundatori 
(sponsori) grāfi Konstantīns un 
Auguste Broel Plāteri, arhitekts 

Antonio Parako, itāliešu glez-
notājs Filipo Kastaldi, celtnieki 
no Polijas un Portugāles, vietē-
jie zemnieki un amatnieki, kuri 
piedalījās baznīcas celtniecībā, 
kā arī cilvēki, kuri kalpojuši baz-
nīcā, piemēram, tēvu lācariešu 
darbība baznīcā un seminārā, 
māsu Vincentīnu darbība klos-
terī un slimnīcā, draudzes pries-
teru kalpošana baznīcā. 

Konkursam paredzētie dar-
bi jāiesniedz līdz 2017. gada 
29. maijam Krāslavas Vēstures 
un mākslas muzejā, Pils ielā 8, 

Krāslavā. Ar konkursa nolikumu 
var iepazīties www.facebook/
kraslavas.muzejs, www.krasla-
vaspils.lv. Papildus informāciju 
par konkursa norisi var uzzi-
nāt, zvanot uz Krāslavas Vēs-
tures un mākslas muzeju, tālr. 
65 623 586 

Attēlā: Krāslavas Vēstures 
un mākslas muzeja krājuma 
glezna: Ināra Petruseviča “Diev-
nams”, papīrs/zīmulis, 1993.g., 
45,7 x 64,2 cm.

 

Pavasara koncerts 
vecmāmiņām

23. martā Krāslavas  
“Varavīksnes” vidus-
skolā norisinājās lai-
kam pats aizkusti-
nošākais pasākums 
– Vecmāmiņu svētki, 
šogad nodēvēts par 
“Pavasara koncertu”. 
Šī tradīcija radās jau 
sen, taču šogad “vec-
māmiņu koncerts” 
notika nedaudz vēlāk 
gripas epidēmijas dēļ, 
kas nopietni ietekmē-
ja galveno aktieru, sā-
kumskolas skolēnu, 
veselību.

Zālē pulcējās vecmā-
miņas un vectētiņi, vecāki 
un skolotāji, bet paši sko-
lēni šoreiz galvenokārt 
atradās uz skatuves. Ska-
tītājus priecēja 1. klašu 
koristi; 2., 3. un 4. klašu 
deju kolektīvi vecmāmiņu 
priekšā parādījās draisku 
rūķu, enerģisku 
Mikimausu, gardu 
saldumu izskatā, 
4. klašu vokālais 
ansamblis pār-
steidza ar iemīļotu 
kinofilmu dziesmu 
popurijiem, pirm-
klasnieki rādīja 
nelielu leļļu ludzi-
ņu, bet solistes 
Lija Ignatjeva un 
Anastasija Vana-
ga tika apbalvotas 

ar skaļiem aplausiem 
par izpildījuma meis-
tarību. Ne mazāk 
auditorijai patika arī 
3. klašu vokālisti un 
ansamblis “Saules 
stariņi”, kurā dzied 1. 
un 2. klašu skolēni. 
Ar īpašu eleganci un 
nopietnību izcēlās 

četru koncerta vadītāju grupa. 
Katrs viņu iznāciens tika sagai-
dīts ar aplausiem, publikai pati-
ka arī dzejas deklamētāji, kuru 
dzejoļi bija veltīti vecmāmiņām.

Stundu garais koncerts aiz-
ritēja ātri, publika neskopojās 
ar aplausiem, priecādamās par 
saviem mazbērniem, bērniem, 
skolēniem. Pateicīgie skatītāji 
ņēma savus jaunos aktierus un 
laimīgi devās uz mājām. Laukā 
spoži spīdēja saule. Svētki ne-
beidzās.

Liels paldies pasākuma or-
ganizatoriem un radošo kolek-
tīvu vadītājiem: Anželai Semjo-
novai, Nadeždai Tadello, Ivetai 
Putānei, Ivanam Lukšam. Esmu 
pārliecināts, ka nākamo koncer-
tu vecmāmiņas gaidīs ar lielu 
nepacietību, priecādamās un 
lepodamās ar saviem mazbēr-
niem.

Andrejs JAKUBOVSKIS.
Autora foto.

Jau iepriekš informējām 
par Dagdas novada domes 
deputāta Aivara Plotkas 
ierosinājumu izveidot darba 
grupu, kas izvērtētu katlumā-
jas Mičurina ielā 12 a, Dagdā, 
rekonstrukcijas procesu. Šāds 
ierosinājums tapa pēc kārtē-
jiem izpilddirektora I.Pauliņa 
solījumiem, kuri izskanēja 16. 
marta komitejas sēdē.  

16. martā, uzklau-
sot vairākas asas replikas, 
deputāti tomēr nonāca pie 
kopējā slēdziena, ka darba 
grupa būtu jāizveido. Tika 
ierosināts izveidot darba gru-
pu šādā sastāvā: Aivars Plot-
ka – darba grupas vadītājs, 
Viktors Krūmiņš – domes 
deputāts, Ivars Pauliņš – 
pašvaldības izpilddirektors, 
Ēriks Čaplinskis – finanšu 
nodaļas vadītājs, Jānis Stikuts 
– pašvaldības juriskonsults.

Darba grupai būtu jāiz-
vērtē katlumājas rekonstruk-
cijas izpildes process un 
būtu jāsniedz novada domei 
atzinums, jo, kā zināms, līdz 
pat šodienai šis objekts nav 
nodots ekspluatācijā. 

Ņemot vērā, ka reiz I. 
Pauliņš izteicies, ka par šo 
objektu “liets daudz dubļu”, 
atbildīgām amatpersonām 
būtu jābūt ieinteresētām, lai 
beidzot visiem pierādītu, ka 
“dubļi” tika lieti nepamatoti, 
taču sēdes gaita liecināja pa-
visam par pretējo.   

Likums nosaka, ka 
komitejā izstrādātais lēmum-
projekts par šādas darba 
grupas izveidi ir jāapstiprina 
domes sēdē, pieņemot lēmu-
mu. 

Šī gada 23. martā, Dag-
das novada domes sēdes 
laikā, deputāti noraidīja lē-
mumprojektu par darba 
grupas izveidi objekta “Kat-
lumājas rekonstrukcija Mičuri-
na ielā 12 a, Dagdā” izpildes 
procesa izvērtēšanai.

Domes sēdes laikā jautā-
juma izskatīšana sākās ar 
deputāta Viktora Krūmiņa 
atteikšanos no dalības šajā 
darba grupā, jo viņš komitejas 
sēdes laikā tajā tika iekļauts 
bez saskaņošanas ar viņu. Uz 
to deputāts no klātesošajiem 
deputātiem saņēma aizrādīju-
mu, kāpēc par to netika laicīgi 
paziņots, jo sēdes materiāli 
bija pieejami vairākas dienas. 
Tā kā darba grupas sastāvs 
varēja pastāvēt arī četru lo-
cekļu sastāvā, deputāti bal-
soja. Par darba grupas izveidi 
nobalsoja 6 deputāti, pret - 6 
deputāti, atturējās 1 deputāts. 
Sakarā ar to, ka pagaidām nav 
ievietots domes sēdes pro-
tokols, nav iespējams izprast 
viena deputāta balsojumu, jo 
zināms, ka sēdē piedalījās 14 
deputāti.

Turpinājums 5.lpp.

Deputāti noraida 
lēmumprojektu par 

darba grupas “Katlu-
mājas rekonstrukcija 

Mičurina ielā 12 a, 
Dagdā” izveidi, lai 
izvērtētu procesa 

izpildi

Noraida darba 
grupas izveidi



4 2017. gada 28.marts

Fermeru dinastijas – jauno 
laiku simbols. Šī iepriecinošā 
tendence ir skaidri redzama 
zemnieku ballēs. Vecāku pie-
redzi izglītotie un saprātīgie 
bērni parasti apgūst jau no 
mazotnes, ar labu materiālo 
atbalstu – veiksme garantēta. 
Šādu piemēru ir ne mazums.

