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Aglonas, Dagdas un Krāslavas novadu laikraksts

Lai arī deputāti, kuri brauca 
uz pagastiem, mainījās, tomēr 
novada domes priekšsēdētāja 
Sandra Viškure bija klāt visur un 
runāja pirmā, iepazīstinot klāt-
esošos ar kopainu. 

Decembra beigās Dagdas 
novada pašvaldība iegādājās 

divus mikroautobusus Volkswa-
gen Crafter. Andrupenes pagas-
ta pārvaldei tiks nodots viens no 
jaunajiem mikroautobusiem un 
pašvaldības transportlīdzeklis 
Reno Master. Līdz šim Andrupe-
nes pagasta skolēnus pārvadāja 
SIA „Andrupenes kokaudzētava” 

un pašvaldība maksāja par sa-
ņemtajiem pakalpojumiem, bet 
tad sabiedrība paziņoja par sa-
vas darbības izbeigšanu un bija 
jārisina skolēnu pārvadāšanas 
jautājums.

(Turpinājums 2. lpp.)

Kopīgi jautājumi Tikšanās ar iedzīvotājiem
No 6. līdz 9. maijam iedzīvotāji 
tika aicināti uz tikšanos ar Dag-
das novada domes deputātiem 
un pašvaldības darbiniekiem. 
Nedēļas laikā pašvaldības amat-             
personas apceļoja katru novada 
pagastu un noslēdzošā tikšanās 
bija Dagdas tautas namā. 
“Ezerzemes” žurnālists apme-
klēja pasākumus Andrupenē, 
Andzeļos, Bērziņos un Šķaunē. 
Pārsteidza iedzīvotāju zemā ak-
tivitāte un atliek vien minēt vai nu 
ļaudis vairs nekam netic, vai arī 
viņiem viss vienalga.  

Ziedošais maijs.                                                                          Alekseja GONČAROVA foto

Pilsēta pavasarī

SIA “LEVEN”
AEROC bloki, cements, ķieģeļi 

(krāsnīm, dūmvadiem, šamota).
Metāla jumti: (cinkoti, krāsoti), 

ūdens noteces sistēmas, jumta plēve 
(palīdzēsim noteikt nepieciešamo 
materiāla daudzumu); 

Santehnika: tualetes podi, hidrofori, 
duškabīnes, apkures katli, pirts katli; 
metāls: loksnēs, metāla caurules 
(kvadrātveida, apaļas), armatūra 
un tās sieti; celtniecības materiāli: 
reģipsis, KNAUF špakteles, grunts, 
profili (UD, CD, UW, CW). Piegāde.

Gaidām Jūs mūsu veikalos!
Krāslavā, Vasarnieku 2a, t. 65622073, 

Dagdā, Skolas 4, t. 5653354.

“Ritms R”
Plastikātalogiundurvis

(Latvijas,Polijasražojums).
Izmērunoņemšana,uzstādī

šana,apdare(tālr.20219116,
Genādijs).
Pasūtījumupieņemšanapa

tālr.65681152,20220306.

Vēlies skaistu apģērbu?
Nāc uz mūsu 

veikalu!
Atvēries jauns vīriešu un jau-

niešu-sieviešu apģērbu veikals.
Mūsu adrese: Krāslava, Brīvības 

ielā 14-2, bijušajā šūšanas darbnī-
cā “Stefānija”.

31.maijā
Grižanki – 8:00
Rudušķi – 10:00
Vamžuški – 11:00
Izoti – 12:30
Baranova – 13:30

1.jūnijā
Malka – 8:00
Beitāni – 10:00
Kļukuški – 11:30
Ūdrija – 13:00

Vasarsvētki Rūdušķu draudzes kapos

•	 Krievijas gāzes koncerna “Gazprom” gāze piegādes Latvijai un Ei-
ropai ir valūtas sūklis, ko tā nekad neaizvērs, tāpēc tā bija un būs 
droša, šādu viedokli biznesa portāla “Nozare.lv” rīkotajā diskusijā 
pauda eksperti.

•	 Roberts Ķīlis, bijušais izglītības ministrs Latvijas Televīzijas raidī-
jumā “Sastrēgumstunda”  sacīja, ka Latvijā ir daudz skolotāju, kuri 
saņem vairāk nekā 1000 eiro un kas strādā, vadot privātstundas.

•	 Latvijas prioritāte ir nacionālā neatkarība, tas nozīmē - finansēju-
mu aizsardzībai. Citām nozarēm pagaidām papildu līdzekļus solīt 
nevar, atbildot uz žurnālistu jautājumiem, sacīja Ministru prezidente 
Laimdota Straujuma.

•	 Rūpniecības apjoms Latvijā šā gada martā, salīdzinot ar pagājušā 
gada attiecīgo mēnesi, samazinājās par 1,6 %, kas ir septītais 
lielākais kritums no visām Eiropas Savienības (ES) dalībvalstīm, 
par kurām pieejama informācija, pirmdien paziņoja ES statistikas 
birojs “Eurostat”.

•	 Lai mazinātu ēnu ekonomiku un ierobežotu aplokšņu algas, Valsts 
ieņēmumu dienests sagatavojis grozījumus Kredītiestāžu likumā, 
kas paredz bankām sniegt informāciju par fiziskās personas 
skaidras naudas iemaksām savā kontā, arī bankomātā, ja gada 
laikā iemaksas veiktas ne mazāk kā astoņas reizes un kopsummā 
pārsniedz 6000 eiro.

•	 Par maksātnespējīgā Liepājas metālapstrādes uzņēmuma “Liepā-
jas metalurgs” iegādi interesējas aptuveni 20 potenciālie investori, 
kuriem savi piedāvājumi jāiesniedz līdz 13. jūnijam.

Latvijā un pasaulē

Pievienojies mūsu lasītāju pulkam!

6 mēn. – EUR 17.07;
5 mēn. – EUR 14.23;
4 mēn. – EUR 11.38;

3 mēn. – EUR 8.54;
2 mēn. – EUR 5.69;
1 mēn. – EUR 2.85.

Abonē laikrakstu “Ezerzeme” 
un uzzini aktuālāko Krāslavas, Dagdas un Aglonas novadu informāciju!

Laikraksta “Ezerzeme” redakcija lūdz ierasties 
pēc honorāra Dz. Patmalnieku, Ievu Joksti, 
Astrīdu Daniļeviču, D. Skudru, Karīnu Lipšā-
ni, Aleksandru Petunovu.

Honorāru līdz 23. maijam var saņemt redakcijā 
Lācplēša ielā 20, Krāslavā, katru dienu no plkst. 
8.00 līdz 17.00. 

Tālr. 65681464
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Uz žurnālista jautājumiem 
atbild Dagdas novada domes 
priekšsēdētāja Sandra VIŠKURE

- Ar ko šī tikšanās tūre at-
šķīrās no iepriekšējās pērn?

- Iepriekšējā reizē vedu līdzi 
visus speciālistus un viņi vairāk 
vai mazāk stāstīja cilvēkiem, kurš 
ar ko nodarbojas. Tāpat vietējie 
speciālisti bija klāt un arī visās 
vietās -  pārvalžu vadītāji. 

- Vai tik iepriekšējā reizē 
nebija labāks apmeklējums?

- Kaut kur bija labāk apmek-
lēts, kaut kur bija mazāk cilvēku. 
Iedzīvotājiem ir jautājumi, kurus 
viņi var atrisināt ar pārvaldnieku, 
nevajag braukt uz Dagdu. Tāpēc 
šoreiz liku runāt katram pārval-
des vadītājam par savu pagastu, 
lai cilvēki klausās un dzird, ko viņi 
paveikuši. Pati pastāstīju, kas 
notiek citos pagastos, lai iedzī-
votājiem būtu interese nākt pie 
pārvaldnieka un teikt: “Mēs gri-
bam pabraukt pa novadu un ap-
skatīties, kas notiek kaimiņos!” Jo 
daudzi jau nav otrā galā bijuši un 
nezina, kas tur notiek, kā izskatās 
tas vai cits pagasts.

- Kad būs nākamā tikšanās 
reize deputātiem ar iedzīvotā-
jiem?

- Esam ieplānojuši rīkot tik-
šanās divas reizes gadā, tātad 
– rudenī! Sāksies projekti, varēs 
stāstīt cilvēkiem, ko un kā gribam 
darīt. 

- Kāpēc cilvēki neatnāca 
tādā skaitā, kā mums visiem 
gribētos? Jūs taču gribētu, lai 
vismaz trešdaļa pagasta atnāk-
tu, jo tas noteikti palīdzētu arī 
jums darbā?

- Varbūt aktivitāte zema, jo ir 
sējas laiks un mēs braucam die-
nas laikā. Es domāju, ka nākam-
reiz varētu braukt uz veselu dienu 
un tad varam tikties jebkurā vie-
tā, uz ielas vai iestādē un pavērot 
dzīvi pagastā dienas laikā. Varbūt 
tiešām daļa cilvēku nevar atrau-
ties no darba dienas laikā. Varbūt 
varam braukt piecos vakarā, pēc 
darba. Domāsim, bet nākamā 
reizē gribētos, lai šis pasākums 
notiek savādāk.

Tikšanās ar iedzīvotājiem

Piedrujā ieradās televīzija no 
pašas galvaspilsētas, no Rīgas.

Visi centās sakārtot savus 
pagalmus, jo kaut kas tāds notiek 
vienreiz desmit gados. Cienīja-
mie korespondenti tika viesmīlīgi 
sagaidīti. Savādāk mūsu cilvēki 
neprot. Veselu dienu ciemats dzī- 
voja kameru priekšā. Neatkarī-
bas dienā cilvēki burtiski pielipa 
pie televizoru ekrāniem, lai no 
malas ieraudzītu savu Piedruju.

Bet kādu vilšanos nācas 
piedzīvot. Rādīja veco, slēgto 
kokzāģētavu, bet tai blakus taču 
ir sakopta viensēta ar ērglis, pašu 
rokām uztaisīts no plastmasas, 
pagalmā brīnumputns.

Aizmirsa koresponden-
ti nofilmēt pagastmājas fasā-
di, iemūžināja tikai karogus un 
blakus esošo nedzīvojamo māju. 
Filmējot baznīcu, vieta atradās ti-

kai diviem kupoliem, bet arī viss-
liktākajiem. Jā, mūsu veikals nav 
supermārkets un pasts bez eiro-
remonta, bet toties viss sakārtots 
un tīrs.  Ciemats dzīvo: ir veikals, 
pasts, medpunkts, četras reizes 
dienā kursē autobuss.

Parādīja pamestas mājas ar 
aizvērtiem logiem, bet skaistās – 
paslīdējušas kamerai garām.At-
brauca galvaspilsētas kungi, piev-
eicot tādu ceļa posmu, lai tuvplānā 
vairākas reizes parādītu, ka ciemā 
ir sabiedriskā tualete un uz auklas 
žūst sieviešu veļa. Tas, protams, ir 
svarīgi un tuvplāna cienīgi.

Jautājums: ko galvaspilsētas 
kungi vēlējās parādīt? Ka neat-
karības un 10 Eirozonas gadu 
laikā neizdevās rast līdzekļus šādu 
ciemu attīstībai. Kauns un negods, 
bet vietējiem iedzīvotājiem sāp.

Sieviešu ansamblis “Zaba-

va” tik ļoti centās. Viņiem dziedā-
ja gan krievu, gan latviešu dzies-
mas. Varēja just, ka sievietes ļoti 
uztraucas. Izrādījas, ka tas nevie- 
nam nav vajadzīgs.

Piedrujā dzīvo labi, sirsnīgi 
cilvēki. Nav svarīgi tie ir pilsoņi 
vai nepilsoņi, krievi vai latvieši, 
mēs visi mīlam savu zemi, savu 
valsti. Katrs no mums, nesaņemot 
lielus finansiālus līdzekļus, uztur 
kārtībā savu zemes gabaliņu. Pal-
dies zemniekiem, kuri no agras 
rītausmas līdz vēlam saulrietam 
apstrādā zemi un cilvēkiem dod 
darba vietas, bet valstij – maizi, un 
papildina kasi ar nodokļiem.

Par ko tika iešpļauts dvēselē? 
Varēja taču kameras virzīt uz labo, 
ir taču ko rādīt, kāpēc jāmeklē tikai 
sliktais? Ar kādu mērķi jūs, kungi, 
braucāt šurp?

Ļubova LEVAŠĶEVIČA

Kādēļ braucāt, kungi?
No lasītāju vēstulēm KRĀSLAVAS VĒSTURES UN MĀKSLAS MUZEJS

Starptautiskā akcija 

Muzeju nakts 2014
Moto: SARKANĀ KRĀSA - DZINTARS

      
 SESTDIENA, 17. MAIJS

•	 18:00 - 01:00 Ekspozīcijas „Pieci airi” un  izstāžu apskate.
•	 18:00 – 18:30 “No skices līdz metālam.”  Edgara Vronska, 

Oksanas Vronskas un Gļeba Vronska darbu izstādes apskate 
un tikšanās ar māksliniekiem.                           

•	 18:30– 18:45 “Dzintara medības.” Teatralizēts uzvedums 
Krāslavas amatierteātra aktieru izpildījumā.                          

•	 18:50 – 19:00 Dzintara deju ritmi grupas “Alisa” izpildījumā. 
Vadītāja Alla Zabelova, Krāslava.

•	 19:00 – 19:40  Aglonas radošu jauniešu un popgrupas 
“Mala” koncertuzvedums “Zeme laimīgā”. Vadītāja Gunta 
Gulbe-Kalvāne.

•	 19:00 Performance “The Art in The City” Krāslavas Mākslas 
skolas audzēkņu izpildījumā.         

•	 19:45 –21:30 Seno latgaļu kaujas prasmes-šaušanu ar loku 
un šķēpa mešanu demonstrē “Kroma kolna broliste”. 
Pušas Zundi, Dagdas novads.

•	 21:30 Grupas “Uguns teātris” uzstāšanās. Vadītājs Jurijs 
Smuļko, Daugavpils.

•	 18:30   –21:00 Kruoslovys amatnīku brolistes tirdziņš.
•	 18:30 –21:00 “Zirgam mugurā”. Zirgu sēta “Klajumi”. 

Īpašniece - Ilze Stabulniece.
•	 18:00 –22:00 Labu garastāvokli ar garšīgiem ēdieniem no-

drošinās SIA “Krāslava D”.
                
                                 Ieeja bez maksas.

Aicinām piedalīties!
                                                                                   

(Turpinājums. Sākums 1.lpp.) 
Otrs Volkswagen Crafter mik-

roautobuss tiks izmantots pašval-
dības vajadzībām. Mikroautobusi 
tika iegādāti iepirkumu procedū-

ras rezultātā, pasažieru skaits – 
19. Jaunu mikroautobusu nopirka 
arī Andzeļu pagasta pārvaldes 
vajadzībām, tikai šajā vietu skaits 
- 16. Autobuss ir pieprasīts un, kā 
saka, kad nav, šķiet, tā arī vajag, 
bet kad ir, tad tikai saproti visus 
ieguvumus.  