Par jauno Zalboviču paau-
dzi esmu dzirdējis jau sen, vie-
nīgi Vaicuļevas ciemā nebiju vie-
sojies piecpadsmit gadus. Jau 
mēnesi iepriekš sāku “uzprasī-
ties” ciemos pie Dmitrija. Viņš 
principā piekrita, taču vairākas 
reizes mūsu tikšanās tika atcel-
ta lauksaimniecības uzņēmēja 
aizņemtības dēļ – pavasaris pie 

durvīm. Atteikties no uzvarētāju 
tēmas nebija manos plānos, un 
vienreiz es ironiski pasūdzējos 
Zalbovičam vecākajam. “Kā tā 

dēls netur vārdu? Skaidrs, ka 
darbu pašlaik daudz, grozies un 
griezies – visur jāpaspēj. Taču 
arī žurnālista darbs ir jāciena”, 
sprieda Francis, un mēs noru-
nājām tikties nākamajā marta 
trešdienā. No rīta lija, bet pēc-
pusdienā fermeru laukos jau 
ritēja darbs – ziemāju piebaro-
šanas karstākais laiks. Četrās 
stundās tikai viens “Chellenger” 
traktors ar gumijas kāpurķēdēm 
nomēsloja rapšus 110 ha platī-
bā! Pats redzēju, kā mūsdienīgā 
tehnika bez problēmām rosījās 
vēl slapjajos laukos. Pa dubļai-
najiem ceļiem jaunā fermera 
džips pārvietojās līkumodams, 
taču viss bija labi. 

Ceļi – Zalboviču sāpe un 

galvenā problēma. Janvārī mūs-
dienīgs traktors uz lauku ceļa 
Indra – Patarnieki iekļuva tādā 
avārijā, ka nācās to norakstīt. 

Patiesa zem-
nieku traģēdi-
ja, ja vien ne 
tālredzīga ap-
drošināšana. 
Rūgtas piere-
dzes mācīti, 
Zalboviči vien-
mēr apdrošina 
g r a u d a u g u s 
un rapsi: sar-
gāto Dievs 
sargā.  Balti-
jas valstis – 
riskantas lauk-
saimniecības 
zona.

J a u t r o s 
Franci un Fai-
nu pazīstu 
diezgan ilgi, 
arī viņu dēls 

bieži redzams smaidām – pesi-
mistam Latgales nostūrī nav ko 
darīt. Neatlaidība – zemnieku 
ģimenes iezī-
me.

Šajā rītā, kā 
ierasts, Dmitrijs 
piecēlās sep- 
tiņos no rīta. 
Pēc brokastīm 
– uz graudaugu 
kompleksu, kur 
pašlaik strādā 
vairāk nekā divi 
desmiti cilvēku. 
Graudi tika ga-
tavoti transpor-
tēšanai, šoreiz 
uz Rīgas ostu, 
kur saskaņā ar 
līgumu devās 
devītais tūk-
stotis pārtikas 
kviešu. Lielkra-
vas automašī-
nas “DAF” dēls 
nomā zemnieku 
saimniecībā “Vaicuļevas”, kur 
pats arī veic atbildīgā par kra-
vu pārvadājumiem pienākumus. 
Lūk, tāda ģimenes kooperācija 
un korporācija. Savus personī-
gos īpašumus Francis un Faina 
reģistrēja smagajā 1995. gadā, 
kad sāka ar pieciem hektāriem, 
katrs no tiem tolaik maksāja 30 
– 50 latu. Tagad cena ir izaugu-
si desmitkārtīgi, bet dažreiz arī 
simtkārtīgi, un visu savu peļņu 
Zalboviči cenšas ieguldīt lauk-
saimniecības un meža zemju 
paplašināšanai, īstenojot skaid-
ru mērķi – zemes kultivēšana. 
Pašlaik viņiem ir pusotra tūksto-
ša hektāru, plus 1300 nomātie.

Sekojot vecāku iemīta-
jā takām, Dmitrijs 2009. gada 
augustā reģistrēja savu zem-
nieku saimniecību “Alas”. Viņš 

arī sapņo par paplašināšanos, 
kaut gan zemes tirgus Indras 
un Piedrujas pagastu teritorijās 
praktiski ir izsmelts. Pagaidām 
gan nākas saimniekot trīssimt 
personīgajos hektāros, pus tūk-
stoti izdodas nomāt.

Dmitrijs – spilgts jaunās 
paaudzes zemkopja portrets. 
Saimniekošanai gatavojās pa-
matīgi: divi tehnikumi, iegūta 
augstākā izglītība. Loģistikas 
transporta un biznesa vadītā-
ja diploms – tas, kas vajadzīgs 
jaunam cilvēkam. Savu ģime-
nes laimi satika ne aiz jūrām, 
kaut gan ir daudz ceļojis, bet 
gan kaimiņu Robežnieku pa-
gastā. Ar savu izredzēto, Lilitu, 
iepazinās diskotēkā vēl skolas 
gados. Satikās divus gadus, 
pēc tam skaistas kāzas ezera 
krastā Maijas un Jurija Ļevkovu 
slavenajā viesu namā. Kopš tā 
laika aizritēja divpadsmit gadi, 

pašlaik vecākā meita Arina ir In-
dras pamatskolas otrās klases 
skolniece, Raitis apmeklē saga-
tavošanas klasi.

Jauno Zalboviču māja at-
rodas kaimiņos vecāku viensē-
tai – skaistums neaprakstāms. 
No ārpuses un iekšpusē – ra-
cionālisma un mūsdienu dizai-
na pilnīga harmonija. Projekts 
– lietuviešu, daudz kur Dmitrijs 
ir pielicis savu roku. Starp citu, 
Lilita ir diplomēta apģērbu dizai-
nere, viņai ir lieliska gaume, tas 
atspoguļojas arī mājas interjerā. 
Saskaņā ar jauno amatu, ģime-
nes pavarda glabātāja atbild par 
linsēklu eļļas ražošanas cehu. 
Mazās ražošanas sertificēto 
produkciju pazīst visā Latvijā, 
visā republikā ir tikai četri šādi 
cehi. Produkcijas skaits – ton-

nās. Tas ir gadījums, kad pie-
prasījums nosaka piedāvājumu.

Pie pusdienu galda, kuru 
klājusi jaunā saimniece, uzma-
nīgi klausījos fermeru stāstos. 
Uztvēru galveno – abas Zalbo-
viču paaudzes cenšas dzīvot 
bez kredītu riskiem, tāpēc ne-
viens abu zemnieku saimniecī-
bu hektārs nav ieķīlāts bankā. 
Visiem četriem – personīgie 
džipi, iegādāti tikai par skaidru 
naudu. Līzingā tiek pirkta tikai 
ļoti dārga tehnika, tas ir iespē-
jams, piedaloties projektos.

Ģimenes lepnums – mo-
derns gāzes graudu žāvēšanas 
komplekss ar ražošanas jau-
du simts tonnas stundā! Tāds 
vērienīgums! Angāros ir pieci 
no pasaulē labākajiem graudu 
kombainiem “Claas”, 13 trak-
tori, vesels komplekss kultivē-
šanas ierīču. Sējmašīnas un 
smidzinātāji – ar jaunākajām 

tehnoloģijām.
Godīgi atzīšos, steidzīgajā 

sarunā pats sapinos – kuram 
kas pieder. Divu radniecīgu 
zemnieku saimniecību rets pie-
mērs gan tiešā, gan pārnestā 
nozīmē. Viņiem labāk redzams.

Galvenā specializācija – 
graudu ražošana, pēc tam – 
meža pārstrāde. Apstrādājot 
zemi, Zalboviči iesaistās liela 
mēroga šķeldas, iepakojuma 
un kokmateriālu ražošanā… 
Un galvenais – viņi ir nopietni 
darba devēji: divās agrofirmās 
strādā vairāk nekā četrdesmit 
cilvēki. Noguruši no bezdarba, 
pie viņiem nāk daudzi. Par to, 
kā Zalboviči rūpējas par saviem 
darbiniekiem – esmu dzirdējis 
ne reizi vien.

Indras fenomens – 
Zalboviču korporācija

Triju paaudžu zemkopji.

Rudens - laiks saņemt apbalvojumus.

Eiroligzdiņa jaunajiem.

Pirms tālā reisa – ar jauno autotransportu. Ziemāju piebarošanas finišs.
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 Ražas laikā – divreizēja 
“karstā ēdināšana”, kopīga 

atpūta, apsveikumi…
Un vēl viena iezīme no Vai-

cuļevas ikdienas. Liela partneru 
firma piedāvāja veiksmīgajiem 
saimniekiem divas ziemas bez-
maksas ceļazīmes uz Kubu, 
taču ģimenes padomē tika pie-
ņemts lēmums: sūtīt eksotiska-
jā ceļojumā strādniekus Ēriku 
Onzulu un Jaroslavu Bekeru, 
kuru darbs saistīts ar kaitīgo 
“ķīmiju”. Lūk, tāda attieksme 
pret darbinieku veselību. Saim-
nieki novērtē labus cilvēkus.