Andrupenes pagastam pie-
šķirts finansējums jaunas trak-
tortehnikas iegādei, jo šeit lielas 
platības ierakstītas zemesgrāma-
tā. Viņi paši gatavo malku, tāpat 
ziemā mazākos ceļus vai lauku-
mu paši attīrīs no sniega. Vasarā 
varēs aizbērt bedrītes uz ceļiem 
un sadarbībā ar Svariņu pagastu, 
kur ir greideris, varēs savus ceļus 
labāk sakārtot.

Vēl Dagdas novada pašval-
dība bija izsludinājusi projektu 
konkursu “Sabiedrība ar dvēseli 
2014”, paredzot piešķirt līdzfi-
nansējumu projektu īstenošanai. 
Projektā var piedalīties biedrības, 
nodibinājumi un nereģistrētas ie-
dzīvotāju grupas, kas vēlas uzla-
bot dzīves kvalitāti savā apkaimē. 
Kopējais pieejamais finansējums 

5000 eiro, viena projekta atbalsts 
- līdz 500 eiro. Izrādās, ne visi pa-
gasti startēja šajā projektā.

Svariņu pagastā ir plānots 
nomainīt vecās, savu laiku no-

kalpojušās attīrīšanas iekārtas, 
pārvedot turp savulaik Dagdas 
pagastā izmantotās salīdzino-
ši jaunās iekārtas, jo šī pagasta 
daudzdzīvokļu mājas nesen pie-
slēdza pilsētas kanalizācijas sis-
tēmai. Šobrīd risinās jautājums 
par šo iekārtu pārvietošanu uz 
Svariņiem, līdz ar to arī šajā cie-
matā beidzot būs sakārtota no-
tekūdeņu attīrīšanas sistēma. 

Konstantinovas pagastā 
pērn saviem spēkiem iesāka ie-
rīkot ielu apgaismojumu – izraka 
tranšeju, ierīkoja kabeli, bet šo-
gad no ceļu naudas tiks iepirkti 
stabi un lampas. Tādējādi pagas-
tā vismaz viena iela būs apgais-
mota. Konstantinova ir vienīgais 
pagastu centrs, kur nav asfaltē-
tas ielas. 

Šķaunes pagastā veikta sko-
las siltināšana un ir prieks par 
labiem apstākļiem, kas radīti sko-
lēniem un skolotājiem. Veiktas 
arī citas saimnieciskas lietas. Iz-
zāģēti vecie koki centrā, kas aiz-
sedza saules gaismu. Pārvaldes 
vadītāja ir viena uz diviem pagas-

tiem, viņa strādās tā, lai ne Bērzi-
ņos, ne Šķaunē cilvēkiem nebūtu 
pārmetumu, ka vienā vietā ir vai-
rāk vai labāk izdarīts nekā otrā.

Pilsētā tika sakārtotas kana-
lizācijas lūkas, 
lai netraucēti var 
braukt autotrans-
ports. Rit darbs 
pie jaunu projek-
tu izstrādāšanas. 
Viškures kun-
dze informēja 
uz kādu atbalstu 
2014. – 2020. 
gada periodā 
var cerēt mazie 
novadi, ņemot 
vērā modeli 21 
+ 9. Šajā perio-
dā varēs iegūt 
finansējumu no 
Eiropas Savie-
nības fondiem, 
realizējot projek-
tus un dažādas 
aktivitātes. Tā 
kā novads ne-

ietilpst 21 + 9 pašvaldību skaitā, 
bet gan ir starp 89 pašvaldībām, 
kas ārpus tā, tad ir jāsadarbojas 
ar apkārtējiem novadiem. Dag-
das novads liek akcentu uz Krā-
slavas novadu. Piemēram, tiek 
izstrādāta tehniskā dokumentā-
cija Dagdas vidusskolas sporta 
stadiona rekonstrukcijai, arī Krā-
slavas novadam aktuāls stadiona 
jautājums un kopā tiks strādāts, 
lai tos savestu kārtībā abās pilsē-
tās. Šogad Dagdas novadā darbu 
sāka sporta skola, jaunieši trenē-
jas un arī tamdēļ vajag stadionu.

Izstrādāts projekts Jaundo-
mes muižas rekonstrukcijai, un 
tikko būs iespēja startēt ES finan-
sējuma saņemšanai, tas tiks da-
rīts un šo kultūrvēsturisko objektu 
mēģinās turpināt sakārtot un at-
tīstīt. 80% no ES projektu sum-
mas finansē ES, ir programmas, 
kurās valsts nāk palīgā ar savu 
finansējumu 5% apjomā. Pārējo 
daļu maksā pašvaldība, ieguldot 
15 % vai 20%, bet ir nianse. Lai 
saņemtu ES naudu, nepiecie-
šams ņemt kredītu, lai projektu 

realizētu pilnā apjomā un tikai 
pēc tam pašvaldība saņem ES 
naudu, ko uzreiz jāatdod valsts 
kasē un turpina maksāt nelielo 
sava procenta daļu. 

Lai gan ceļi novadā ir izbrau-
cami, to uzturēšanai nepiecie-
šami lieli līdzekļi. Valsts šoreiz 
palielinājusi finansējumu un no-
vads saņems 311 tūkstošus eiro 
uz 500 km ceļu. Plānots, ka 10% 
paliks kā neaizkaramais uzkrā-
jums un ko pagasti vai pilsēta va-
rēs izmantot kritiskās situācijas, 
pēc tam atgriežot naudu atpakaļ. 
Pārējo naudu dalīs tā: 40% pilsē-
tas ielām un stāvlaukumiem, bet 
60% -- pagastiem, lai tur var sa-
kārtot savus ceļus.

Saistībā ar pagastiem būšot 
arī projekti, kas realizējami caur 
Lauku atbalsta dienestu. Būs 
programmas pašvaldības ceļu 
sakārtošanai, bet tas nenozīmē, 
ka viena gada laikā varēs remon-
tēt visus ceļus. Novada speciālisti 
izstrādājuši programmu, kurā no-
rādīti konkrētie ceļu posmi, kas 
jāsakārto. Tur ir jāizpilda daži  no-
sacījumi, proti, šos ceļus izman-
to lielsaimnieki vai arī tuvumā 
ir apstrādāta lauksaimniecības 
zeme un tamlīdzīgi. Tā pašvaldī-
ba cenšas palīdzēt uzņēmējiem 
ērti piekļūt pie saviem laukiem un 
fermām. Uzņēmējdarbība ir no-
vada pamatu pamats, kuru vajag 
atbalstīt un šāds atbalsts var nākt 
caur ceļu sakārtošanu.

Viškures kundze arī norādī-
ja, ka ūdenssaimniecības lietas 
novadā lielākoties sakārtotas. 
Netika aizmirsti kultūras pasāku-
mi. Maijā Dagdā būs starptau-
tisks bērnu un jauniešu dziesmu, 
deju un citu aktivitāšu festivāls, 
kurā piedalīsies bērni no Baltkrie-
vijas, Lietuvas, mūsu novada un 
apkārtējo novadu pašvaldībām. 
Aicināti piedalīties arī skatītāji. 
Jūlija beigās novads atzīmēs 5 
gadu jubileju un tiks prasīts, lai 
savu ieguldījumu dod katrs pa-
gasts, lai cilvēki sajūt un saprot 
piederību novadam.

Juris ROGA, autora foto

Kopīgi jautājumi

“Latvijas Avīze” sadarbībā 
ar LU un dažādu nozaru eksper-
tiem, kā arī tirgus un sabiedriskās 
domas pētījumu centru SKDS jau 
septīto gadu pēta Latvijas augst-
skolu reitingu. Šogad Daugavpils 
Universitāte atzīta par ceturto labā-

ko Latvijas augstskolu un 1. labāko 
Latvijas reģionālo augstskolu.

Daugavpils Universitāte arī 
aizvadītajā gadā reitinga tabu-
lā ierindojās uzreiz aiz līderiem, 
daudz neatpaliekot no Latvijas 
Universitātes, Rīgas Tehniskās 

universitātes un Rīgas Stradiņa 
universitātes.

Reitingā iekļautas visas Lat-
vijas augstskolas – gan valsts, 
gan juridisko personu dibinātās, 
kopskaitā 35.

Zane LOČMELE

Pirmā labākā reģionālā augstskola un ceturtā labākā Latvijā
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Noteikumu projekti ir līdz šim 
neatbilstoši interpretēti mediju 
telpā, ir jāskata visu trīs Minis-
tru Kabineta noteikumu projek-
tu pakete vienkopus - tā uzsver 
Pārresoru koordinācijas centrs. 
Pārpratumu raisījis kāds punkts 
MK 872. noteikumos. Tas vēsta, 
ka pasažieri, kas bauda simt pro-
centu atlaidi sabiedriskajā trans-
portā, biļeti iegādāsies par pilnu 
maksu un braukšanas izdevumus 
šo noteikumu noteiktā kārtībā 
kompensēs Satiksmes ministrija 
no valsts budžeta.

“Un, protams, ja tos traktē iz-
lasot tikai vienu punktu un MK no-
teikumu grozījumus  pēc būtības, 
tad var tā iztulkot,” atzīst Valters 
Bolēvics no Pārresoru koordinā-
cijas centra. Taču viņš uzsver, ka 
šie noteikumi jāskata kontekstā 
ar citiem. Viņš apstiprina, ka arī 
turpmāk pasažieri, kuriem ir simt 
procentu atlaide sabiedriskajā 
transportā, nemaksās par brau-
cienu no savas naudas.

“Tā ir atvērta tipa sistēma, 
elektroniska personas identifi-
cēšana. Personai, atvieglojumu 
saņēmējam, nav par savu naudu 
jāpērk šī biļete. Tā ir vienkārša 
elektroniska sistēma, lai uzskaitī-
tu un izskaustu riskus, kad pats 
pārvadātājs nospiež, tā saucamo, 
nulles biļeti,” skaidro Bolēvics.

Tiesa, Labklājības ministrija, 
kura arī Pārresoru koordinācijas 
centra organizētajā darba grupā 
strādāja pie izmaiņām valdības 
noteikumos, pastāv uz nepārpro-
tamu noteikumu redakciju. „Nav 
skaidri noteikts, līdz ar to rodas 
pārpratums, ka cilvēkam jābūt lī-
dzi naudai. Normatīvajos aktos 
skaidri un gaiši jāpasaka - lai sa-
ņemtu sabiedriskā transporta pa-
kalpojumu, nav līdzi jābūt naudai 
uz kartes,” norāda Labklājības 

ministrijas pārstāve Kristīne Pūre.
Ministrijā uzsver, ka jaunā 

sistēma nedrīkst radīt nekādus 
zaudējumus cilvēkiem, kuriem 
pienākas atvieglojumi, proti, bā-
reņiem, politiski represētajiem, 
invalīdiem.

“Labklājības ministrija, pie-
daloties Pārresoru koordinācijas 
darba grupā, vairākkārt ir uzsvē-
rusi, ka pasažieru uzskaites un 
identificēšanas sistēmas maiņa 
nedrīkst radīt papildu izdevumus 
un apgrūtinājumus personām, 
kurām ir tiesības uz atvieglo-
jumiem sabiedriskā transporta 
izmantošanā,” saka Pūre. Lab-
klājības ministrijas pārstāve arī 
piebilst, ka ieviešot elektronisko 
karšu sistēmu, cilvēkiem nevaja-
dzētu būt nekādu izdevumu.

Par jauno sistēmu pagaidām 
gan nav bijušas nekādas disku-
sijas ar nevalstiskajām organi-
zācijām, kas pārstāv cilvēkus, uz 
kuriem tā attieksies. „Man liekas, 
tas ir viens no lielākajiem mīnu-
siem, jo satraukums ir ļoti liels un 
zvanu no organizācijām ir daudz, 
kas prasa, kas un kāpēc tā ir noti-
cis, ” stāsta Iveta Neimane no pa-
cientu organizācijas SUSTENTO.

Tagad atklājies, ka līdzmak-
sājuma nebūs, bet ir neskaidri 
jautājumi. “Kas tās ir par kartēm, 
vai cilvēkiem būs atkal kāda jau-
na karte, kā cilvēki to saņems, 
vai tas nebūs papildu izdevums 
cilvēkiem, vai tas būs ērti? Jo gal-
venais, mūsuprāt, ka tas nedrīkst 
būt nekāds pēcmaksājums, ka 
cilvēks samaksā par biļetēm un 
pēc tam kaut kad kaut kā saņem 
atpakaļ,” saka Neimane.

Neimane uzsver, ka galve-
nais risks – šiem atvieglojumu 
saņēmējiem trūks naudas, lai sa-
maksātu.

Arī Latvijas Politiski repre-

sēto apvienības vadītājs Gunārs 
Resnais uzskata, ka normatīva-
jos aktos nedrīkst būt nekādas in-
terpretācijas iespējas: “Bet mani 
vispār uztrauc šī situācija, deba-
tes par šo jautājumu. Latvija ir pil-
na ar ierēdņiem, nepārslogotiem, 
un tiešām man negribas ticēt, ka 
šis nejaušais formulējums – ja 
viņi tagad tā saka, ir nejaušs. Es 
nedomāju. Man liekas, ka tā drī-
zāk ir kārtējā putra, ko gribam ie-
vārīt, bruģējam ceļu uz neskaid-
rību, uz dažādas interpretācijas 
iespējām.”

Gunārs Resnais gan norā-
da uz robiem līdzšinējā sistēmā. 
Piemēram, esot zināmi gadījumi, 
kad politiski represētais, kurš par 
brīvu vai ar atlaidi brauc maršru-
tā, bet pārvadātājs viņam izsit 
biļeti visa maršruta garumā, ne-
vis tikai nepieciešamajā posmā. 
Tādā veidā pārvadātāji pelna, 
bet valsts cieš zaudējumus. Un 
risinājumi jāmeklē, kā pareizi uz-
skaitīt.

Bolēvics arī uzskaita līdzši-
nējā sistēmā identificētās prob-
lēma. “Šobrīd nav nodrošināta 
konkrētas personas identificēša-
na biļešu pārdošanas brīdī, kā arī 
sabiedriskā transporta pakalpo-
juma sniedzējs, respektīvi, pār-
vadātājs ir iesaistīts atvieglojuma 
nodrošināšanas procesā. Līdz 
ar to pārvadātājs nenodrošina 
uzskaiti, ka atbilstoši sniegtajam 
transporta pakalpojumam biļete ir 
pārdota konkrētai personai. Pa-
stāv iespējami riski par interešu 
konfliktu.”

Pagājušajā nedēļā šis 
priekšlikums tika uzsaukts valsts 
sekretāru sanāksmē, līdz 20. 
maijam notiek saskaņošana 
pirms to sūtīs uz valdību.

lsm.lv

Pārpratums ar biļešu kompensācijas 
kārtību satraucis invalīdus

Satraukumam, ka invalīdiem, bāreņiem un politiski represētajiem būs par savu naudu 
jāpērk biļetes un tad izdevumus kompensēs, nav pamata – tā uzsver Pārresoru koor-
dinācijas centrs. Šiem pasažieriem arī turpmāk nebūs jāmaksā par biļeti no sava maka, 
un jaunajā sistēmā viņiem būs elektroniskās kartes. Tiesa, nevalstiskās organizācijas, 
kas pārstāv šos cilvēkus, vēsta, ka neskaidrības radījušas lielu satraukumu tās biedru 
vidū. Savukārt Labklājības ministrija aicina darba grupu izņemt pārprotamos vārdus no 
valdības noteikumu projekta, lai redakcija būtu skaidra un nepārprotama.

Svētki pilsētas laukumā.
Alekseja GONČAROVA foto

Krāslava portretos

Garā protestējošo pedago-
gu kolonna izvietojās no viesnī-
cas “Latvija” līdz Brīvības pie-
mineklim. Akcija norisinājās pie 
valdības ēkas, izglītības un zi-
nātnes ministrijām. Noslēdzās tā 
Doma laukumā, uz laiku bloķējot 
satiksmi galvaspilsētas centra 
virzienā. Pedagogi ir noguruši no 
valstsvīru tukšajiem solījumiem 
un kārtējo reizi pieprasīja palie-
lināt vismaz par 10 % finansēju-
mu izglītības iestāžu darbinieku 
algām.

Izglītības ministre Ina Dru-
viete (Vienotība) protestētājiem 
nesolīja krasu algu pieaugumu. 
Jūtams algas palielinājums varē-
tu būt nākamā mācību gada sā-
kumā: ja tagad skolotāju mēneša 
likme ir 398,4 eiro, tad septembrī 
tā tik palielināta līdz 420 eiro.

Bet vai 22 eiro ir būtisks al-
gas pielikums? Arī pedagogi jau 
sāk šaubīties - vai tiešām sagai-
dīs vismaz tādu pielikumu? Tur-
klāt premjerministre Laimdota 
Straujuma (Vienotība) atklāti pa-
ziņoja, ka uz nelielu algu pieliku-

mu var cerēt tikai tādā gadījumā, 
ja valsts ekonomiskā situācija 
vienmērīgi attīstīsies un IKP pa-
lielināsies vismaz par 4 % gadā. 
Vārdu sakot, ja būtu….

Krāslavas novada izglītības 
un kultūras nodaļas vadītāja Lidi-
ja Platonova uzskata, ka skolotā-
jiem ir jāpanāk savs, jo valsts jo- 
projām nav atdevusi parādu, kas 
radās krīzes gados samazināto 
algu rezultātā. Pedagoga ar 10 
gadu darba stāžu mēneša likme 
pirms nodokļu nomaksas šobrīd 
ir 398,4 eiro. Maigi izsakoties, 
tā nevar pretoties ne mazākajai 
kritikai. Skolotājam katros trīs ga-
dos ir jāpaaugstina kvalifikācija 
profesionālajos kursos, kam pa-
redzētas kā minimums 36 stun-
das. Un nav ko slēpt, nereti par 
saviem līdzekļiem. Par šo skopo 
atalgojumu valsts uz pedagogu 
pleciem ir novēlusi ne tikai pašu 
mācību procesu, bet arī visas so-
ciālās problēmas, cīņu ar vecāku 
zemajiem ienākumiem un nereti 
ar visai sarežģītu psiholoģisko si-
tuāciju ģimenēs.

Pēc Krāslavas un Dagdas 
novadu izglītības darbinieku 
arodbiedrības priekšsēdētājas 
Regīnas Sakovičas vārdiem, 
šāda akcija “nobrieda” tāpēc, ka 
jau ilgāku laiku ar atalgojumu 
šībrīža izglītības sistēmā nav 
apmierināti gan vispārizglītojošo 
skolu, gan pirmsskolu iestāžu 
pedagogi. Princips “Nauda seko 
skolēnam” nostāda nevienlīdzī-
gā situācijā mazo un lielo skolu 
pedagogus. Pieņemsim, kā lai 
rod skolēnus lauku skolu kla-
šu nokomplektēšanai? Jo mazs 
apmācāmo skaits nenozīmē, ka 
skolotājs nestrādā un viņam nav 
vajadzību.

Par lielu nožēlu, Latvijas pe-
dagogu darba alga ir viszemākā 
Eiropā. Kā liecina aprēķini, mūsu 
pedagogiem nedāļā netiek ap-
maksātas vidēji 18 stundas. R. 
Sakoviča uzskata, ka pedagogu 
prasības - mainīt finansējuma 
sistēmu - ir pilnīgi pamatotas. Kā 
arī tas, ka jāpanāk no valdības 
pensiju piešķiršana par nostrādā-
tajiem gadiem pirmsskolas izglītī-
bas iestādēs, sporta un citās sko-
lās, kur profesionālais nogurums 
ņem virsroku.

Valentīna SIRICA

Pedagogi ir noguruši no tukšiem solījumiem
Pagājušajā pirmdienā Rīgā notika masveida pedagogu 
protesta akcija, ko organizēja Latvijas izglītības un 
zinātnes darbinieku arodbiedrība (LIZDA). Tajā piedalījās 
arī 40 Krāslavas un Dagdas novadu pedagogi. 

Valdība otrdien, 13. maijā, 
no līdzekļiem neparedzētiem ga-
dījumiem piešķīra papildu 65,5 
tūkst. eiro Sociālās integrācijas 
valsts aģentūrai (SIVA), kas bija 
nepieciešami sniegto rehabilitāci-
jas pakalpojumu kompensēšanai 
245 Zolitūdes traģēdijā cietušiem 
cilvēkiem un traģēdijas seku lik-
vidēšanā iesaistītajiem. Pakal-
pojumi sniegti no 2014. gada 1. 
janvāra līdz 31. martam. 

Kopumā sociālās rehabilitā-
cijas pakalpojumu saņemšanai 
līdz 2014. gada 22. aprīlim SIVA 
pieteikušies 705 cilvēki. No tiem 
62 traģēdijā cietušie, 106 traģēdi-
jā cietušo tuvinieki, 143 traģēdijā 
bojā gājušo cilvēku tuvinieki, 394 
- (t.sk. 1 cilvēks ar daļēju apmak-
su 50% apmērā) seku likvidēša-
nā un atbalsta sniegšanā iesais-
tītie cilvēki.

Atgādinām, ka iesniegumus 

sociālās rehabilitācijas pakalpo-
jumu saņemšanai jāiesniedz Rī-
gas un citos sociālajos dienestos 
vai arī SIVA.

Sociālās rehabilitācijas pa-
kalpojums piedāvā, lai palīdzētu 
pārvarēt traģēdijas izraisītās psi-
hoemocionālās sekas, sniegtu 
psiholoģisko atbalstu zaudējuma 
sāpju pārvarēšanai, stabilizētu 
psihoemocionālo stāvokli un no-
drošinātu  nepieciešamo funk-
cionēšanas spēju atjaunošanu 
un uzlabošanu.  Pakalpojumu 
var pieteikt sev piemērotā laikā, 
kā arī vienlaicīgi kopā visiem ģi-
menes locekļiem. Rehabilitāci-
jas kursa laikā klienti uzturēsies 
divvietīgos numuros (iespējams 
arī ģimenes numurā) un saņems 
ēdināšanu trīs reizes dienā. Kon-
taktinformācija par rehabilitācijas 
pakalpojumiem: tālr. 67767045, 
67771013, 29783032.

Valdība piešķir papildu līdzekļus 
Zolitūdes traģēdijā cietušo 

sociālajai rehabilitācijai

VUGD informē, ka š.g. 22.maijā plkst. 10.00 uz 3 minū-
tēm tiks darbinātas trauksmes sirēnas ar mērķi pārbaudīt 
civilās trauksmes un apziņošanas sistēmas ieslēgšanas kār-
tību un tās darbību, kā arī konstatēt bojājumus vai traucēju-
mus trauksems sirēnu un tā centrālā vadības pults darbībā.
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Politiskā reklāma (apmaksāja partija ALTERNATIVE)

Vēl šajā dienā daudzi la-
bas gribas cilvēki nes ziedus 
uz karavīru kapiem, tā godinot 
kritušo piemiņu. Arī Grāveru 
seniori pirms sēdās pie svētku 
galda devās 
uz ciemata 
centrā eso-
šajiem Brāļu 
kapiem, lai 
p i e m i n ē t u 
bojāgājušos 
karā. Tā ir 
viena no trim 
Aglonas no-
vadā esoša-
jām Otrā pa-
saules kara 
upuru piemi-
ņas vietām. 
Uz viena no 
pieminekļiem 
ir nosaukti 68 
ciema iedzīvotāju vārdi, kuri cīnī-
jušies dažādās frontēs. Kau gan 
arhīva dati liecina, ka jābūt 74. Uz 
otra – 22 zaldātu vārdi, kritušie 
cīņās par Grāveru zemi un pašu 
ciemu. Senioriem pievienojās arī 
Grāveru sv. Ercenģeļa Mihaila 
pareizticīgo baznīcas pārzinis 
Viktors Mjaliks, kurš veltīja lūgša-
nu kara upuru piemiņai.

Bet vēlāk seniori, skanot vie-
tējā muzikanta Pāvela Petunova 
akordeona skaņām, devās uz 
kultūras namu. Tur viņus sagai-
dīja Grāveru pārvaldes vadītāja 
Aina Buiniča. Svētku vaininieku 
nebija nemaz tik maz – sapul-

cējās 64 seniori. Tradicionāli tika 
sveikti jubilāri. Viņu vidū bija arī 
Klaudija Šaitere, kura nosvinēju-
si 90 gadu jubileju, bet, par laimi, 
nav zaudējusi možumu un vēlmi 

priecāties par dzīvi.
Jāsaka, ka Grāveru tautas 

nama vadītāja Ivita Platonova 
bija pacentusies izdarīt visu, lai 
pasākumā iegūto labo iespaidu 
pietiktu visam gadam. Un, pro-
tams, pirmais par ko tika pado-
māts – dzīvā mūzika. Jāatzīst, ka 
tā patika visiem vakara dalībnie-
kiem. Vokāli – instrumentālā an- 
sambļa, ko vada Mihails Tomilins 
no Šķaunes, repertuārā bija gan 
mūsdienīgas dziesmas, gan aiz-
gājušo gadu melodijas. Un, pro-
tams, melodijas, kurām skanot 
kājas pašas laidās valsī.

Koncerts, kurā senioriem 

priekšnesumus sniedza Grāve-
ru tautas nama deju un vokālie 
ansmabļi, kā arī piedalījās viesi 
– Stabulnieku KN (Riebiņu no-
vads) krievu vokālais ansamblis 
„Zapevočki”, ilga pusotru stundu. 
Katrs priekšnesums tika uzņemts 
ar lielu pateicību – seniori bija ga-
tavi aplaudēt vēl ne vienu stundu 
vien.

Grāveru pensionāri dejoja un 
ballējās līdz dziļam vakaram, var 
teikt, līdz spēku izsīkumam, pie-
rādot visiem zināmo taisnību, cik 
svarīgi ir dvēselē saglabāt jaunī-
bu. Vakars noslēdzās uz liriskas 
nots, ar krāslavieša Fēliksa Luka-
ševiča vēlmi iepriecināt Grāveru 
iedzīvotājus ne vien ar savām 
gleznām, bet arī ar saviem dze-
joļiem. Viņa gleznas bija apskatā-
mas vietējā bibliotēkā, kas atro-
das ar kultūras namu zem viena 
jumta.

            Valentīna SIRICA

Priecājās līdz spēku izsīkumam
Senioru vakari Grāveru pagastā tiek rīkoti vienu reizi gadā. 
Tradicionāli tas notiek 9. maijā, Eiropas dienā, kad gaisā, 
kā likums, jau virmo ziedošo ābeļu, ķiršu, ceriņu aromāts 
un jūtama vasaras elpa.

Foto no Ivitas Platonovas arhīva
Vakara viesi – vokālais ansamblis „Zapevočki” no Stabulnieku KN

Grāveru pagastā

Jau šo sestdien, 17. maijā, Krāslavā notiks pirmais “Ghetto 
Basket” ielu basketbola posms. Kopumā šovasar Krāslavā 
iecerēti trīs Latvijā populārākā ielu basketbola turnīru sēri-
jas “Ghetto Basket” ielu basketbola posmi.

Krāslavā norisināsies 
“Ghetto Basket” ielu 

basketbola pirmais posms

Uz „Ghetto Basket“ sacen-
sībām, kas plkst.12.00 tiks at-
klātas stāvlaukumā pie veikala 
“Beta” (adrese: Aronsona ielā 
7, Krāslava), aicināts ikviens in-
teresents un basketbola spēles 
pratējs. Reģistrācija dalībniekiem 
– plkst.11.00

“Ghetto Basket“ turnīrā da-
lībnieki sacentīsies vairākās ve-
cuma grupās – vīrieši, kas dzi-
muši 1997. gadā un vecāki, U16 
grupā – 1998. gadā dzimuši puiši 
un jaunāki, U14 grupā – 2000. 
gadā dzimušie un jaunāki, U12 
grupā – 2002. gadā dzimušie 
un jaunāki puiši. Arī dāmas sa-
centīsies četrās vecuma grupās 
– basketbolistes, kas dzimušas 
1997.gadā un agrāk, U16, U14 
un U12 grupās. Izvērtējot dalīb-
nieku daudzumu katrā grupā, tās 
var tikt arī apvienotas.

Otrais “Ghetto Basket” 
posms Krāslavā norisināsies 13. 
jūnijā, savukārt, trešais – 19. jūli-
jā. Papildus sportiskajām aktivitā-
tēm visas dienas garumā, būs arī 
ielu deju šovi un priekšnesumi.

Dalības maksa jaunākajās 
grupās – 1,5 EUR, vecākajā gru-
pā – 3 EUR. Skatītājiem pasā-
kums ir absolūti bez maksas.

Tradicionāli “Ghetto Basket” 
dalībnieki vīriešu grupā cīnās par 
“Ghetto Family” un Nacionālās 
Basketbola asociācijas (NBA) 
komandas Goldensteitas “War-
riors” basketbolista Andra Biedri-
ņa dāvāto braucienu uz Ņujorku, 
kas nozīmē iespēju klātienē vērot 
NBA spēli. 

 “Ghetto Basket” Krāsla-
vā tiek organizēti sadarbībā ar 
Krāslavas novada domi.