Protams, arī paši mūsdienu 
fermeri ir apskatījuši pasauli. 
Pagājušajā ziemā, dēla 30 gadu 
jubilejā,  vecāki uzdāvināja jau-
najiem septiņu dienu ceļazīmi 

uz Arābu Emirātiem. Sajūsma – 
neaprakstāma!

Divu paaudžu Zalboviči 
pavasari sagaida priecīgā no-
skaņojumā. Ziemas kvieši, kas 
ir 1,7 tūkstoši hektāru, pārzie-
moja labi, arī rapsis uz piecsimt 
hektāru lauka izskatās labi. 
Piecdesmit hektāri linu atrisinās 
visas palīgsaimniecības ražo-
šanas problēmas. Viss aprēķi-
nāts.

Pavasara dienas gadu 
baro. Īsajā pusdienu laikā Lilita 
paguva nodemonstrēt kulināri-
jas mākslu, viņas kroņa ēdiens 
– medus kūka. Pats pārlieci-
nājos – pirkstiņus var aplaizīt. 
Stāstot par sevi, mani patīkamie 
sarunu biedri ar nemieru runāja 
par to, cik smagi ir izdzīvot ne-
lielām zemnieku saimniecībām. 
Tāpēc arī briest kooperācijas 
plāns – palīdzēt kaimiņiem ar 
graudu pārstrādi un realizāciju. 
Nešaubos, ka viņu vārdi īsteno-
sies darbos.

Ātrā ekskursijā pa abām 
saimniecībām, protams, uzķēru 
strādnieku labo noskaņojumu. 
Lielo kravas mašīnu šoferi, visi 
vietējie, ierasti gatavojās ga-
rajam reisam. Uz spīdošajām 

automašīnām 
“Vaiculevas” 
zīmols, arī 
numuri tām 
īpaši. Kopā 
ar Dmitriju un 
Fainu mēs 
braucām pa 
apkaimi, rāda-
mies par slik-
tajiem ceļiem. 
Dēls un māte 
parādīja kulti-
vētos laukus, 
dalījās savos 
nākotnes plā-
nos.

P ā r s t e i -
dzoša divu 
agrofirmu sa-
draudzība, To 
galva – Fran-
cis Zalbovičs. 
Viņa labā roka 
un cerība – 
dēls Dmitrijs. 

Faina – grāmatvede, ekonomis-
te, laborante… Lilita – rūpīga 
māmiņa un lauku sadzīves di-
zainere. Sen nebiju Vaicuļevā, 
kur nu izaudzis mūsdienīgs ag-
rocentrs. Veiksmi jums, skaistie, 
strādīgie, mērķtiecīgie cilvēki!

Aleksejs 
GONČAROVS 

         

Indras biznesa lēdijas, Lilita – no kreisās.

Ģimenes lepnums – graudu komplekss.

Viesmīlīgā Faina.

Stunda zem klajas debess: 
vēsture “ārpus” mācību grāmatas

1949. gada 25. marts – vie-
na no mūsu valsts vēstures tra-
ģiskākajām dienām. Protams, 
Latvijas vēstures mācību prog-
rammā šim datumam veltītas 
stundas 6., 9. un 12. klasē. Šķiet 
– pilnīgi pietiekami, lai zinātu ne 
tikai faktisko materiālu, bet arī 
izveidotu personīgo viedokli par 
deportāciju otro vilni, par tā cēlo-
ņiem, sekām... Bet bieži mūsdie-
nu skolēni Latvijas vēstures XX 
gadsimta traģiskos notikumus 
uztver tikpat vēsi un bez emoci-
jām kā notikumus XII gadsimtā… 
Tam ir daudz iemeslu: gan infor-
mācijas pārpilnība, gan mūsdie-
nu izglītības sistēmas trakais 
ritms, gan īpaša attieksme pret 
sociālo zinātņu priekšmetiem… 
Uzskaitījumu var turpināt. Bet 
patriotiskajā audzināšanā pats 
svarīgākais – piederības sajūta 
savai valstij, tās pagātnei, tagad-
nei un nākotnei.

Ar tagadni problēmas nero-
das, taču ar nākotni… Diemžēl 
šeit skola nav visspēcīga. Ko tur 
slēpt, daudzi saista savu nākotni 
ar veiksmīgākajām Eiropas val-
stīm, naivi ticot, ka “sveša” laime 
var kļūt par “savējo”. Bet pats 
galvenais – tā ir vēsture, pagāt-
ne…

24. martā Krāslavas “Va-
ravīksnes” vidusskolas 7.b kla-

ses skolēni 
ar klases 
a u d z i n ā -
tāju Irēnu 
Gončarovu 
pēc stun-
dām devās 
neparastā 
e k s k u r s i -
jā. Klase 
apmeklēja 
Krās lavas 
d z e l z c e ļ a 
staciju. Šeit 
apmeklētā-
jus sagai-
dīja skolas 
abso lven -
te, pašlaik 
Latvijas dzelzceļa darbiniece 
Ilona Berga. Viņa pastāstīja par 
stacijas darbu, dežuranta funk-
cijām un par dzelzceļa transpor-
tu vispār. Pēc tam ekskursanti 
“sagaidīja” un “pavadīja” kravas 
vilcienu no Baltkrievijas. Un pēc 
tam… ekskursanti ieraudzīja 
pamestu kravas vilcienu, kas 
sastāvēja no tukšiem vagoniem, 
daudzi no tiem tik ļoti atgādināja 
vagonus, kuros uz Sibīriju izve-
da nevainīgus cilvēkus…

Izdevība apspriest redzēto 
radās pēc tam, kad ekskursan-
ti uzmanīgi izlasīja uzrakstu uz 
akmens pieminekļa, kas uzcelts 

to piemiņai, kurus liktenis ne-
saudzēja 1949. gada 25. mar-
tā... Izrādījās, ka uzraksta saturs 
spēj radīt pavisam ne vienkāršus 
jautājumus… Protams, stundu 
par tā laika notikumiem varēja 
pavadīt klasē, izmantojot foto 
un video materiālus, iesaistot 
mūsdienīgu tehniku… Bet saru-
nu vietā, kur sākās tā pussimta 
“ienaidnieku un apšaubāmu ele-
mentu” ciešanas, kuri tika de-
portēti no mūsu pilsētas un tās 
apkārtnes, skolēni neapšaubāmi 
atcerēsies labāk...

Stunda zem klajas debess 
beidzās ar svecīšu iedegšanu 
un ziedu nolikšanu uz akmens 

p i e m i n e k ļ a . 
Skolēni klusē-
ja, “sagremojot” 
dzirdēto stāstu... 
Sarežģītais un 
iepriekš nesa-
protamais vārds 
“deportācija” ta-
gad bija skaidrs, 
biedējošs un 
traģisks... Tas 
pārstāja būt tikai 
vārds no mācību 
grāmatas. Un tas 
ir galvenais.

Andrejs 
Jakubovskis

Autora foto

Turpinājums. Sākums 3.lpp
Kuri tad Dagdas novada deputāti nevēlē-

jās atbalstīt darba grupas izveidi un noskaidrot 
visus apstākļus, kāpēc joprojām gandrīz 200 
000 eiro vērtā katlu māja Mičurina ielā 12 a nav 
gatava? Iespējams tie ir deputāti, kuri labi zina 
visus apstākļus un ir iesaistīti šajā lietā. 

Pret darba grupas izveidi balsoja Dagdas 
novada domes priekšsēdētāja Sandra Viškure, 
uz to brīdi vēl vietnieks - R. Azins. Pret skaidrī-
bu katlu mājas jautājumā bija arī deputāte 
Inese Plesņa. Neizbrīna, ka deputāts Viktors 
Krūmiņš arī balsoja pret darba grupas izveidi. 
Pret darba grupas izveidi balsoja arī deputāts 
Anatols Viškurs.