Veicot pārbaudes pārtikas 
veikalos, PVD inspektori konsta-
tēja, ka tirdzniecībā esošajiem 
konservētajiem gurķiem stikla 
burkās “Marinēti gurķi ungāru 
gaumē” ir beidzies derīguma ter-
miņš. Detalizētākas pārbaudes 
laikā atklājās, ka ir veikta pārmar-
ķēšana un produkta derīguma 
termiņš beidzies jau 2011. gadā.

Veikalos realizācijā eso-
šajiem konservētajiem gurķiem 
“Marinēti gurķi ungāru gaumē” 
etiķetē norādītais izplatītājs ir 

SIA “Leverse”, produkta neto 
masa 680 g, ražošanas datums 
4.01.2014., derīguma termiņš 
04.01.2017, ražots Vjetnamā. 
Produkts ir aizvākots ar metāla 
vāku, uz vāka uzlīmēts zaļš pa-
pīrs. Noplēšot papīru, var redzēt, 
ka vāks daļēji pārkrāsots, zem 
krāsas var redzēt ražošanas da-
tumu 5.11.2009, derīguma termi-
ņu 5.11.2011.

Anna JOFFE 
PVD Sabiedrisko attiecību 

daļas vadītāja

Aptur konservētu gurķu 
ar beigušos derīguma termiņu tirdzniecību
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Nesen korespondenta likte-
nis dāvāja kārtējo pārsteigumu. 
Tā nu gadījās, ka galvaspilsētas 
žurnāliste Diāna Spinu uzaici-
nāja mani un Oksanu Širokaju 
uz Rēzekni – uz radiodiskusiju 
programmā “Atklāts jautājums”. 
Mērķis nebija vienkāršs – 
mēģināt lauzt 
i z v e i d o j u š o s , 
maigi runājot, 
ne visai pozitīvo 
Latgales iedzīvo-
tāja tēlu. Laimīgā 
loze atklāt radio-
pārraižu ciklu pie-
derēja Krāslavai. 
Nokļūstot asu jau-
tājumu krustugunīs, 
es neviļus biju pār-
steigts par manas 
jaunās novadnieces 
erudīciju un aktīvas 
pilsones pozīciju. Ok-
sana apbūra ne tikai 
programmas vadītāju, 
bet arī mani. Patīkamu 
iespaidu ietekmē es 
nespēju noturēties, lai 
neuzaicinātu Oksanu uz 
sarunu. Nākamajā rītā, 
darba sestdienā, mēs ar 
viņu tikāmies autoservisā 
– ģimenes firmā. Mūsu 
saruna notika paralēli dar-
bam, un tas sniedza jau-
nas iezīmes krāslavietes, 
kura ir uzticīga savai pilsē-
tai, portretā. 

Vienmēr esmu patiesi 
gandarīts par veiksmīgiem 
jauniem cilvēkiem, pie ku-
riem ne bez pamata pieskaitu arī 
Oksanu. Biogrāfija – vienkārša. 

Viņai ir palaimējies piedzimt labā 
ģimenē, apbrīnojami skaistā pil-
sētā, mācīties neparastā skolā 
“Varavīksne”. Ne vien no mācī-
bām... Bet jaunības enerģija sita 
augstu vilni. Viņa bija aktrise reži-
sora Andreja 

Jakubovska teātrī, 
azartiski cīnījās Jautro un atjau-
tīgo kluba turnīros, sešus gadus 
dejoja studijā “Stop Time”. Sko-

las gados 
sapņoja par 
radošu pro-
fesiju, un 
tomēr Oksa-
na izvēlējās 
sicioloģijas 
fakultāti, par ko tagad nemaz 
nenožēlo. Paralēli klātienes mā-
cībām studente apmeklēja in-
terjera dizaina un grāmatvežu 
kursus, it kā paredzēja – dzīvē 
viņai viss noderēs. Vēl mūsu 
senči ir teikuši: “Dievs, dod 
visu mācēt, bet ne visu darīt.”  
Svarīgi piebilst: jauniete, kura 
nāk no krievu ģimenes, brīvi 
pārvalda latviešu valodu. 
Par to Oksana ir pateicīga 
saviem skolotājiem un 
gadījumam, kad viņa, 
astotās klases skolniece, 
nokļuva nometnē netālu 
no Liepājas, kur vienaudži 
pārsvarā bija no latviskām 
ģimenēm. Likties nebija 
kur, nācās debatēt, un jau 
tad viņa pirmo reizi dzīvē 
pārvarēja saskarsmes 
barjeras valsts valodā. 
Mācības augstskolā 
pilnveidoja leksiku, un 
pašlaik Oksana latviešu 
kompanjonu vidē nejūt 
ne mazāko diskom-
fortu. Agrā interese 
par fotogrāfiju līdz ar 
gadiem pieauga. Ka-
meras mainījās no 

vienkāršās „Kodak”  līdz profe-
sionālajai „Canon”. Un vienreiz 
viņa saprata: mākslas fotogrāfija 
– tas ir radošs skats uz dzīvi, par 
ko viņa tā sapņoja skolas laikos. 

B r ī -
nišķīga iespēja pašiz-
pausties, kā viņai pietrūka pilnai 
laimei. “Protams, ka es pievērsu 
uzmanību jaunizveidotajam fo-
toklubam “Zibsnis”, iepazinos ar 
vadītāju Guntu, atnācu un sapra-
tu: tas ir tas, ko esmu meklējusi,” 
atzīstas mana sarunbiedrene. 
“Interesants kopīgs darbs. Teorē-
tiskajā jomā man daudz ko jaunu 
sniedza Anatola Kauškaļa vadī-
tās nodarbības. Tagad mēs cen-
šamies strādāt patstāvīgi, kluba 
idejām parasti seko to realizācija. 
Lūk, jau divas reizes esam veido-
juši dāvanu sievietēm – vīriešu 
portretu galerijas. Un svarīgā-
kais: spēcīgā dzimuma pārstāvji, 
novērtējot sieviešu fotoiniciatīvu, 
labprāt pozē. Neslēpšu – ir patī-
kami saņemt komplimentus, kad 
tiek atklāta kārtējā fotoizstāde. 
Tikai katra prezentācija prasa 
smagu darbu, kas nenogurdina, 
bet gan dod spārnus. Mans ra-
došais kredo? Vienlīdz ar lielu 
interesi darbojos fotoreportāžas, 
portreta un ainavas žanrā. Foto-
grafēju daudz, un kādi divdesmit 
darbi ir fotoklubā. Ar laiku vēlētos 
izveidot personālizstādi  - tas viss 
vēl priekšā.” 

Tāda, lūk, viņa – Oksana 
– uzticīga savam dzimtajam no-
vadam. Ceļotāja, kas redzēja 
tuvas un tālas zemes, bet nezau-

dēja savu mīlestību pret 
skaisto Krāslavu. Viņai ir savas 
iemīļotās vietas Daugavas kras-
tos un vecajā parkā, uz kurieni 
viņa nāk, kad ir noskaņojums – 
ar vai bez fotoaparāta; bērnības 
dienu pilsētā mīļu un tuvu cilvēku 
vidū tik viegli ir elpot... Arī darbs 
dzimtajā pilsētā ir novērtējams. 
Kā arī uzticamie draugi un kluba 
aizraušanās, kam viņa ir pilnī-
bā sevi visu atdevusi... Atgrie-
zīsimies Rēzeknes studijā, kur 
neviļus apbrīnoju savu novad-
nieci – jaunās paaudzes spilgtu 
pārstāvi. Vairāk nekā uz asiem 
žurnālistes Diānas Spinu jautā-
jumiem mēs sniedzām dažādas 
atbildes. Dinamiskā Oksana dro-
ši pauda jauniešu viedokli, savu-
kārt es runāju kā cilvēks, kurš jau 
ir iepazinis dzīvi. Un tikai vienā 
jautājumā mēs bijām vienoti: jā, 
galvaspilsētas valdības aizmirstā 
Latgale katastrofāli zaudē savus 
cilvēkus. Toties zilo ezeru nova-
dā paliek labākie – garā stiprie, 
strādīgie, patiesi uzticīgie dzim-
tajam novadam. Patrioti šī vār-
da visīstākajā nozīmē! Un vai 
Oksanas portreta iezīmes par to 
neliecina? 

Aleksejs GONČAROVS. 

Oksanas portreta iezīmes
Cik bagāts un laimīgs ir žurnālists? Tik, cik viņam ir patiesu attiecību 
ar avīzes draugiem, kuru skaits ar gadiem nesamazinās. Lūk, arī ar 
fotokluba “Zibsnis” lielisko piecinieku sen jau esmu draugos. Visi 
kā viens – Gunta, Dainis, Oksana, Inga un Ivars. Nesen mēs veiksmī-
gi darbojāmies Preiļos, kur piedalījāmies  reģionālajā fotomākslas 
seminārā. Pastāvīgi sazināmies kultūras pasākumos, prezentāci-
jās un, protams, fotoizstādēs. Domāju, ka fotoklubam “Ezerzeme” 
velta pienācīgu uzmanību, un ar attiecīgu radošu sadarbību, bez 
šaubām, nav apdalīts arī lasītājs. 

Ar svariņiešiem tikās Sandra 
Viškure, Vladislavs Višņevskis un 
Raitis Azins. Šeit ar iedzīvotājiem de-
putātiem nācās runāt krievu valodā. 

Pārvaldes vadītājs Egdars 
Tjarve atsvaidzināja ļaužu atmi-
ņā pēdējā laikā padarītos darbus: 
“Priecē tas, ka nesenā pagātnē 
realizējām sporta zāles projektu, 
kas attaisnoja cerības un sportisti 
to aktīvi izmanto. Pie mums labi 
funkcionē tautas nams, netrūkst 
pasākumu un šurp brauc ne tikai 
kaimiņi, bet arī viesi no ārzemēm. 
Strādā bibliotēka, kur cilvēki var 
paveikt arī lietas, kas darāmas ar 
datoru, ja tā nav mājās. Savus pa-
kalpojumus iedzīvotājiem sniedz 
ģimenes ārsts, kurš regulāri pie 
mums ierodas. 

Ūdens analīzes mums ir nor-
mālas, komunālā saimniecība 
strādā labi. Ir ieplānota attīrīša-
nas iekārtu renovācija, top teh-
niskais projekts un cerams pēc 
pāris mēnešiem sāksies darbi. 
Vecās iekārtas pagalam nolieto-
jušās un ir energoietilpīgas. Tur-
pinās algoto pagaidu sabiedrisko 
darbu aktivitātes un tajās daudzi 
no jums piedalās, dodot savu ie-
guldījumu ciemata sakopšanā. 

Sekmīgi strādā jauniešu biedrī-
ba, kuru vada I. Žilinska - mēs, šķiet, 
bijām pirmie, kas šādu biedrību dibi-
nāja, pārējie to darīja pēc mums. 

Ceļus uzturam labā kārtībā, 
bet ir problēma ar apmalēm, kas 
ceļu pārvērš vannā un es nezinu, 

kādā veidā tās likvidēt, lai tas ne-
būtu pārāk dārgi un energoietilpīgi. 
Bet šogad mēģināsim rast kādu ri-
sinājumu. Palīdzam ar savu tehniku 
arī kaimiņu pagastiem.  

Šogad par 9000 eiro nopir-
kām traktora piekabi, kas ir ļoti 
nepieciešama. 

Liela problēma – apgaismes 
ierīkošana ciemata centrā. Esam 
pētījuši, bet šis pasākums ir 
dārgs. Bet tuvākajā nākotnē šos 
darbus paveiksim. Perspektīvā 
nomainīsim jumtu darbnīcām, kur 
atrodas mūsu tehnika. Ierakstām 
savus īpašumus Zemesgrāmatā, 
kas tagad nav lēts prieks, bet jā-
dara.”

Jautājumi pārvaldes vadītā-
jam un domes priekšsēdētājai

- Sliktā stāvoklī ir piebrau-
camais ceļš u tilts uz Svariņu 
kapiem. Kad sakārtosiet? 

- Šī problēma man zināma, tā 
tiks risināta.

-  Kad nomainīsiet ūdensva-
du? Krāna ūdenī liels dzelzs saturs.

- Tikai vecajos Svariņos pa-
likušas metāla caurules, visur 
citur, arī pie jums ir plastikāta 
cauruļvadi. Atdzelžošanas stacijā 
analīzes normālas, varat tās ap-
skatīties. Ja gadās hidrauliskais 
trieciens, tad gan dzelzs saturs 
var palielināties. (Uzreiz tiek arī 
apsolīts, ka pie jautājuma uzde-
vēja mājās tiks veikta ekspresa-
nalīze dzelzs saturam ūdenī, lai 

pārliecinātos par problēmas no-
pietnību).

S. Viškure: “Tuvākajā laikā 
ūdens un kanalizācijas projektus 
nevarēsim veikt, jo ir prasība, ka 
iedzīvotāju ekvivalentam jābūt virs 
2000. Nelielus posmus vajadzēs 
labot un mainīt no pašu budžeta.”

- Izgriezāt krūmus, kur bija 
izgāztuve, tagad atklājās ne-
pievilcīgs skats.

- Izgāztuve tiks likvidēta. Tā 
tur vispār nedrīkstēja būt. 

- Tehnikas daudz, bet iz-
mantot to nevaram?

S. Viškure: “Gada sākumā 
jāieplāno vajadzīgā iekārta un jā-
iegādājas!”

- Vai lauksaimniecības 
konsultants varētu kādu reizi 
mēnesī atbraukt uz Svariņiem? 
Nevaram izbraukāt uz Dagdu, 
visus jautājumus palīdz kārtot 
bibliotekāre Ļuda (atskan ap-
lausi bibliotekārei).

S. Viškure: “Bija izsludināts 
konkurss, bet pieteikušies kandi-
dāti neatbilda prasībām. Ir sanā-
cis tā, ka vairāki pagasti palikuši 
bez konsultanta, Andrupenes 
pusē vismaz ir Valentīna Au-
gustova, kura ir ļoti zinoša šajos 
jautājumos. Varbūt varēsim vie-
noties, lai viņa atbrauc kādu reizi 
šurp. Mēs domājam, kā atrisināt 
konsultanta problēmu.”

- Ja cilvēkam ir 12 govis 
un nav mēslu krātuves, vai lopi 
jālikvidē?

S. Viškure: “Tā sanāk. Tā nav 
mūsu prasība, tā ir likuma prasība. 
Tie, kuri tur 12 govis, jau sen zinā-
ja, kas un kā jādara. No mums tas 
nav atkarīgs, jāpilda un viss. 

- Kad atbrauc neatliekamā 
palīdzība, jautā, kur un kā at-
rast konkrētu māju – ciematā 
piecas ielas, nav ne ielu nosau-
kumu, ne numuru plāksnīšu.

Priekšsēdētāja uzdeva pār-
valdes vadītājam atrisināt šo 
problēmu no ceļu naudas un ap-
solīja atbraukt pārbaudīt.  

Iedzīvotāji arī izteica savu 
neapmierinātību ar cenām vie-
tējā veikalā, kas ir tik augstas, 
ka iepirkties jābrauc uz Ezer-
niekiem, un pieprasa konkurē-
jošu veikalu.

Juris ROGA, autora foto

Svariņos jautājumu netrūka Tikšanās ar iedzīvotājiem

Notikumi 
Aglonas, Dagdas, 

Krāslavas novados 
no 29. aprīļa līdz 12. maijam

29.04.
Dega šķūnis 50 m2, Krāslavas 
nov., Indras pag., Semjoški ;  
Dega kūla 3000 m2 , Aglonas 
nov., Aglonas pag., Jaunaglo-
na, Ezermalas iela
01.05.
Dega šķūnis 50 m2, Krāslavas 
nov., Indras pag., Semjoški ;  
Dega kūla 3000 m2 , Aglonas 
nov., Aglonas pag., Jaunaglo-
na, Ezermalas iela
03.05.
Dega neapsaimniekota māja 
80 m2, šķūnis 64 m2, kūts 48 
m2, pirts 12 m2, meža zemse-
dze 100 m2, kūdra 100 m2 un 
kūla 50000 m2, Dagdas nov., 
Andrupenes pag., Usači
07.05.
Dzīv.mājai dega jumts un pār-
segums 100 m2, Dagdas nov., 
Dagdas pag., Sloboda
10.05.
Nelaimes gadījuma rezultātā 
bojā gājušā atbrīvošana (ie-
spiests zem traktora), Aglonas 
nov., Aglonas pag., Peski

VUGD Latgales 
reģiona brigāde 

informē
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Sniegt atbildes uz žurnālis-
ta jautājumiem par skolas dzīvi 
Andrupenes pamatskolas direk-
tors Arvīds Babris sāka skarbi: 
“Jau gadus divus vai trīs pārstā-
ju klausīties atplēstu muti to, ko 
mums sola Izglītības un zinātnes 
ministrija. Stāsta skaisti - mums 
plāni, mums projekti, bet kad 
pastāsti cilvēkiem šo oficiāli iz-
skanējušo informāciju, vienalga 
beigās notiek savādāk. Kamēr 
dokuments nav izdots, nav jēgas 
dzesēt muti.”

– Mazā bērnu skaita dēļ, 
domāju, ka jebkurā mazā lau-
ku skolā valda satraukums par 
nākotni… 

– Andrupenes pamatskolā 
1.-9. klasē šobrīd mācās 76 bēr-
ni, un ir visas klases. Mazākajā 
– seši bērni. Tas agrāk bija limi-
tēts klases komplekts, bet tagad 
– iedod naudu un māci kaut vai 
vienu bērnu klasē, ja naudas pie-
tiek, bet parasti tās nepietiek pat 
lielākās klasēs. 

– Ir gana daudz piemēru, 
kad mazās skolas saskaras ar 
lielām grūtībām kadru jautāju-
mā un skolotāji brauc uz darbu 

no tālienes. Kāda pie jums si-
tuācija? 

– Pašreiz skolā strādā 14 
pedagogi, no tiem divi skolotāji ir 
no Dagdas, kuriem šī ir pamata 
darba vieta, bet dzīvo viņi Dagdā 
un tur strādā papildus darbu. Pā-
rējie skolotāji ir no mūsu pagasta. 
Tādējādi skola nodrošina ienāku-
mus 12 pagasta cilvēkiem, kā arī 
mums ir seši tehniskie darbinieki 
un darbs skolā nodrošina iztiku 
arī viņu ģimenēm. 

– Republikāniskajos medi-
jos tiek musināts par dažādiem 
plāniem par mazo skolu tālāko 
likteni. Visa tā gaismā, kā vēr-
tējat nelielo lauku skolu izre-
dzes tālāk mācīt bērnus? 

–  Īstais vārds –  tiek musi-
nāts. Lai kādus tos kaļ IZM vai 
valdībā, mūs ar tiem nesteidzas 
iepazīstināt. Protams, ir peda-
gogu arodbiedrība, bet man ir 
sajūta, ka pēdējo desmit gadu 
reformas notiek atrauti no mums, 
kaut kur tālu augšā. Atceraties, 
ministrija izdomāja sadalīt Lat-
vijas un pasaules vēsturi divās 
daļās, mācīt šos priekšmetus at-
sevišķi. Cik esmu runājis ar vēs-

tures skolotājiem, viņi sit pa galvu 
un nesaprot, kā var atrauti mācīt 
vienu no otra? Juceklis. Skolotāji 
to negribēja, kad bijušai ministrei 
tika jautāts, kāpēc tā izdarīja, se-
koja atbilde – tas bija politisks lē-
mums. Un viss. 

– Cik labas sekmes ir bēr-
niem lauku skolā? Cik daudz 
taisnības tiem, kuri saka, ka 
lauku skolu bērniem tālāk visi 
ceļi ciet. 

– Nav taisnība, lauku skolās 
izglītība ir konkurētspējīga, un arī 
mūsu skolu pabeidz spējīgi bērni, 
kuri pēc tam dodas uz vidusskolu 
un nākotnē uz augstskolu.  Bet ir 
arī jāsaprot, kāds kontingents šo-
dien mācās lauku skolā. Gandrīz 
visas jaunās ģimenes, kuras va-
rēja aizbraukt uz ārzemēm, Rīgu 
un citām pilsētām, ir aizbraukuši 
un viņiem līdzi aizbrauca arī bēr-
ni. Ģimenes nevar atrast darbu 
uz vietas, ņem kājas pār pleciem 
un dodas uz lielpilsētām vai ārze-
mēm. Iepriekš katra mācību gada 
laikā atskaitīju no skolas pa di-
viem skolēniem, kuru vecāki de-
vās uz ārzemēm, pat ne Rīgu vai 
citu pilsētu. Šis ir pirmais gads, 

kad šī iemesla dēļ ne-
vajadzēja nevienu at-
skaitīt. Divi skolēni kat-
ru gadu - mums šodien 
būtu 106 skolēni! Cik 
vēl tādu, kuri aizbrauca 
uz pilsētām tepat Latvi-
jā. Cik jaunas ģimenes 
un bērnu būtu pagastā! 

–  Mācību gada 
vidū Andrupenes 
pagasta pārvaldei 
nodots viens no jau-
najiem mikroauto-
busiem Volkswagen 
Crafter un bijušais 
pašvaldības trans-
portlīdzeklis Reno 
Master. Autobusi kur-
sē pa maršrutiem As-
tašova - Andrupene – Dagda 
un Andrupene – Mariampole – 
Jaunokra – Vecokra – Stanke-
viči – Strodi. Līdz ar to skolēnu 
pārvadāšanas jautājumā prob-
lēmu nav, bet kā ir ar pārējo 
skolai nepieciešamo?

– Skolā ir silti, ēdnīca un vir-
tuve ir, sporta zāle ir, sporta sta-
dions arī. Skrejceļu segums gan 
būtu jāatjauno, taču vecā parau-
ga materiāls vairs nav pieejams. 
Sporta skolotājs cenšas startēt 

dažādos projektos, lai skolēniem 
būtu viss vajadzīgais sporta in-
ventārs. Klašu telpu skolā pietie-
koši, savulaik mums šeit bija di-
vas plūsmas un 200 bērni, vienu 
laiku bija tā, ka pat divas klases 
mācījās pagastmājas ēkā. Tagad 
visi vienā ēkā. 

– Veiksmīgi noslēgt šo mā-
cību gadu!

Juris ROGA
Autora foto

Ik gadu par diviem bērniem mazāk

Sprinta distancē vidusskolas 
grupā jauniešiem labāko laiku uz-
radīja Aleksejs Kormiļcevs, 2.vie-
tu ieguva Edvards Žukovskis un 
3. vieta - Artūram Stepiņam, visi 
jaunieši mācās Varavīksnes vi-
dusskolā. Jaunietēm pirmo vietu 
izcīnīja Karina Trifanova no Krās- 
lavas Varavīksnes vidusskolas, 
2. vietā ierindojās Sabīne Leono-
viča (KVĢ) un 3.vietā - Viktorija 
Jaunpetroviča (KVĢ).

800 m skrējienā pirmās trīs 
vietas izcīnīja jaunieši no Va-
ravīksnes vidusskolas: Dmitrijs 
Suško, Artūrs Stepeņš un Māris 
Murāns. Jaunietēm šajā pašā 
distancē uzvaru svinēja Sandra 
Titova, 2.vietā - Kristīne Semjo-
nova, 3.vietā - Lada Zinčenko, vi-
sas jaunietes mācās Varavīksnes 
vidusskolā.

Tāllēkšanā labāko rezultātu 
jauniešiem uzrādīja Dmitrijs Suš-
ko no Krāslavas Varavīksnes vi-
dusskolas, 2.vietu ieguva Kaspars 
Miglāns (KVĢ) un 3. vietā –Vja-
česlavs Čumiks no Dagdas vi-
dusskolas. Jaunietēm labākā bija 
Karina Trifanova (Varavīksnes 
vsk.), 2. vietā - Dace Marhiļeviča, 
3. vietā - Jana Žoludova, abas 
Krāslavas Valsts ģimnāzijas skol-
nieces.

Lodes grūšanā jauniešiem 1. 
vieta - Pāvelam Lunkunam, 2.vie-
ta - Aleksejam Kormiļcevam, abi 
Krāslavas Varavīksnes vidussko-
las skolnieki, un 3. vieta - Raivim 
Mizānam no Dagdas vidusskolas. 
Jaunietēm lodes grūšanā labākā 
bija Dace Marhiļeviča (KVĢ), 2. 
vietā - Marita Kormiļceva (Vara-
vīksnes vidusskola), 3. vietā -Ilvi-
ja Smirnova (KVĢ).

Šķēpa mešanā uzvarēja 
Raivis Mizāns no Dagdas vidus-
skolas, 2. vietā - Romualds Vit-
kovskis (Varavīksnes vidussko-
la). Jaunietēm Marita Kormiļceva 
ieguva pirmo vietu, 2.vietā - Ilvija 
Smirnova, 3.vietā - Jana Žoludo-
va, abas mācās Krāslavas Valsts 
ģimnāzijā.  

Stafetē 4x100m uzvarēja 
Krāslavas Varavīksnes vidussko-
las komanda, 2.vietā - Dagdas vi-
dusskolas jaunieši. Jaunietēm āt-
rākas bija jaunietes no Krāslavas 
Valsts ģimnāzijas, 2.vietā - Vara-
vīksnes vidusskolas komanda.

Kopvērtējumā pirmo vietu 
ieguva Krāslavas Varavīksnes 
vidusskolas jaunieši un jaunietes. 

Pamatskolas grupā (1998.-
1999.dz.g.) 100 m sprinta dis-

tancē zēniem ātrākais 
bija Aigars Ļaksa no Va-
ravīksnes vidusskolas, 
2.vietā - Raivis Seļanins 
no Krāslavas pamat-
skolas, 3.vietā - Ivars 
Bernats (Varavīksnes 
vidusskola). Meitenēm 
uzvaru svinēja Alīna 
Nikitina, 2.vietā - Arīna 
Tomane, abas meite-
nes mācās Varavīksnes 
vidusskolā un Viktorija 
Jermolajeva no Šķelto-
vas pamatskolas ierin-
dojās 3.vietā.

800 m skrējienā 
uzvarēja Anatolijs Ša-
vecs, Krāslavas Vara-
vīksnes vidusskolas skolnieks, 
Ēriks Silovs ieņēma 2.vietu 
(Krāslavas pamatskola), 3.vietā 
- Ivars Bernats. Meitenēm šajā 
distancē ātrākā bija Jolanta Kon-
stantinoviča no Kalniešu pamat-
skolas, 2.vietu ieguva Elizabete 
Bogdanova no Šķeltovas pamat-
skolas un 3.vietā - Aleksandra 
Andrukoviča no Krāslavas Vara-
vīksnes vidusskolas.

Tāllēkšanā labāko rezultātu 
(6.01m) uzrādīja Aigars 
Ļaksa, 2.vietā - Renāts 
Briks, abi skolēni no Va-
ravīksnes vidusskolas, 
3.vietā - Ričards Dilba 
no Kalniešu pamatsko-
las. Meitenēm tāllēkšanā 

uzvarēja Alīna Nikitina, 2.vietā 
ierindojās Arīna Tomane, abas 
meitenes mācās Krāslavas Vara-
vīksnes vidusskolā, 3.vietā - Jeļe-
na Petruseviča no Šķeltovas pa-
matskolas.

Lodes grūšanā zēniem pirmo 
vietu izcīnīja Edgars Sadovskis 
(Varavīksnes vidusskola), 2.vietā 
– Einārs Purvinskis un 3.vietā – 
Mārtiņš Gasparovičs, abi mācās 
Krāslavas Valsts ģimnāzijā. Mei-
tenēm pirmo vietu ieguva Katrina 
Tračuma (Varavīksnes vidussko-
la), 2.vietā - Jeļena Petruseviča 
no Šķeltovas pamatskolas, 3.vie-
tā palika Agija Bebriša no Krāsla-
vas pamatskolas.

Šķēpa mešanā labāko re-

zultātu uzrādīja Ēriks Silovs no 
Krāslavas pamatskolas, 2.vietā - 
Anatolijs Šavecs, 3.vietā - Edgars 
Sadovskis, abi skolēni no Krāsla-
vas Varavīksnes vidusskolas. 
Meitenēm uzvārēja Katrīna Tra-
čuma (Varavīksnes vidusskola), 
2.vietā - Agija Bebriša no Krāsla-
vas pamatskolas, 3.vietā - Jolan-
ta Konstantinoviča no Kalniešu 
pamatskolas.

Stafetē 4x100m zēniem pir-
mo vietu izcīnīja Krāslavas Va-
ravīksnes vidusskolas komanda, 
2.vietā ierindojās Krāslavas pa-
matskolas komanda un 3.vietā 
palika Kalniešu pamatskolas ko-

Vieglatlētu kauss

Sākot ar 2014. gada 22. martu Riebiņu novadā divu 
mēnešu garumā norisinājās volejbola turnīrs vīriešu ko-
mandām. Šogad turnīrā piedalījās komandas no Daugav-
pils, Riebiņiem, Preiļiem, Dagdas un Krāslavas . Visa tur-
nīra garumā komanda rādīja stabilu spēli un finālā tikās 
ar Dagdas pilsētas komandu, kur sīvā cīņā uzvarēja ar 
rezultātu 3:1 setos. 

Krāslavas vīriešu komanda pateicas Krāslavas nova-
da domei un priekšsēdētājam Gunāram Upeniekam par 
sniegto atbalstu Krāslavas komandai braucienos uz Rie-
biņu novadu.

Krāslavas komandas 
kapteinis Dmitrijs DUŠKINS 

Riebiņu novada 
volejbola kauss 

aizceļo uz Krāslavu!

manda. Meitenēm stafetes skrē-
jienā ātrāka bija Krāslavas Va-
ravīksnes vidusskolas komanda, 
2.vietā - Krāslavas pamatskolas 
meitenes, 3.vietā - Šķeltovas pa-
matskolas komanda.