Cik ētiski S. Viškurei, R. Azinam bija pie-
dalīties balsojumā un vēl jo vairāk balsot pret 
šādas darba grupas izveidi, izlemiet, lasītāji, 
paši, jo pēc būtības šai darba grupai vajadzēja 
vērtēt iepirkuma komisijas priekšsēdētāja un 
izpilddirektora I.Pauliņa darbu. Līdz ar to arī 
novada domes vadības darbu, kam jāseko 
novada domē notiekošajam, tai skaitā arī iz-
pilddirektora darbam.

Dagdas novada domes nolikums paredz, 
ka domes darbu vada domes priekšsēdētājs.  

Domes priekšsēdētājs ir politiski un tiesiski 
atbildīgs par pašvaldības domes darbu. Tas 
nozīmē, ka arī par izpilddirektora un iepirku-
mu komisijas priekšsēdētāja I.Pauliņa darbu. 
Savukārt vietnieks organizē administrācijas 
darbinieku un pašvaldības iestāžu darbu, kā 
arī koordinē komisiju darbu (tai skaitā arī iepir-
kuma komisijas darbu).

Vai tā nav domes priekšsēdētājas S. 
Viškures un viņas vietnieka R.Azina iein-
teresētība, lai šāda darba grupa netiktu izvei-
dota?

Neskatoties uz to, ka darba grupas izveide 
netika atbalstīta, domē tika saņemta oficiāla 
vēstule, kas apliecina, ka deputātu aizdomas 
apstiprinājās - Dagdas novada iedzīvotājiem 
nāksies apmaksāt novada domes vadības 
bezdarbību šī jautājuma sakārtošanā. Uz to 
tika saņemti deputātu iebildumi.

Cik dārgs būs kļūdu labojums, uzzināsim 
laika gaitā. Bet tas, ka par to tautai nāksies 
maksāt, ir viennozīmīgi! 

Turpinājums sekos. Jācer, ka katlu mā-
jas jautājums tiks atrisināts vēl esošās domes 
sastāvā. 

Elizabete VIĻUMA - GRAŽULE

Deputāti noraida lēmumprojektu par darba grupas “Katlumājas 
rekonstrukcija Mičurina ielā 12 a, Dagdā” izveidi, lai izvērtētu 

procesa izpildi

Noraida darba grupas izveidi
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Televīzijas programmaTREŠDIENA,  29.marts

LTV1
6.00 Latvijas Republikas valsts 
himna
6.02 1000 jūdzes Indijā.
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 Ķīna - tiesības piedzimt
5.30 Vides fakti

LTV7
6.00 Latvijas Republikas valsts 

himna
6.03, 5.30 700 pasaules brīnumi. 
Izraēla 
6.30 Pie stūres 
7.00 Ceturtā studija 
7.30 De facto 
8.05 Province 
8.35 Adreses 
9.05 Personīgā lieta
9.35 Eiropa fokusā
10.05 Sirds likums
11.00 Muhtars atgriežas
11.50 Notikumu skatlogā
12.20 Aktualitātes. 
12.50, 18.10, 22.50 PČ daiļslidošanā. 
16.40 Aculiecinieks
17.00 Dzīve šodien
19.10 Ziņas
19.30 Hokejs
22.05 Bez aizvainojuma
1.15 Senie festivāli. 
5.00 Nedēļas apskats

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, 2.50 LNT rīta ziņu raidījums 

“900 sekundes”
8.40, 0.10 Dzīvīte
9.10 Sveika, mamma!
10.20, 13.45 TV skatlogs
10.35 Mežonīgā kaķe
11.45 Inga Lindstrēma. Mīlas 
valgos
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, 1.45 Iemīlēties vēlreiz
20.40, 2.30 Degpunktā 
21.10 NCIS. Losandželosa 
22.10 Mierinājums
0.30 Košākai dzīvei 
1.05 Majors un maģija

TV3
5.00 CSI. Lasvegasa
5.40, 12.05 Atriebība
6.20, 13.05 Multfilmas
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, 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 Tēta nedienas Latvijā
22.30 Gatava pārvērtībām
23.15 Ģēnijs uzvalkā
0.10 CSI. Lasvegasa
1.10 Skaistule un briesmonis
4.30 Mūsdienu Latvijas garša

TV3+
5.40, 15.35 Māja-2
6.25 Taksis
7.20 Multfilmas
8.10 Uzmanību, bērni!
8.40, 0.20 Ekstrasensu cīņas
9.50 Tētis sprukās
12.10 TV shop
12.25, 18.50 Interni
14.35 Juvelieru klans
16.35 SašaTaņa
17.40 Kijeva dienā un naktī
21.00 Iemāci sievu strūrēt
22.00 Mf. Hotings Hils

NTV Mir
6.00, 7.00, 8.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00 Šodien
6.05 Ārstu lieta
7.05, 8.05 Rīts
9.00 Muhtara atgriešanās

10.20, 16.35 Sasisto lukturu ielas
12.00 Zvērināto tiesa
13.25, 18.35 Ārkārtas gadījums
14.00, 2.20 Satikšanās vieta
17.30 Runājam un rādām
19.50 Vientuļais vilks
21.40 Dēmonu medības
23.50 Dienas kopsavilkums
0.20 Lāča miga
4.20 Vasarnīcu lietas
5.20 Melodijas par piemiņu

PBK
6.30, 9.00, 11.00, 15.00, 16.25, 
1.50 Ziņas
6.35 Bērnu klubs
7.00, 9.25 Labrīt!
9.55 Dzīvo vesels
11.35 Laiks diviem cilvēkiem
14.00 Vienatnē ar visiem
15.20, 4.50 Moderns spriedums
16.45 Vīriešu/ sieviešu
17.50, 18.05 Precamies!
18.00, 20.40, 23.00 Latvijas laiks
18.55 Lai runā!
20.00 Laiks
21.15 Aiz kadra
21.40, 23.05 Inkvizitors
23.55 Vakara Urgants
0.25 Maskava
1.20, 5.55 EuroNews

2.05 Mf. Divpadsmit krēsli
4.40, 5.35 Smieklīgi videoklipi

RTR Planēta (Baltija)
5.00 Rīts
9.55 Par pašu galveno
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Vēstis
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 
Vēstis-М
11.55 Sklifosovskis
14.55 Ledus laikmets
17.40 Tiešais ēters
18.50 60 minūtes
21.00 Divas dzīves
23.45 Vakars ar Vladimiru 
Solovjovu
2.15 Sanktpēterburgas vēstis
2.30 Soņka. Leģendas turpinā-
jums
4.00 Ieguldījums

RenTV Baltic
5.35, 22.50 Skatīties visiem
5.55 Vadīt krievu stilā
6.20 Vovočka
7.10, 7.35 Labrīt!
7.25 Laika ziņas
8.00, 19.45 Saviesīgas vakariņas
9.05 Pareizs līdzeklis
10.15, 17.30 Ģimenes dramas

28. martā Ir iemesls!
Sergeja Rahmaņinova atceres diena

Starp diženajiem komponis-
tiem Rahmaņinovs ieņem īpašu 
vietu, jo tieši viņš uzsāka jaunu 
laikmetu mūzikā, izdarīdams revo-
lūciju mūzikas pasaulē, viņš izvei-
doja XX gadsimta skaņu estētiku. 
Tajā pašā laikā komponists palika 
noslēgts no sabiedrības (par to 
viņu apsūdzēja dzeršanā), viņam 
nepatika fotografēties (par to viņu 
atklāti neieredzēja fotogrāfi), viņam 
patika čigānu dziesmas (tas bija 
par iemeslu baumām viņa izšķēr-
dībai un tieksmei uz dzeršanu un 
izvirtībām). Pats Rahmaņinovs bija 
ārkārtīgi inteliģents cilvēks, seno 
krievu aristokrātu dzimtas pārstā-
vis, viņš bija apveltīts ar lielisku 
humora izjūtu un neparastām spē-
jām.

Komponists piedzima Rahma-
ņinovu dzimtas muižā Novgoro-
das guberņā. Dzimtas augstmaņi 
cēlušies no Moldovas lielkunga 
Stefana Lielā, kurš bija Bizantijas 
imperatora radinieks. Tradicionāli 
Rahmaņinovu dzimtas vīrieši bija 
militāristi, taču arī muzikāli apdā-
vinātu cilvēku dzimtas locekļu vidū 
bija pietiekami. Sergeja tēvs bija 
aizrautīgs vairāku romanču un 
klavieru gabalu sacerētājs. Muzi-
kālās spējas Sergejam parādījās 
jau agrā bērnībā, tāpēc ģimenes 
padome ļāva viņam apgūt mūzi-
ku profesionālā līmenī, pārkāpjot 
ģimenes tradīciju – atteikties no 
militārā dienesta.

Pirmā Rahmaņinova mācību 
iestāde – Sanktpēterburgas kon-
servatorijas jaunākā nodaļa. Devi-
ņus gadus veco audzēkni tajā laikā 
visvairāk interesēja izklaides, viņš 
daudz laika pavadīja slidotavā, 
pārsteidzot savus vienaudžus ar 
spēju pārvietoties uz vienas slidas. 
Viņa kavējumi sākotnēji tikai kaiti-
nāja pasniedzējus, bet, kad Rah-
maņinovs neieradās konserva-
torijā veselu nedēļu, pasniedzēju 
pacietība izsīka, viņš tika izslēgts. 

Sergeja vecāki nolēma rīko-
ties – dēls nekavējoties tika nosū-
tīts uz Maskavas konservatorijas 
profesora Zvereva privāto pansiju. 
Iestāde izcēlās ar īpašu stingrību 
un dzelzs disciplīnu. Stingrā pro-
fesora audzēkņiem ik dienu sešas 
stundas vajadzēja nodarboties ar 
mūziku, apmeklēt visus operas un 
simfoniskos koncertus Maskavā, 
spēlēt studentu ansambļos. Čet-
rus gadus ilgās apmācības nove-
da pie tā, ka Rahmaņinovs kļuva 

par pansijas labāko audzēkni, tika 
iepazīstināts ar Čaikovski, lieliski 
nokārtoja eksāmenus Maskavas 
konservatorijā.

Kad Sergejam apritēja 19 
gadi, viņš absolvēja konserva-
toriju ar zelta medaļu. Viņa dip-
lomdarbs, opera “Aleko”, tik ļoti 
patika Čaikovskim, ka viņš vērsās 
pie jaunā komponista ar lūgumu: 
“Vai Jūs piekristu, ka Lielajā teāt-
rī vienā vakarā tiek izrādīta mana 
“Jolanta” un Jūsu “Aleko”? Lieta 
tāda, ka mana opera ir pārāk īsa 
vienam vakaram…” Priekšlikums 
tik ļoti pārsteidza tobrīd nevienam 
nepazīstamo jauno komponistu, 
ka viņš vienkārši nespēja bilst ne 
vārda. “Jolantas” autors jaunā 
kolēģa reakciju saprata pareizi. 
Viņš pasmaidīja un teica: “Ja Jūs 
piekrītat, tad pamirkšķiniet man”. 
Rahmaņinovs pamirkšķināja, jau 
pēc dažiem mēnešiem Lielajā teāt-
rī notika “Aleko” pirmizrāde.

Pēc konservatorijas absolvē-
šanas Rahmaņinovs aktīvi pievēr-
sās pedagoģiskajai darbībai. Izcilo 
pianistu uzaicināja pasniegt uzreiz 
trijos Maskavas institūtos. Vienlai-
cīgi Sergejs pasniedza arī privāt-
stundas, kuras sniedza labu peļņu, 
bet galīgi nepatika komponistam. 
Beidzot Rahmaņinovs saņēma 
priekšlikumu no pazīstamā mece-
nāta Savvas Mamontova: viņam 
piedāvāja ieņemt otrā diriģenta 
amatu privātā operā. Šajā amatā 
komponists nostrādāja tikai vienu 
sezonu. Šeit viņš ieguva diriģen-
ta un pianista slavu, iepazinās 
un sadraudzējās ar Šaļapinu un 
Rimski-Korsakovu. Neskatoties uz 
straujo popularitāti un slavu, Rah-
maņinovs pameta teātri, lai nodar-
botos ar komponēšanu.

Pirmā Pēterburgas sabied-
rības iepazīstināšana ar Rah-
maņinova mūziku izvērtās par 
pilnīgu neveiksmi. Nepieredzējis 
diriģents, pārāk inovatīva mūzika, 
sabiedrības konservatīvā gaume 
– iemeslu var atrast daudz. Īpaši 
sāpīgi jaunajam komponistam bija 
lasīt Rimska-Korsakova rakstu, 
kura viedokli jaunais komponists 
ļoti augstu vērtēja. Neveiksme tik 
ļoti iespaidoja Rahmaņinovu, ka 
viņš neradīja nevienu skaņdarbu 
trīsarpus gadu laikā. Komponists 
iekrita dziļā depresijā, dienas viņš 
aizvadīja uz dīvāna, skatoties vie-
nā punktā, koncentrējās tikai uz 
privātstundām, kuras ļāva Rah-

maņinovam 
n e n o -
mirt bada 
nāvē…

1 9 0 1 . 
gadā Ser-
gejs Rah-
maņinovs 
piedāvāja 
publikai savu Otro klavierkoncertu. 
Depresija beigusies, sācies jauns 
dzīves posms. Komponists aktīvi 
koncertēja ne tikai Krievijā, bet arī 
Eiropā un Amerikā. Visbiežāk viņš 
diriģēja paša komponēto mūziku, 
sniedza klavierkoncertus, aktīvi 
sadarbojās ar Krievijas muzikālo 
sabiedrību. Viņš kļuva slavens visā 
pasaulē.

1917. gadā, kad kļuva skaidrs, 
ka tālāk dzīvot un radīt Krievijā 
nebūs iespējams, Rahmaņinovs 
kopā ar visu savu ģimeni pārcēlās 
uz Zviedriju, pēc tam uz Dāniju. 
Sākās imigrācijas posms.

Saprotot, ka komponēša-
na nenesīs viņam līdzekļus, kas 
nepieciešami ģimenes uzturēša-
nai, Rahmaņinovs pastiprināti strā-
dāja pie savas pianista meistarī-
bas. Eiropā gada laikā komponists 
un pianists ieguva pārsteidzošu 
slavu, pēc tam devās iekarot Ame-
riku. Drīz arī Amerika atradās pie 
talantīgā mūziķa kājām. Rahma-
ņinovs pastāvīgi sūtīja pārtikas 
pakas saviem draugiem Krievijā. 
Šīs pakas daudziem krievu mūzi-
ķiem kļuva par glābiņu, neļāva 
nomirt badā briesmīgajos Pilsoņu 
kara gados.

Imigrācijā Rahmaņinovs 
centās ap sevi pulcēt tikai krievu 
imigrantus, draugu ārzemnieku 
vidū viņam nekad nebija, vienīgais 
izņēmums bija Henrijs Steinvejs 
– klavieru ražošanas uzņēmuma 
vadītājs. Otrā pasaules kara lai-
kā Rahmaņinovs nodarbojās ar 
līdzekļu vākšanu Sarkanajai armi-
jai, par viņa personīgajiem līdzek-
ļiem tika uzbūvēta militārā lidma-
šīna.

Komponists nomira 1943. 
gadā savā mājā Kalifornijā, tika 
apglabāts Ņujorkā. Komponista 
daiļrade joprojām tiek uzskatīta 
par ārkārtīgi nozīmīgu pasaules 
mūzikas vēsturē. Visvairāk viņu 
kaitināja, kad cilvēki klepoja viņa 
koncertos... Un vēl viņam nepa-
tika fotografēties...

Andrejs Jakubovskis
Foto no interneta

Krimināls, notikumi

Laika periodā no 17.03.2017 līdz 24.03.2017. Krāslavas iecirknī 
tika reģistrēti 54 notikumi.
Būtiskākie:

•	 17.martā tika uzsākts kriminālprocess par to, ka nenoskaidrotas 
personas no angāra Piedrujas pagasta Aleksandrovas ciemā noza-
ga apm.100 litrus dīzeļdegvielas. Notiek izmeklēšana. 

•	 19.martā Krāslavā, Rīgas ielā 61, SIA “Sapnis” veikalam tika izsists 
loga stikls. Kriminālmeklēšanas pasākumu rezultātā tika noskaid-
rota vainīgā persona - vairākkārt tiesāts G., dzim.1961.g., savas 
rīcības motīvus izskaidroja ar to, ka gribēja pārbaudīt vai veikalam 
ir signalizācija.

•	 Naktī uz 20.martu Krāslavā, Latgales ielā 13, no automašīnas VW 
Passat tika nozagtas 2 magnetolas un atslēgu komplekts. Notiek 
vainīgo personu noskaidrošana.