Kopvērtējumā zēniem la-
bākā skolas komanda, iegūstot 
kausu, ir Krāslavas Varavīksnes 
vidusskola, 2.vietā ierindojās 
Krāslavas pamatskolas komanda 
un 3.vietā - Kalniešu pamatskola. 
Meitenēm kausu izcīnīja Krās- 
lavas Varavīksnes vidusskolas 
komanda, 2.vietā - Šķeltovas 
pamatskolas meitenes, 3.vietā 
palika Krāslavas pamatskolas 
komanda.   

Ilona VANAGA, 
Krāslavas Sporta skolas 

metodiķe.

Sports
30. aprīlī notika Krāslavas un Dagdas novadu vieglatlētikas sacensības „Vieglat-
lētu kauss”. Vispārizglītojošo skolu skolēni startēja divās vecuma grupās (A 
grupā- vidusskolas jaunieši, B grupā - 1998.-1999.g.dz. skolēni), kuri piedalījās 
stafetes skrējienā, 100 m,800 m, tāllēkšanā, šķēpa mešanā un lodes grūšanā. 
Katrā vecuma grupā labākā zēnu un meiteņu komanda cīnījās par kausu. 
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Un kas pie mums Latvijā? 
Mūsu valstī pašlaik ir apmēram 
500 akmeņu, ko pamatoti var 
uzskatīt par dabas, vēstures 
un kultūras pieminekļiem, bet 
aizsargājams pagaidām ir tikai 
91 akmens. Latvijas vislielākais 
akmens-milzenis atrodas pavis-
am netālu no mums – Daugavpils 
rajona Nīcgales pagastā. Šī lielā 
akmens augstums sasniedz 3,5 
m, tā garums un platums – vairāk 
nekā 10 m, apkārtmērs – 30 m. 
Šis akmens ir valsts nozīmes 
dabas piemineklis un ir aizsargā-
jams. Senajos laikos uz šī ak-
mens tika izvietoti krēsli un galds, 
kas bija paredzēti muižnieku, kuri 
šurp brauca medīt, atpūtai. Vēlāk 
šeit Līgo svētkus svinē-
ja vietējie 

iedzīvotāji, bet 
pašlaik akmens kalpo tūristu pie-
saistei un jaunlaulātajiem. Un vēl 
šo akmeni rekomendē apmek- 
lēt tiem, kuri nejūtas droši un 
pārliecināti. Šis milzenis palīdzot 
pārvarēt iekšējās bailes, palīdz 
cilvēkam būt stiprākam. 

Lielais Vaiku akmens atro-
das pie šosejas Rīga-Dau-
gavpils un tā galvenā būtība 
(kā apliecina zinātnieki) – attīrīt 
nieres no akmeņiem. Spēcī-
ga enerģētika ir arī Kameņe-
cas akmenim, kas atrodas 
Jaunaglonā, un Seimaņu, 
kas atrodas Ludzas novadā. 
Zinātnieki pierāda, ka tiem 
ir negatīva enerģija, tāpēc 
pie šiem akmeņiem nav 
ieteicams tuvoties, kā arī 
pie tiem fotografēties. Runā, ja 
akmeni pavēro ilgāku laiku, tad ir 
iespējams pamanīt, ka katrs ak-
mens dzīvo savu īpašo dzīvi...

Teikšu godīgi, ciemos 
pie Jāņa Maļinovska uzprasī-
jos pats, kad uzzināju par viņa 
neparasto kolekcionēšanu, bet 
kolekcionē viņš akmeņus, un 
šo kolekcionēšanas veidu dēvē 
par „petrofīliju”. Nosaukums tika 
izveidots no latīņu nosaukuma 
„petros” - akmens.

Šo cienīgā vecuma aktīvo 
cilvēku mūsu pilsētā pazīst 
daudzi. Viņš ir vietējais. Zeme, 
uz kuras atrodas viņa māja, 
piederēja viņa senčiem. Strādāja 
par ugunsdzēsēju, tad – gāzes 
saimniecības avārijas dienestā. 
Nācās arī glābt cilvēkus, kurus 
satiek vēl joprojām un labi 
atceras katru, kuru nācās vilkt ārā 
no Daugavas ūdeņiem. Šķiet, ka 
tieši šīs nopietnās un vīrišķīgās 
profesijas arī ietekmēja tik reto 
un brīnumaino aizraušanos – 
dabīgo akmeņu kolekcionēšanu. 

„Kas ir interesants šajos 
pelēkajos, aukstajos akmeņos 
un kam tie vajadzīgi?” domā-
ju es, iedams uz tikšanos ar 
savu sarunubiedru. Bet, kad par 
tiem iesākām sarunu, es pat 
nepamanīju, cik biju izbrīnīts par, 
šķiet, vienkāršo akmeņu izskatu. 
Jāņa Maļinovska savāktie ek-
sponāti ir izvietoti pa visu viņa 
teritoriju, kā arī tiek glabāti mājās 
galdvitrīnas kolekcijā. Tie skais-
ti ir gan kopā, gan katrs atse-
višķi. Uz manu jautājumu – „Kas 
pamudināja uzsākt kolekcionēša-
nu?” Jānis Maļinovskis  atbildēja:  
„Mana zinātkāre. Es 

vienmēr 

esmu vēlējies 
arvien vairāk redzēt un zināt 

par vidi, kas man ir apkārt, kā arī 
kaut mazliet tajā orientēties. Ak-
mentiņš škita interesants – liku 

to kabatā. Ja ne kabatā, tad 
– mašīnā.” 

(smejas)
Mans sarunu biedrs piedāvā-

ja aplūkot tieši galda kolekciju. 
Demonstrēja man pirmos divus 
eksponātus... viens ir līdzīgs at-
lūzai, bet otrs – sēnes ce-
purītei.

„Es domāju, 
ka tas ir mete-
orīts. Bet vēlāk, 
kad šīs divas 
lietas ieraudzī-
ju televīzijas 
ekrānā, tieši tādas 
pašas formas un 
izmēra, aizgāju un 
paskatījos: vai nav 
mani? Televizorā 
es dzirdēju versiju, 
ka tas, visticamāk, 
ir meteorīts. Tas 
lidoja un kusa, tie-
kot sniegā, gruntī vai 
ūdenī – saplaisāja. Tā ir paras- 
ta akmeņu un metālu īpašība. 
Otrais akmens – tā kā pārak-
meņojusies medūza vai vēl kas 

līdzīgs... zinātnieki paši nevar 
noteikt.”

Pārejam pie nākamajiem 
priekšmetiem. Turu rokās ak-
meni. Saimnieks piedāvā man 
paņemt lupu, ar kuras palīdzību 
ieraugu, ka akmens ir noklāts ar 
smalku ķēdīti. Apbrīnojami. Katrs 
posmiņš ir precīzi iezīmēts. 

„Tas ir vietējais korallis. Var-
būt upes, varbūt – jūras. Es ne-
zinu.”

Nākamais akmens pēc 
nokrāsas līdzinās saules ap-
tumsumam – rāda man to 
kolekcionārs, bet tam ir arī 
magnetizēšanās īpašības. 

„Lūk, šis akmens, kā tev šķiet, no 
kurienes tas ir?” jautā man. „No 
Norvēģijas,” atbild pats akmeņu 
saimnieks un turpina sarunu. 
Šķembas gabaliņš no klints, 
ko tur nopirka, atveda šurp un 
taisīja ceļu. Interesanti? Un cik 
maksā...”

Uz manu jautājumu, kā kolek-
cija papildinā-

jās, Jānis 
Maļinovskis 
a t b i l d ē j a : 
„Eksponātus 
atradu galve-
nokārt Dau-
gavas krastā 
un, protams, 
sava personīgā 
dārza zemē. 
Apb r īno jam i : 
kad pavasaros 
ūdens līmenis 
krīt, paliek ak-
meņi, šķiet, vie-
ni un tie paši, 
bet es katru gadu 
atrodu sev jaunus 

akmeņus. Šogad papildināt savu 
kolekciju es nevarēju. Ziemā nebi-
ja sniega un, sev 

par brīnumu, krastos 
es neko jaunu neatradu.”

Jūs sevi uzskatāt par kolek-
cionāru vai par mantu savācēju?

„Sevi uzskatu par zinātkāru. 

Man viss ir interesanti. Atminēt 
zvēru takas – arī tā ir zinātne.”

Vēl bez šiem eksemplāriem 
pie vācēja ir ļoti daudz interesan-
tu neparastas formas un krāsas 
akmeņu. Bet tas viss ir tikai gald- 
vitrīnas kolekcijā. Ejam dārzā...

Jāņa Maļinovska dārzā ak-
meņi ir lielāki. Arī tiem ir neparas-
tas formas un nokrāsas. Teiksim, 
viens ir līdzīgs pīlītei vai sēdošam 
trusēnam, otrais – zivtiņai, trešais 
pēc formas atgādina lidojošo 
šķīvi un tā tālāk...

Pastāstīšu par visintere-
santāko eksemplāru...

„Reiz gāju pa Daugavas 
krastu un ieraudzīju lodīti, kas bija 
sašķelta  divās vienādās daļās. 
Iekšā, nezinu kādēļ, bet ir slogs. 
Es to ieliku traukā pie pārējiem 
akmentiņiem. No rīta redzēju, 
ka tur bija notikusi oksidācija. 
Iemesls man nav zināms. Vārdu 
sakot, atkal dabas mīkla...”

Mūsu saruna par akmeņiem 
tuvojās noslēgumam, bet es sa-
jutu, ka mans jaunais paziņa 
nesteidzas no manis atvadīties. 
Viņš vēlējās mūsu stāstam 
pievienot klāt vēl pavisam ne-
lielu ieskatu par nelielo enkuru 
kolekciju. Piemēram, enkurs, 
kuru man saimnieks parādīja, 
attiecināms uz Pētera laikmetu. 
Tas ir divpusējs ar gredzeniem. 
Visi viņa enkuri it kā tika izvilkti 
no mūsu Daugavas. Un vēl es 
uzzināju, ka mana stāsta varonis 
– mednieks ar 60 gadu pieredzi, 
medības viņam nav tikai hobi-
js, bet gan kaisle. Viņa istabā 
pie sienas ir trofejas - aļņu ragi. 
Mednieka kontā ir apmēram 10 
vilku, 20 aļņu, 98 mežacūkas un 
ļoti daudz zaķu, apmēram 5 zaķi 
vienās medībās.

T a g a d 
Jānis Maļi-
novskis nodar-
bojas ar mājas 
darbiem. Pie- 
nāca pavasa-
ris, bet pie 
mājas dārzs, 
darba daudz. 
Tuvu draugu 
viņam di-
emžēl vairs 
nav, to es uz- 
zināju mūsu 
s a r u n a s 
p a š ā s 
beigās. Tad 

man arī kļuva skaidrs, kāpēc viņš 
tik ilgi nevēlējās mani laist prom 
un stāstīja notikumus vienu pēc 
otra. 

Aleksejs PIŅAJEVS
Autora foto

Katram laikam savs akmens Mūsu kolekcionāri

Varavīksnes 
“Sprīdītis” 

Krāslavas Varavīksnes vi-
dusskolā jau vairākus gadus dar-
bojas teātra pulciņš “Sprīdītis” . 
To vada latviešu valodas skolotā-
ja Vera Avota. Noformēt izrādes 
mums palīdz zīmēšanas skolotā-
ja V. Plotka un mūzikas skolotāja 
N. Tadello.

Agrāk savas izrādes mēs 
rādījām savas skolas skolēniem, 
bet šogad nolēmām uzaicināt 
ciemiņus no bērnudārziem “ Pī-
lādzītis” un “Pienenīte”. Aktieri, 
kuri jau mācās 4. klasē, parādī-
ja divas ludziņas “Zvēru skola” 
un “ Rūķu Lieldienas”. Tie bija 
Ilga Ļapere, Timofejs Grjaznovs, 
Guntis Ungurs, Elizabete Andžā-
ne, Kristīne Delvere. Mūsu cie-
miņi bija ļoti apmierināti, jo mēs 
kopā dziedājām dziesmas, gā-
jām rotaļās, apskatījām mūsu 
skolas “Vecmāmiņas pūralādi”.

Mūsu grupa saka ciemiņiem 
paldies par dāvanām un saldo 
c i e n a s t u  aktieriem un pal-
dies mūsu 
l a t v i e š u 
v a l o d a s 
skolotājai, 
ka mēs va-
ram parādīt 
savas aktieru 
spējas, dzie-
dāt, runāt 
latviski, dot 
prieku ci-
tiem.

Pulciņa dalībnieks 
Guntis UNGURS.

Aplūkojot internetvietnes, brīnies: cik interesanti un aizrau-
joši materiāli ir par, šķiet, vienkāršiem akmeņiem. Akmeņu 
maģiskajam spēkam cilvēki tic jau kopš seniem laikiem. No 
sākuma šie veidojumi liekas auksti un nerunīgi. Bet tiem, 
kuri māk akmeņos ieklausīties un tos sadzirdēt, akmeņi at-
klās savas brīnumainās spējas. Piemēram , Baltkrievijā vēl 
joprojām ir akmens ietērpšanas rituāls. Bet Norvēģijā vēl 
nesen apaļas formas akmeņus nesa mājās, ceturtdienās 
mazgāja, smērēja ar sviestu un peldināja alū...

Tik dažādi svētki

Anglijā, Glosteršīras grāfistē, 
notiek ikgadējie čempionāti siera 
ripināšanā. Sacensību būtība ir 
tāda, ka cilvēkiem jāskrien pēc 
liela siera rituļa, kas ripo no div-
simtmetrīga pakalna nogāzes, 
mēģinot saķert sieru. 

Noteikumi ļoti vienkārši: da-
lībnieki uzrāpjas pakalna virsotnē 
un gaida signālu. Pie skaitļa “trīs” 
tiesnesis palaiž no kalna 10 funtu 
smago siera rituli, pie skaitļa “čet-
ri” dalībnieki uzlec kājās un skrien 
tam pakaļ. Sacensībās parasti 
piedalās vairāki desmiti cilvēku. 

Uzvar tas, kurš pirmais no-
ķer sieru un nonāk ar to pakalna 
pakājē. Kā apbalvojums viņam 
tiek pasniegts vietējā ražojuma 
oranžā siera ritulis trīs ar pus ki-
logramu svarā, bet viņa vārds tiek 
ierakstīts šo sacensību uzvarētā-
ju grāmatā.