•	 23. martā, veicot sankcionētu kratīšanu Ezernieku ciemā, L., 
dzim.1977.g., mājā tika izņemti 100 litri brāgas un kandžas tecinā-
šanas aparāts.

Aicina 3x3 Rūjienā

Tradīcijām bagātās 3x3 pa-
saules latviešu ģimeņu kus-
tības pirmais šī gada saiets 
notiks Rūjienā no 2. līdz 9. 
jūlijam. Rūjiena 3x3 uzņem 
pirmo reizi, tāpēc gatavojas 
un gaida notikumu ar lielu en-
tuziasmu un prieku. 

Saieta tēma ir zeme. Tā caur-
vīs gan saieta garīgo kulminā-
ciju daudzinājumu, gan ievirzes 
(nodarbības). Nedēļas garumā 
dalībniekiem tiks piedāvātas 
vairāk nekā 50 ievirzes dažā-
diem vecumiem un interesēm. 
Piemēram, bērni dosies pārgā-
jienos, muzicēs, radoši darbo-
sies, 3x3 kustības izveidotājas 
Līgas Rupertes un Māras Tupe-
ses vadītais ģimeņu seminārs, 
Daces un Jāņa Vītolu vadītajā 
ievirzē dalībnieki iepazīs sevi 
caur folkloras mantojumu, arī kā 
daļu no Visuma, Inese Krūmiņa 
dos izpratni par latvisko gada 
ritu, Ansis Bogustovs rosinās 
domāt un saprast politiskos pro-
cesus utt. 

Nodarbības vadīs arī vietējie 
rūjienieši, savu amatu meista-

ri. Būs tautisko brunču šūšana, 
novada mācība  metālkalšana, 
gleznošana u.c. ievirzes. Vaka-
ros paredzēta plaša programma 
ar pašdarbnieku, brīvā mikrofo-
na un citiem koncertiem, sporta 
aktivitātēm, vakara viesiem, nīk-
šanu (sadziedāšanos) un dan-
čiem.

Saiets aptvers visu pilsētu. 
Dalībnieku apmešanās plānota 
gan vairākās Rūjienas vidussko-
las ēkās, gan bērnudārza telpās. 
Ievirzes un dienas pasākumi 
notiks vidusskolā, vakara pasā-
kumi – koncerti, tikšanās, nīkša-
na un danči – kultūras namā.

Rūjiena ir sena un stipra vie-
ta. Vēsturiski novads ir Latvijas 
brīvās zemniecības šūpulis, šeit 
sākās zemnieku brīvlaišana, un 
šeit vēl joprojām stāv pirmās Lat-
vijā no muižas izpirktās mājas, 
te likts pamats Ziemeļlatvijas 
armijai. Te daudz krāšņu dabas 
un tūrisma objektu un interesan-
tu vēstures liecību: piemineklis 
Tālavas taurētājam, Livonijas 
ordeņa pilskalns, Japāņu ista-
ba, senās Imantas dzirnavas ar 
ūdenskritumu un smilšakmens 
ieža atsegums pie Jeru muižas, 
gleznainie Rūjas līči, kas caurvij 
pilsētu, utt.

Aicinām uz saietu Rūjienā! 
Otrs šī gada saiets notiks Salac-
grīvā no 23. līdz 30. jūlijam. 

Vairāk informācijas www.3x3.lv. 
Sannija un Madars Kalniņi, 
Rūjienas 3x3 saieta vadītāji 
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LTV1

6.00 Latvijas Republikas valsts 
himna
6.02 Personība. 100 g kultūras
8.35, 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
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 3
23.15 Latvijas sirdsdziesma
0.10 Tilts 3
2.05 Musketieri 
3.55 Aizliegtais paņēmiens
4.45 Sporta studija
5.30 Province

LTV7

6.00 Latvijas Republikas valsts 
himna
6.03 Kas te? Es te! 
6.30 100 līdz 100 
7.00 Ceturtā studija 
7.30 1.1
8.20 Nacionālie dārgumi. 100 g 
kultūras
9.05 Ciemiņš virtuvē 
10.05 Sirds likums 
10.55 Muhtars atgriežas
11.50 Inese pirmā! 
12.20, 18.00, 22.35 PČ daiļsli-

došanā. 
16.10 Spēles veselībai. 
16.25, 5.00 Pie stūres
17.00 Dzīve šodien
19.00 Ziņas
19.30 Hokejs
22.05 Personīgā lieta
1.30 Eiropa koncertos
2.20 Leģendārie albumi. Steely 
Dan. 
3.15 Labākās latviešu mūzikas 
izlase
4.45 LTV - 60
5.30 700 pasaules brīnumi. 
Izraēla

LNT

5.00 Karamba!
5.25 Luī 
5.45 Kārdinājuma varā
6.00, 14.20 15 minūtes virtuvē ar 
Džeimiju Oliveru
6.30, 3.10 900 sekundes
8.40, 1.40 Dzīvīte
9.10 Sveika, mamma!
10.15, 13.45 TV skatlogs
10.30, 4.50 Bernards 
10.40 Mežonīgā kaķe
11.50 Lietus krāsa
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, 2.00 Iemīlēties vēlreiz
20.00 LNT Ziņas
20.40, 2.45 Degpunktā 
21.10 Bitīt´ matos 
21.50 Puika
23.50 Greizais spogulis

TV3

5.00, 1.05 CSI. Lasvegasa
5.40, 11.00 Anželika
6.40 Pasaules smieklīgāko video 
kuriozu top
7.20, 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, 2.00 Viņas melo labāk
15.40, 20.20, 2.55 UgunsGrēks
19.00, 3.25 TV3 Ziņas
19.35, 3.55 Bez Tabu
21.00 Rozā pantera
23.00 Jandāliņš gaisā
0.30 Amerikas smieklīgākie 
videokuriozi
4.30 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. Madagaskaras 
pingvīni
21.40 Mf. Vientuļo mammu 
klubs

NTV Mir

6.00, 7.00, 8.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00 Šodien

6.05 Ārstu lieta
7.05, 8.05 Lietišķs rīts
9.00 Muhtara atgriešanās
10.20, 16.35 Sasisto lukturu 
ielas
12.00 Zvērināto tiesa
13.25 Ārkārtas gadījums
14.00, 2.15 Satikšanās vieta
17.30 Runājam un rādām
18.35 Kriminālizmeklēšana
19.50 Vientuļais vilks
23.35 Df. Krievu Amerika. Atva-
das no kontinenta 
1.10 Stāsts no karavīra dzīves
4.15 Dzenoties pēc eņģeļa

PBK

6.30, 9.00, 11.00, 16.55 Ziņas
6.35 Bērnu klubs
7.00, 9.25 Labrīt!
9.55 Dzīvo vesels!
11.35 Inkvizitors
13.50 Vienatnē ar visiem
14.50 Moderns spriedums
15.55 Gaidi mani
17.45, 18.05 Cilvēks un likums
18.00, 20.45 Latvijas laiks
18.55 Brīnumu lauks
20.00 Laiks
21.10 Balss. Bērni.
23.20 Vakara Urgants
0.05 Mf. Atļaujiet jūs no-
skūpstīt… Līgavas tēvs
1.50, 5.50 EuroNews
2.20 Mf. Deju placis
3.40 Mf. Piezīmju grāmatiņas 
noslēpums
4.55 Smieklīgi videoklipi

RTR Planēta (Baltija)

5.00 Rīts
9.55 Par pašu galveno

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Ziņas
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 
Vēstis - M
11.55 Sklifosovskis
14.55 Ledus laikmets 
17.40 Tiešais ēters
18.50 60 minūtes
21.00 Humora raidījums
23.10 Mf. Jāņtārpiņa tango
1.00 Mf. Suņa sirds
3.20 Mf. Aleksandra

RenTV Baltic

5.35, 22.55, 0.55 Skatīties 
visiem
6.25 Vovočka
7.15, 7.40 Labrīt!
7.30 Laika ziņas
8.05, 19.45 Saviesīgas vakariņas
9.05 Pareizs līdzeklis
10.15, 17.30 Ģimenes drāmas
11.25 Karavīri
13.25 Kara noslēpums
15.25 Dokumentāls projekts
16.30, 0.00 Dīvaina lieta
20.50 Čapmanes noslēpumi