Sagatavoja 
Genovefa KALVIŠA

Foto no interneta

Siera 
skrējiens
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Varbūt viens no svarīgākajiem 
pēdējā laika notikumiem Andrupe-
nē ir tas, ka Andrupenes lauku 
sētā sākts projekts, rezultātā seno 
Latgales ēku komplekss tiks papil-
dināts ar riju. Līdz atpazīstamībai  
Andrupenes lauku sēta gāja ga-
diem ilgi, līdz beidzot sasniedza 
savu uzplaukumu un cilvēki brauc 
šurp arvien vairāk un vairāk. Mu-
zeja piedāvātais tūrisma produkts 
ir pietiekami kvalitatīvs, gan stāsts, 
gan degustācijas, gan viss cits. 

Pārvaldes vadītāja Melānija 
Rudavina klātesošajiem izstāstī-
ja, ka top tāme garāžas būvnie-
cībai pie skolas. Vieta jau noska-
tīta, tas būtu ļoti labs risinājums, 
jo kādu telpu varētu arī apkurināt. 
Daudz ir domāts par teritorijas 
sakopšanu, apzaļumošanu. Bet 
pats galvenais veikums ir ceļu 
plānošanas darbi, atlicis ievietot 
caurtekas. Izdangāta ir Ezernie-
ku iela ciemata centrā, to pare-
dzēts saremontēt ar šķembām, 

lai kalpotu ilgus gadus. Plānots 
iegādāties sniega lāpstu jauna-
jam traktoram, kas pagastam drīz 
būs. Nākamgad Mariampolē jā-
nomaina atdzelžošanas iekārta, 
kas savulaik uz turieni pārvesta 
no Andrupenes.

Lai gan zālē bija tikai padsmit 
cilvēku, jautājumu no viņiem ne-
bija. Deputāts R. Nipers painte-
resējās, kāds ir reālais pagastā 
dzīvojošo skaits? Kad saņēma 
atbildi, ka deklarēto ir aptuveni 
1300, bet faktiskais varētu būt 
1250, deputāts neticīgi nogrozīja 
galvu un sacīja: “Novadā deklarē-
ti 8886, bet es pats aprēķināju, ka 
reāli ir tikai 5300…”

S. Viškure painteresējās par 
sadarbību ar Sarkanā Krusta 
Krāslavas, Dagdas un Aglonas 
komiteju, un atbilde nebija ieprie-
cinoša – agrāk sadarbība bijusi 
krietni labāka. 

Vēl tika sniegta cita informā-
cija un tikšanās noslēdzās. De-
putāti devās uz Andzeļiem, kur 
delegācijai pievienojās deputāts 
Aivars Platacis, bet uz tikšanos 
atnāca vien divi cilvēki…

Cik mūsu ir? Tikšanās ar iedzīvotājiem

Ar bērzi -
ņiešiem tikās 
Sandra Viškure, 
Vladislavs Viš-
ņevskis un Raitis 
Azins. 

Pārvaldes va-
dītāja Romualda 
Demida izstās-
tīja pēdējā laikā 
paveikto. Divos 
ciematos — Po-
rečje un Punduri 
— tika sakārtota 
ūdensapgāde. Ja 
pirms tam bija ļoti 
augsts dzelzs sa-
turs ūdenī, tad ta-
gad visi rādītāji at-
bilst normatīviem. 
Ūdenssaimniecībā 
veikto kapitālieguldījumu summa 
no budžeta - 20202 eiro. Ir no-
slēgts līgums ar firmu par remon-
tu apkalpošanu un uzturēšanu. 
Ierīkota signalizācija tautas namā 
un bibliotēkā pēc renovācijas, ir 
noslēgts līgums par tās apkalpo-
šanu. Izzāģēti krūmi un koki gar 
ceļmalām pagastā, un no ziemas 
periodā ieekonomētiem līdzek-
ļiem tiks sakārtots viens ceļš pa-
gastā. Pagastā ir 11 kapsētas, 
bet algotos pagaidu sabiedriskos 
darbus pilda tikai 8 cilvēki un ir 
grūtības visu paveikt. Iedzīvotāji 
tika lūgti sakārtot savu piederīgo 
apbedījumus. Pie veikala, atpū-
tas centra un katlu mājas ir ierī-
kots apgaismojums – lukturis. 

Parasti dažādās sapulcēs 
nākas dzirdēt parādnieku uzvār-
dus, bet Bērziņos gāja citu ceļu 

un Demidas kundze uzslavēja 
tos, kuri pilnībā norēķinās par 
pakalpojumiem un neiekrāj parā-
dus.  Saraksts visai garš. Pārējos 
viņa aicināja censties samaksāt 
parādus. 

Viens no aktuālākajiem ie-
dzīvotāju jautājumiem bija — 
kur likt vecos dēļus pēc kūts 
remonta? 

Viškures kundze skaidroja, 
ka jāiet uz pagastu, jāpasaka, 
kur novietoti atkritumi, atbrauks 
“DOVA” un atkritumus aizvedīs. 
Taču cilvēki iebilda - cik tas mak-
sās! 

“Maksās gan,” piekrita 
priekšsēdētāja un turpināja: “Ķie-
ģelis nekad nesadalīsies, tāpat 
šīferis, plastmasas pudele un 
daudzi citi materiāli. Šīferi savāc 
vieni, plēves – bez maksas sa-
vāc “Zaļais punkts”, tikai jāpalīdz 

iekraut. Dēļus varētu mēģināt 
sadedzināt katlu mājā, bet, ja tie 
piesūkušies ar mēsliem, var mē-
ģināt sadedzināt, tikai tas jādara 
bezvēja laikā un pašam jābūt 
klāt. Lai savāktu citus atkritumus 
– veļas automātus, ledusskapjus, 
datorus utt., mēs centīsimies rīkot 
akciju, vienosimies ar “DOVA”, lai 
viņi atbrauc konkrētā dienā un 
savāc. 

Bet vispār atkritumu savāk-
šana paliks dārgāka un dārgāka, 
jo palielinās dabas resursu no-
doklis. Valsts tādā veidā mēģina 
panākt to, lai iedzīvotāji šķiro at-
kritumus: papīrs – atsevišķi, stikls 
atsevišķi utt. Par stiklu un papīru 
nevajadzēs maksāt.”

Rubriku sagatavoja 
Juris ROGA
Autora foto

Bērziņos ierodas pārdesmit cilvēkuAr andrupeniešiem tikās 
Sandra Viškure, Maija Lev- 
kova, Raimonds Nipers un 
Vladislavs Višņevskis.

Par ko varētu liecināt attēlā 
redzamais vadā iekārtais zābaku 
pāris virs autoceļa Dagda-Ezer-
nieki? Tā noteikti nebūs jauna 
ceļa zīme, bet ļoti iespējams, ka 
tā kāds ir centies brīdināt auto-
vadītājus par gājējiem, kuri slāj 
pa ceļu alkohola reibumā. Varbūt 
tieši šeit tādi manīti. Ir taču tei-
ciens “Pilns kā mārks”, bet daž-
reiz latvieši saka arī tā – “Pilns kā 
zābaks!” ar ko domāts viens un 
tas pats. Varbūt nezināmais cen-
sonis tā nolēmis brīdināt ogotājus 
un sēņotājus, ka šajā apkārtnē 
bez zābakiem kājās mežā la-
bāk nelīst. Bet varbūt tādā veidā 
braucējiem un gājējiem ticis uz-
dots filozofisks jautājums, sak, tu 
esi dumjš kā zābaks vai gudrs kā 
Google? 

Katrā ziņā atradīsim nevie-

nu vien, kam ar zābaku saistās 
kāds īpašs un pat pamācošs 
stāsts. Ko darīt, ja dzīvē esi 
prasts kā zābaks? Taču zābaks 
nesaistās tikai ar negatīvo, pa-
tiesībā tas bauda arī lielu cieņu. 
Piemēram, Eiropas Zelta zābaks 
ir ikgadējs apbalvojums futbolā, 
ko pasniedz futbolistam, kas se-
zonas laikā gūst visvairāk vārtu 
kādā no Eiropas nacionālajiem 
čempionātiem. 

Tiesa, ar šo zābaku pāri tam 
nav nekāda sakara. Visdrīzāk šie 
savā vietā nonākuši, kādam gata-
vojoties zābaku mešanas sacen-
sībām, kuras parasti iekļauj pa-
gastu tautas sporta pasākumos. 
Vismaz gribas ticēt, ka tie nejauši 
ieķērušies vados nevis kāds to 
paveicis mērķtiecīgi. 

Juris ROGA, autora foto

Kas vainas zābakam?
Mūsu dzīve ir pilna kuriozu, un jāpateicas par to gan nejaušiem notikumiem, gan bērnu 
nerātnībām, gan izdomas bagātiem cilvēkiem. Atceraties bērnību vai skolas gadus - kā-
dus kuriozus jūs savā dzīvē esat sadarījuši? Parasti katram ir ko pastāstīt un viss ir jauki, 
ja vien rīcība nepārkāpj likumu vai vispārpieņemto veselā saprāta robežu. 

Kādēļ šis norēķinu veids 
ir ērts un izdevīgs klientam, kā 
arī citus biežāk uzdotos jautāju-
mus par izlīdzināto maksājumu 
sīkāk skaidro Solvita Linde, AS 
„Latvenergo” Mārketinga un 
klientu apkalpošanas direktore. 

Kā tiek aprēķināts mans 
maksājums?

Klienta vidējo patēriņu aprē-
ķinām pēc tā, kā esam fiksējuši 
patēriņu dinamiku ikgadējās kon-
troles apgaitās. Klienti parasti sa-
skaita savus veiktos maksājumus 
par elektroenerģiju un tā izrēķi-
na vidējo patērēto kilovatstundu 
skaitu. Ja klientam šķiet, ka mūsu 
lēstais vidējais patēriņš nav atbils-
tošs, esam gatavi to pārskatīt un 
aicinām sazināties ar apkalpoša-
nas speciālistiem, kuri šo jautāju-
mu atrisinās. Gadījumā, ja klienta 
patēriņš mainās, izlīdzinātā mak-
sājuma summa tiek pārrēķināta.

Kādēļ izvēlēties šo norēķinu 
metodi?

Šis ir ērtākais un vienkāršā-

kais norēķinu veids, līdzīgi kā ta-
gad, norēķinoties ar klienta kartīti. 
Izvēloties izlīdzināto maksājumu, 
katru mēnesi varēsiet ar IM kartīti 
samaksāt par patērētajiem kilova-
tiem. Turklāt, sazinoties ar AS „Lat-
venergo” klientu servisu, par IM 
summu var vienoties jebkurā laikā. 

Kādos gadījumos izlīdzināto 
maksājumu izvēlēties?

To iesakām klientiem, ku-
riem katru mēnesi ir līdzīgs mak-
sājums un patērēto kilovatstundu 
apjoms, kā arī, piemēram, va-
saras māju īpašniekiem, jo visu 
gadu būs izlīdzināts maksājums 
un mēnešos, kad elektrību patē-
rēs vairāk, neizjutīs pieaugumu 
savos ikmēneša izdevumos. 

Klientam, kurš vēlas sa-
prast, kāds būs viņa ikmēneša 
izlīdzinātais maksājums,  ērtā-
kais veids to uzzināt ir portālā 
e-latvenergo.lv vai arī, zvanot 
uz Klientu servisu:  80 200 400. 

Sandra VĒJIŅA, AS „Latv- 
energo” preses sekretāre

Izlīdzinātais maksājums

Visi esam piedzīvojuši bēr-
nību. Tajā tiek likts visa pamats: 
raksturs, pasaules uztvere, per-
sonības attīstība kopumā. Marija 
Montessori ir noformulējusi īsus 
atgādinājumus – ieteikumus vecā-
kiem. Tie ir vienkārši, bet ja iedziļi-
nās katrā no tiem – tā ir daudzsē-
jumu gudrība dažos vārdos. Ja jūs 
vismaz reizi gadā izlasīsiet šo sa-
rakstu,  tad savstarpējās attiecības 
ar bērniem var nonākt  jaunā, kvali-
tatīvākā līmenī, bet bērns tad izaug 
daudz attīstītāks un harmoniskāks.

Bērnus māca tas, kas ir 
tiem apkārt.

Ja bērnu bieži kritizē, viņš 
mācās nosodīt.

Ja bērnu bieži paslavē, 
viņš mācās novērtēt.

Ja bērnam demonstrē nai-
dīgumu, viņš mācās kauties.

Ja pret bērnu izturas godī-
gi, viņš mācās taisnīgumu.

Ja bērnu bieži izsmej, viņš 
mācās būt kautrīgs.

Ja bērns dzīvo ar drošības 
sajūtu, viņš mācās ticēt.

Ja bērnu bieži apkauno, 
viņš mācās justies vainīgs.

Ja bērnu bieži atbalsta, 
viņš mācās labi attiekties pats 
pret sevi.

Ja bērnu bieži uzmundrina, 
viņš gūst pārliecību pār sevi.

Ja bērns dzīvo draudzīgā 
atmosfērā un jūtas vajadzīgs, 
viņš mācas šajā pasaulē atrast 
mīlestību.

Nerunājiet par bērnu slik-
tu, ne viņa klātbūtnē, ne bez 
viņa.

Koncentrējieties uz labā 
attīstību bērnā, tā lai beigās 
sliktajam nepaliktu vietas.

Vienmēr ieklausieties un 
atbildiet bērnam, kurš vēršas 
pie jums.

Cieniet bērnu, kurš pieļā-
vis kļūdu, ko tūlīt vai pēc kāda 
brīža spēs labot.

Esiet gatavi palīdzēt bēr-
nam, kurš ir meklējumos, un 
esiet nepamanāms tam, kurš 
sevi jau atradis.

Palīdziet bērnam apgūt 
agrāk neapgūto. Dariet to ap-
kārtējo vidi piepildot ar rūpēm, 
klusumu un mīlestību.

Kontaktējoties ar bērnu 
vienmēr ievērojiet labas uzve-
dības manieres – piedāvājat 
viņam labāko, kas ir jūsos.