ONT

6.00, 6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 
8.30, 9.00, 11.00, 13.00, 16.00, 
18.00, 20.30, 1.00 Ziņas
6.05, 8.05 Rīts
9.05 Dzīvo vesels! 
10.15 Garša
11.05, 13.05, 16.15, 18.15, 
21.00 Sporta ziņas
11.10 Moderns spriedums
12.10 Vienatnē ar visiem
13.10 Vīriešu/ sieviešu
14.15 Laiks rādīs
16.20 Mf. Karavīrs Ivans Brov-
kins 

18.20 Kontrolpirkums
18.55 Brīnumu lauks
20.00 Laiks
21.05 Balss. Bērni
22.50 Kas? Kur? Kad?
0.00 Vakara Urgants

Baltkrievija 1

6.00, 7.20, 8.15 Labrīt, Balt-
krievija!
7.00, 8.00, 9.00, 12.00, 15.00, 
19.00, 1.35 Ziņas
7.05, 8.05 Ekonomikas ziņas
7.10, 8.10, 19.20 Zona Х 
9.10 Pēdas
10.00, 13.00, 16.00 90 sekun-
des
11.00 Bērnu ārsts
11.35, 12.10, 20.00 Prakse
13.05 Diena lielpilsētā
14.00, 17.35 Ģimenes melodrā-
mas
15.15, 18.40 Reģionālās ziņas
15.25 Gaisīgā sieviete
21.00 Panorāma
21.45 Sievietes un sports
22.15 Mf. Mīlestība bez liekiem 
vārdiem
1.50 Sporta diena

Baltkrievija 2

7.00 TV rīts
9.00, 23.20 TV barometrs
9.05, 17.00 Pēdējais no Magik-
janiem
11.25, 16.05 Nepiedzimsti 
skaista
12.20, 19.15 Tētis sprukās
14.10 Jaunkundze - zemniece
15.20 PIN kods
21.00, 22.10 Ekstrasensu cīņa 
22.00 Sportloto 5 no 36, KENO
23.25 Mf. 16 kvartāli

11.25 Karavīri
13.25 Humora raidījums
15.25 Dokumentāls projekts
16.30 Dīvaina lieta
20.50 Maldu teritorija
23.50 Visšokējošākās hipotēzes
0.45 Ziņas
1.05 Skandaloza lieta

ONT
6.00, 6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 

8.30, 9.00, 11.00, 13.00, 16.00, 
18.00, 20.30, 0.35 Ziņas
6.05, 8.05 Rīts
9.05 Dzīvo vesels!
10.15 Garša
11.05, 13.05, 16.15, 18.15, 
21.00 Sporta ziņas
11.10 Moderns spriedums
12.10 Vienatnē ar visiem
13.10 Vīriešu/ sieviešu
14.15 Laiks rādīs
16.55 Precamies!

18.20 Tētuka meitiņas
18.55 Lai runā!
20.00 Laiks
21.05 Mata Hari
23.00 Vakara Urgants
23.35 Maskava

Baltkrievija 1
6.00, 7.20, 8.15 Labrīt, Balt-
krievija!
7.00, 8.00, 9.00, 12.00, 15.00, 

19.00, 0.30 Ziņas
7.05, 8.05 Ekonomikas ziņas
7.10, 8.10, 19.40, 23.55 Zona Х
9.10, 22.15 Pēdas 
10.00, 13.00, 16.00 90 sekundes
11.00 Bērnu ārsts
11.35, 12.10, 20.00 Prakse 
13.05 Diena lielpilsētā
14.00, 16.30 Ģimenes melodrā-
mas
15.15, 18.40 Reģionālās ziņas
15.25 Gaisīga sieviete

17.35 Baltkrievijas laiks
19.20, 0.10 Interešu sfēra
21.00 Panorāma
21.45 Df. Dzīvības lieta
0.45 Sporta diena
1.00 Mf. Sākt dzīvo no jauna

Baltkrievija 2
7.00 Rīts
9.00, 22.40 TV barometrs
9.05, 18.15 Pēdējais no Magik-

janiem
10.15, 16.50 Tāds darbs
11.00, 16.05 Nepiedzimsti 
skaita
11.55, 19.20 Tētis sprukās
14.10, 21.30, 22.10 Jaunkundze 
- zemniece
15.20, 23.15 PIN kods
17.40 Par ēdienu
22.00 Sportloto 5 no 36, KENO
22.45 Onlains 

LTV1
6.00 Latvijas Republikas valsts 
himna
6.02 1000 jūdzes Indijā.
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 Satikšanās. Mariss Jansons 
un Raimonds Pauls
20.00 700 pasaules brīnumi. 
Malaizija
20.30 Panorāma
21.15 Karaliste
21.45 Latvijas Kods. Skola 
Murjāņi
22.15 Tilts 3
23.40 Personība. 100 g kultūras
1.25 Tieša runa
5.30 Saknes debesīs

LTV7
6.00 Latvijas Republikas valsts 
himna
6.03, 5.30 700 pasaules brīnumi. 
Izraēla 
6.30 Labākais no Euromaxx
7.00 Ceturtā studija 
7.30, 5.00 Es - savai zemītei 
8.00 Vides fakti 

8.30 Kā apturēt globālo sasilša-
nu?
9.05 Skats rītdienā. 
9.35, 1.30 Projekts Nākotne
10.05 Sirds likums 
11.00 Muhtars atgriežas
11.55 Tieša runa
13.00 Aculiecinieks
13.15 Veiksmīgs uzņēmējs 
Latvijā. 
13.45 Automoto raidījums nr.2
14.20, 18.55 PČ daiļslidošanā. 
17.45 Latvijas sporta varoņi. 
Dukuru mezgls 
18.25 Ziņas
22.00 Personība. 100 g kultūras
23.00 Nacionālie dārgumi. 100 g 
kultūras
23.45 Sporta studija 
0.35 LTV - 60

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, 1.25 Dzīvīte
9.10 Sveika, mamma!
10.20, 13.45 TV skatlogs
10.35 Mežonīgā kaķe
11.45 Uta Danella. Saldā vasara
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, 1.45 Iemīlēties vēlreiz
20.40, 2.30 Degpunktā
21.10 Maini vai zaudē 

22.00 Dārgā, mēs nogalinām 
bērnus!
0.45 Čikāgas sardzē 

TV3
5.00, 0.10 CSI. Lasvegasa
5.40, 12.05 Atriebība
6.20, 13.05 Multfilmas
7.40, 18.00 Divarpus vīri
8.40, 16.55 Kobra
9.40 Iebraucēji
10.45 TV skatlogs
11.00 Anželika
14.30, 2.30 Viņas melo labāk
15.40, 20.20, 3.15 UgunsGrēks
19.00, 3.45 TV3 Ziņas
19.35, 4.15 Bez Tabu
21.00 Nozieguma skelets
22.00 Motelis
2.00 Amerikas smieklīgākie 
videokuriozi

TV3+
5.40, 15.35 Māja-2
6.25 Taksis
7.20 Multfilmas
8.10 Uzmanību, bērni!
8.40, 0.40 Ekstrasensu cīņas
10.50, 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. Mīlestība lielpilsētā
22.40 Krāpšanas

NTV Mir
6.00, 7.00, 8.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00  Šodien
6.05 Ārstu lieta 
7.05, 8.05 Lietišķs rīts
9.00 Muhtara atgriešanās
10.20, 16.35 Sasisto lukturu 

ielas
12.00 Zvērināto tiesa
13.25, 18.35 Ārkārtas gadījums
14.00 Satikšanās vieta
17.30 Runājam un rādām
19.50 Vientuļais vilks
21.40 Dēmonu medības
23.50 Dienas kopsavilkums 
0.20 Lāča miga
4.50 Mūsu uzraugs
2.20 Nika
4.50 Mūsu uzraugs

PBK
6.30, 9.00, 11.00, 14.55, 16.25, 
1.35 Ziņas
6.35 Bērnu klubs
7.00, 9.25 Labrīt!
9.55 Dzīvo vesels!
11.35, 21.15, 23.05 Inkvizitors
13.55 Vienatnē ar visiem
15.20, 3.35 Moderns sprie-
dums
16.50 Vīriešu/ sieviešu
17.50, 18.05 Precamies!
18.00, 20.45, 23.00 Latvijas laiks
18.55 Lai runā!
20.00 Laiks
23.30 Vakara Urgants
0.05 Maskava
1.05, 5.55 EuroNews
1.50 Mf. Privātā dzīve
3.25 Smieklīgi videoklipi

RTR Planēta (Baltija)
5.00 Rīts
9.55 Par pašu galveno
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Vēstis
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 
Vēstis - M
11.55 Sklifosovskis
14.55 Ledus laikmets
17.40 Tiešais ēters

18.50 60 minūtes
21.00 Divas dzīves
23.45 Divkauja
1.50 Sanktpēterburgas ziņas
2.05 Soņka. Leģendas turpi-
nājums
3.35 Ieguldījums

RenTV Baltic
5.40, 22.50 Skatīties visiem
6.00 Pazīsti mūsējos
6.20 Vovočka
7.15, 7.35 Labrīt!
7.25 Laika ziņas
8.05, 19.45 Saviesīgas vaka-
riņas
9.05 Pareizs līdzeklis
10.15, 17.30 Ģimenes drāmas
11.25 Karavīri
13.30 Maldu teritorija
15.25 Dokumentāls projekts
16.30 Dīvaina lieta
20.45 Kara noslēpums
23.50 Visšokējošākās hipotēzes
0.45 Ziņas
1.05 Skandaloza lieta

ONT
6.00, 6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 
8.30, 9.00, 11.00, 13.00, 16.00, 
18.00, 20.30, 0.25 Ziņas
6.05, 8.05 Rīts
9.05 Dzīvo vesels!
10.15 Garša
11.05, 13.05, 16.15, 18.15, 
21.00 Sporta ziņas
11.10 Moderns spriedums
12.10 Vienatnē ar visiem
13.10 Vīriešu/ sieviešu
14.15 Laiks rādīs
16.55 Precamies!
18.20 Kontrolpirkums
18.55 Lai runā!
20.00 Laiks

21.05 Jātiek skaidrībā
21.30 Mata Hari
23.25 Maskava

Baltkrievija 1
6.00, 7.20, 8.15 Labrīt, Balt-
krievija!
7.00, 8.00, 9.00, 12.00, 15.00, 
19.00, 0.30 Ziņas
7.05, 8.05 Ekonomikas ziņas
7.10, 8.10, 19.40, 23.55 Zona Х
9.10, 22.15 Pēdas
10.00, 13.00, 16.00 90 sekun-
des
11.00 Bērnu ārsts
11.35, 12.10, 20.00 Prakse
12.05 Diena lielpilsētā
13.05 Diena lielpilsētā
14.00, 16.30 Ģimenes me-
lodrāmas
15.15, 18.40 Reģionālās ziņas
15.25 Gaisīga sieviete
17.35 Baltkrievijas laiks
19.20, 0.10 Interešu sfēra
21.00 Panorāma
21.45 Df. Dzīvības lieta
0.45 Sporta diena
1.00 Mf. Sākt dzīvi no jauna

Baltkrievija 2
7.00 TV rīts
9.00, 22.45 TV barometrs
9.05, 18.20 Pēdējais no Ma-
gikjaniem
10.10, 16.05 Nepiedzimsti 
skaista
11.55, 19.25 Tētis sprukās
14.10, 21.30, 22.10 Jaunkun-
dze - zemniece
15.20, 23.20 PIN kods
16.55 Tāds darbs
17.45 Par ēdienu
22.00 Sportloto 6 no 49, KENO
22.50 Onlains

CETURTDIENA,  30. marts

PIEKTDIENA, 31. marts 
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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. 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

Izsakām visdziļāko līdzjūtību 
un skumju brīdī esam kopā 
ar Rutu Ivanovu, no tēva uz 
mūžu atvadoties.

Robežnieku pamatskolas 
kolektīvs

LAIKA ZIŅAS
29.03 30.03 31.03

- 3  ... + 2  - 3 ... + 3  - 1  ... + 6

R                         2 m/s   ZR                       5 m/s DR                    5 m/s

PLAS TI KĀ TA LO GI 
UN DUR VIS.

(6-kameru vācu profils 
Gealan)

Atlaides līdz 15 %
Metāla durvis.
Iekštelpu durvis.
Žalūzijas/ moskītu tīkli.
Veikals - salons atrodas 

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

T. 27878088, 28675525

Z/S “FLAVERI” 
pārdod jaunas vistiņas 

(4 - 5 mēn.), labas dējēj-
vistas, gailīšus. Iespēja-
ma piegāde. 

Tālr. 29142247, 27290172

Reklāma un sludinājumi

SIA “AIBI” 
iepērk liellopus, 

jaunlopus, aitas, 
zirgus. 

Pērk arī gaļas šķirnes 
jaunlopus eksportam. La-
bas cenas. Samaksa tūlī-
tēja. Svari.       

    Tālr. 26142514, 20238990.

vasarnīcu Meža norā. Tālr. 
26853074; 26533114;
“VW Passat B5” - 1.9 D, 2002., 
tumši zils. Teicamā stāvoklī. Tālr. 
26415089;
“AUDI A6” - 2.5 TDi, 1995., no-
maksāti nodokļi. Tālr. 24801164;
lietotu durvju bloku (200x90), 
diskus VW R14 (4 gab.). Tālr. 
27159776;
divrindu kartupeļu stādīšanas ie-
rīci (mazlietota), jaunu ruļļu pacē-
lāju (3.6 m). Tālr. 26925527;
KSP (1.20 x 2.70, biezums - 1.6 
cm). Tālr. 26400745;
benzīna trimerus (90 €) un zāģus 
(65 €), metināšanas inventorus 
(90 €), maskas-hameleonus (25 
€), ģeneratorus 2.2 kw (160 €). 
Viss jauns. Tālr. 28704679;
rokas šujmašīnu; melnu, garu 
mēteli (50 izm.). Tālr. 28854532;
ķēvi (10 mēn.). Tālr. 28353721;
bites ar stropiem. Tālr. 26888259;
B/L saimniecība - piena teļu 
gaļu. Iespējama piegāde. Tālr. 
26415089;
kartupeļus. Tālr. 29156359;
pārtikas kartupeļus; pīles. Tālr. 
20317641;
sausu malku. Tālr. 29189194;
malku (skaldītu un klučos). Tālr. 
28296806;
malku (klučos un skaldītu, 3 m). 
Tālr. 28381659.

teļus, aunus, liellopus. Tālr. 
26524409.

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.

PĒRK

Z/S PĀRDOD DĒJĒJVIS-
TAS, DAŽĀDU KRĀSU 

JAUNPUTNUS. 

Tālr. 29186065.

Šalciet klusi, dzimtie meži,
 Mūža dziesma beigusies,
 Pāri sirdij apklusušai
 Zeme smilšu sagšu klāj.
                 /A.Balodis/

 Dagdas novada pašvaldī-
ba izsaka visdziļāko līdzjūtī-
bu Andrim Badūnam,  tēvu 
mūžībā pavadot.

Jau atkal viena zvaigzne  
Tur augšā šonakt dziest.  
Sirds, visu atdevusi,  
Beidz priecāties, beidz 
ciest.

Izsakām visdziļāko līdzjū-
tību Andrim Badūnam, tēvu 
mūžībā pavadot. 

“Latgales partijas” Dagdas 
nodaļas biedri

Lai tēva mīla paliek dziļi 
sirdī 
Par avotu, kur mūžam 
spēku smelt....

    Mūsu visdziļākā līdzjū-
tība Andrim Badūnam, tēvu 
mūžības ceļos pavadot.

Bijušie Rajona padomes 
kolēģi 

Jau saule riet un atvadās 
no dienas,
Sirds pretī klusumam un 
dusai iet.
To melno sāpi neizstāstīt,
To bēdu nepacelt, kas 
smagi spiež.

Patiesi skumstam un sēru 
brīdī esam kopā ar Andri 
Badūnu un viņa ģimeni, tēti 
mūžībā pavadot.

PI “Veselības un sociālo 
pakalpojumu centrs 

“Dagda”” kolektīvs

Tu esi katram viena, to-
mēr tikai viena, 
Pie kuras kā pie saules 
bērni turas klāt. 
Un tāpēc ir tik grūti, za-
ļām skujām birstot,  
Uz mūžu zemei tevi atdot, 
māt!

Skumju un atvadu brīdī 
esam kopā ar Nelliju Livčāni, 
māmiņu zemes klēpī guldot.

Utānu ģimene, Sandra ar 
ģimeni

Austrumu šarms - pavasara pārsteigums

Alekseja GONČAROVA foto
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