Marijas Montesori ieteikumi vecākiem
Tikai četri pedagogi ir veikuši pedagoģiskās audzināšanas revolūciju 20. gs. Tie ir ame-
rikānis Džons Djui, vācietis Georgs Keršenšteiners, itāliete Marija Montessori un krievu 
pedagogs Antons Makarenko.
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Rabarberu,biezpiena 
plātsmaize

250ml pilngraudu auzu pārslas 
1/2 paciņa šķīstošā rauga Saf-In-
stant- 1 slīpēta deserta karote 
(veselā paciņa 11g)var arī citu 
raugu,tad lasam kādam miltu 
daudzumam paredzēts,šis raugs 
paredzēts 500g-1000g miltu. 
1 tēj.k sāls 
3 ēd.k cukurs 
1 ēd.k eļļa mīklā,1 ēd.k trauka 
ieziešanai 
250ml ūdens 
250ml milti iesākumā un pēc tam, 
cik mīkla “paņems”
50g siers mīklā 
2 ēd.k skābais krējums 

Raugu sajaucam ar mil-
tiem,cukuru,sāli,pievienojam sil-
tu ūdeni.Izmaisam,pievienojam 
auzu pārslas,izmaisam. Pievie-
nojam uz smalkās rīves sarīvē-
tu sieru,eļļu un skābo krējumu. 
Beram klāt pa drusciņai miltus 
un mīcam mīklu.Tā kā sastāvā 
ir auzu pārslas mīkla ir lipīga,līdz 
ar to nepārcenšamies ar miltiem. 
Lai vieglāk saprastu vajag miltus 
vēl vai nē, nomazgājam rokas,ie-
ziešam ar eļļu un mīcam mīklu.
Mīklai jābūt mīcāmai,bet mazliet 
lipīgai,noteikti ne sausai. Iesmē-
rējam trauku,kur raudzēsim, ar 
eļļu un liekam iekšā mīklu,pārse-
dzam ar pārtikas plēvi. Raudzē-
jam ap 1 stundu siltā vietā līdz 
mīkla palielinās apjomā 2-3 rei-
zes. Uzrūgušo mīklu sadala divās 
daļās. Izrullējam mīklu, liekam uz 
cepamplāts,kur ieklāts cepamais 
papīrs,kārtojam virsū sagrieztus 
rabarberus,mazliet pārkaisam ar 

cukuru. 200g biezpienam pie-
vienojam 200g skābā krējuma,-
cukuru pēc garšas un kanēli.Tad 
piesitam 1 olu,kārtīgi izmaisam. 
Lejam uz rabarberiem. Cepam 
ap 180-200 grādiem ap 20-30 mi-
nūtēm. Gatavo plātsmaizi atdze-
sējam un tad sagriežam. 

Rabarberu 
ievārījums

Rabarberi ( 1.5 - 2 kg rabarberi ~ 
1 - 1.3 l ievārījums) 
cukurs pēc garšas 
vanilīna cukurs 
nedaudz ūdens (~75 -100g, bet 
ne vairāk) 

Rabarberus sagriež gabali-
ņos ( ne pārāk lielos), ieliek katli-
ņā un uzlej nedaudz ūdens. 

Uzliek vāku un tad uz lēnas 
uguns vāra, ik pa laikam apmai-
sot. Kad sāk veidoties viendabīga 
masa, pieber cukuru un vanilīna 
cukuru, vāra kamār lielākā daļa 
rabarberu gabaliņu ir izšķīduši. 
Tad pilda burkās.  

P.S. rabarberu ievārījums ļoti 
labi der tortēm, var vārīt ķīseli, kā 
arī dažādiem krēmiem. 

Rabarberu un rupj-
maizes sacepums

300 g rupjmaizes 
125 g cukura 
70 g sviests 
400 g rabarberu 
2 olas 
½ tējk. kanēlis 
200 g piena 
tauki - veidnes ie- 
ziešanai 

N o b r i e d u š u 
klona rupjmaizes 
mīkstumu sarīvē uz 

sakņu rīves un izkarsē uz pan-
nas ar sviestu, samaisa ar kanāli 
un pusi no cukura. Rabarberus 
notīra, sagriež ripiņās un iecu-
kuro ar pusi no cukura. Ar tau-
kiem ieziestā veidnē liek kārtām 
sarīvēto izkarsēto rupjmaizi un 
iecukurotos rabarberus. Virsējā 
kārta - rupjmaize. Olas ar pienu 
samaisa un pārlej pār kārtojumu. 
Virsū uzliek sviesta piciņas un 
cep karstā cepeškrāsnī apmēram 
15 minūtes. Pasniedz ar siltu vai 
aukstu pienu. 

Rabarberu putas
15 g želatīns
300 g rabarberi
10 g baltvīns
130 g cukurs
 300 g saldais krējums

Želatīnu uzbriedina apm. 10 
min. Rabarberus sagriež ga-
baliņos, liek katliņā, pievieno 
baltvīnu un cukuru - vāra līdz tie 
kļuvuši mīksti. Rabarberus izņem 
no vīna - notecina. 

Saputo putukrējumu, pie-
vieno rabarberiem un samaisa. 
Uzbriedināto želantīnu pievieno 
vīnam (kas palicis pēc notecinā-
šanas), ja tas atdzisis nedaudz 
uzsilda, pievieno rabarberu/putu-
krējuma maisījumam. Var ēst kā 
krēmu vai likt virsū pamatnei, rotā 
( likt leduskapī 12 h.) 

Par šo un to, par visu ko

Bērns sit mammai un tētim. 
Kādai jābūt vecāku reakcijai? 

Visi mazuļi ap 1,5- 2 gadu 
vecumu dusmās mēdz sist vai 
mēģināt iekost vecākiem. Ir da-
žādi viedokļi par to, kā jāreaģē uz 
šādām bērna izdarībām. Diem-
žēl, ir vecāki, kuri uzskata - ja tu 
man sit, es tev arī pretim atdarīšu 
to pašu, lai redzi, kā sāp. To nu 
gan nedrīkstētu darīt. Plašāk par 
to, kā vispareizāk būtu jārīkojas

Mazais sit. Kāpēc?
Jāsaprot, ka tā ir normāla 

parādība, jo bērns tādā veidā 
izrāda savas emocijas, izjūtas, 
attieksmi. Tā var būt vientulī-
ba, bezspēcība, pārinodarījuma 
izjūta. Un sišana vai košana ir 
vecāku sodīšana par kaut ko vai 
spontāna savas attieksmes iz-
teikšana, skaidro Latvijas Univer-
sitātes Pedagoģijas, psiholoģijas 
un mākslas fakultātes Pedagoģi-
jas nodaļas profesore, psiholoģe 
L.Rutka. Bērni mēdz rīkoties arī 
pēc parauga – ja redz, ka pieau-
gušie tādā veidā ietekmē viens 
otru. Ja pieaugušie viens otru 
pazemo vārdiski, tad bērna uz-
vedībā tā var parādīties kā fiziska 
agresija.

Kā piemēru psiholoģe min 
visai ierasto kārtību - bērniņš uz 
visu dienu tiek atstāts auklītei. 
Kad māmiņa atgriežas mājās, 
mazulis pieskrien un iekož. Tas ir 

sava veida sods par to, ka mam-
ma mazuli ir atstājusi. Ja mamma 
iesit pretim, tad bērns sajūtas vēl 
aizvainotāks - “tu mani atstāji un 
vēl sit man”.

 Kā reaģēt uz bērna 
sišanu?

Nekādā gadījumā nedrīkst 
reaģēt ar fizisku agresiju. Jāreaģē 
ir, bet tikai ne ar spēku. Kā norā-
da L.Rutka, reakcijai jābūt tūlītē-
jai, jānoskaidro, kas ir noticis. 
Mammai jāapstājas un bērnam 
jāpaskaidro:”Man ļoti sāpēja un 
es gribētu, lai tu tā nekad vairs 
nedari.”  

Varbūt mammai sākt tēlot, ka 
raud? Nē, tēlot neko nevajag, jo 
bērni ātri atšifrē, kur ir patiesība, 
kur nē. Taču - bērnam par kat-
ru rīcību jāsaņem atgriezeniskā 
saite. Jautājums ir tikai, - kāds ir 
visefektīvākais veids, kā veidot 
attiecības.

 Atslēgvārds ir 
MĪLESTĪBA

Visefektīvākais  soda  veids, kā 
bērnam parādīt, ka neesi apmier-
ināts ar viņa uzvedību - mīlestī-
bas ierobežošana. Bērns ar 
vecākiem nemitīgi vēlas runāties, 
spēlēties, iesēsties klēpī. Tad 
nu šo visu var ierobežot, ļaut to 
darīt mazākos apmēros, nekā 

līdz šim, vai 
nemaz, skaidro L.Rutka. 
Galvenais, lai bērns saprastu, 
ka vecāku emocionāla atsalša-
na, nereaģēšana uz bērnu vai 

nepiedalīšanās viņa aktivitātēs ir 
saistīta ar bērna nepieņemamu 
uzvedību.

Šo soda veidu nevar aizstāt 
neviens cits - nedz naudas 
izsniegšana jau lielākiem 
bērniem, nedz citi ietekmēšanas 
paņēmieni.

Vienlaikus jāraugās, lai 
bērns šādā brīdī netiek agresīvi 
atstumts, jo īpaši svarīgi tas ir, 
atrodoties publiskās vietās. Bēr-
nu nedrīkst atstāt pilnīgi vienu, 
ieslēgt tumšā istabā.

Bērnam, saņemot sodu, 
jānorāda - ja tu darīsi to, tad es 
negribēšu ar Tevi draudzēties, 
spēlēties, runāties. Visam jābūt 
iepriekš atrunātam. Un kas ir 
ļoti, ļoti svarīgi - bērnam vienmēr 
jāsniedz iespēja situāciju labot.

Ārstējam locītavas!
Ņem vienkāršu mīkstu 

vecas veļas lupatiņu, samērcē 
rūgušpienā, mazliet izspiež un 
uzliek celim. Celofāna maisiņam 
nogriež galu, kā zeķi uzvelk celim 
un nosiltina. Apsēju nostiprina, lai 

celis krietni sasiltu.
Tēja pret cistītu
Tēja, kas mazina nieru 

iekaisumu. Ņem vienādas daļas 
asinszāles, trejkrāsu vijolīšu un 
tīruma kosas. Aplej 2 ēdam-
karotes maisījuma ar 2 glāzēm 

auksta ūdens, karsē līdz uzvārās 
un 15 minūtes noliek ievilkties. 
Izdzer dienas laikā kā tēju.

Līdzeklis sirds un plaušu 
slimību ārstēšanai

Ņem 400 g sviesta, 400 
g cūku iekšu tauku, 400 g 
medus, 400 g cukura, 100 g 

kakao, 8 olu dzeltenumus, 3 
glāzes svaiga krējuma. Olu 
dzeltenumus, krējumu un kakao 
kopā sakuļ. Sviestu un taukus 
uzsilda. Visu kopā vāra, kamēr 
savārās pankūku mīklas biezuma 
masa. Atdzesē un dzer pa 1 
ēdamkarotei 3 reizes dienā.

Eļļa pret sklerozi
Samaisa 1 tējkaroti citrona 

sulas ar 1 tējkaroti medus un 1 
tējkaroti saulespuķu eļļas. Lieto 
vairākas nedēļas no rītiem tukšā 
dūšā. Labāk lietot svaigi spiestu 
eļļu.

Bērns sit mammai un tētim Kādai jābūt vecāku reakcijai?
Kuriem importa augļiem un dārzeņiem pašlaik ir ražas laiks? 

Maijs ir mēnesis, kad daudziem augļiem mainās sezona – iepriekš 
tie pārsvarā tika ievesti no Dienvidu puslodes zemēm (Čīles, Peru 
u.c.), tagad pirmā raža sāk gatavoties tepat. Eiropas dienvidzemēs, 
īpaši Spānijā. Tā kā daudziem augļiem ir vēl tikai ražas laika sākums 
(piemēram, arbūziem, nektarīniem), tie var nebūt tik garšīgi un sulīgi 
kā sezonas plaukumā. Tāpēc maijā vērts pirkt un nobaudīt:

Ķīnas kāposti – jaunā raža no Ungārijas;
Āboli Royal Gala – tiem ir sezonas vi-

dus;
Zemenes no Spānijas – to ražas 

laiks šajā valstī uzņem apgriezienus, 
un zemenes iegūst arvien izteiktāku 
garšu un smaržu;

Sparģeļi – baltie un zaļie no Itālijas, 
tiem tieši ir ražas laiks;

Paprika – sarkanā, oranžā, dzeltenā 
no Nīderlandes;

Tumšās vīnogas Red Globe – no Čīles, kur tām 
ir sezonas vidus. 

Ir cilvēki, kuri uzskata, ka 
nav labāka avota, kā augsni ba-
gātināt ar slāpekli, kas nepiecie-
šams dažādu dārza augu attīstī-
bai, par nātru izvilkumu. Tagad ir 
īstais laiks pagatavot nātru izvil-
kumu, jo tas jādara, kamēr nātres 
nav sākušas ziedēt.

Lai pagatavotu šo izvilkumu, 
nepieciešams savākt svai-

gas nātru 

lapiņas, bet tas 
jāpaveic līdz nātru ziedēšanas 
laikam. Darbiņa paveikšanai būs 
nepieciešami cimdi, jo nātru la-
pas dzeļ.

Kādā palielā traukā liec ki-
logarmu sagrieztu nātru lapu, 
pievieno 2 ēdamkarotes talka 
pulvera un aplej to visu ar 10 lit-
riem ūdens. Tad trauku liec kādā 
siltākā vietā un reizi diennaktī ap-
maisi.

Ja viss būs izdarīts pareizi, 
aptuveni pēc 3 diennaktīm mai-
sījums sāks palikt šķidrāks, bet 
pēc pusotras nedēļas uzlējums ir 

gatavs lietošanai. To var noteikt 
arī pēc krāsas - šķidrums būs 
kļuvis ļoti tumšs, bet lapiņas būs 
izšķīdušas pilnībā.

Gatavo uzlējumu atšķaidi 
attiecībā 1:10. Pašu ērtībai, sa-
gatavoto maisījumu var sapildīt 
mazākos, ērtākos traukos, pie-
mēram, pudelēs un glabāt dārza 
mājiņā vai šķūnī. 

Augus, ko vēlies bagātināt ar 
slāpekli, aplaisti aptuveni 2 reizes 
mēnesī, bet lietainā laikā - ne-
daudz biežāk. Uzlējums jālej ne-
vis tieši uz auga, bet tam apkārt.

Kādā Vācijas universitātē, 
darbinieki noskaidroja iemeslu, 
kāpēc daudziem cilvēkiem ro-
das atkarība no šokolādes un 
čipsiem. Izrādās, ka 
i emes l s 

nav al-
k a t ī b a , p a t i e s ī b ā 

iemesls meklējams hedoniskajā 
ēšanā.  Saskaņā ar pētījuma 
galvenā autora Tobiasa Koha 
vārdiem, termins apzīmē ēšanas 
baudu, nevis izsalkumu pēc 
ēdiena (šajā gadījumā čipsiem). 
Hedoniskā ēšana var rasties jeb-
kurā vecumā un noteiktā brīdi 
pat hroniskā formā, kā rezultātā 
cilvēks var saskarties ar lieko 
svaru un aptaukošanos. Eksper-
imenta laikā zinātnieku grupa 

skenēja žurku smadzenes, kad 
viņas ēda čipsus un tad, kad ēda 
paras- to barības maisījumu 

granulās. Grauzējiem 
vairāk patika čipsi, 
neskatoties un to, 
ka tauku un ogļhi-
drātu maisījums 
saturēja tādu pašu 
kaloriju daudzu-
mu. “Normāls” 
ēdiens neiz-
raisīja žurkām 
interesi. Kart-
upeļu čipsu 

ietekmi uz smadzeņu 
darbību un barošanas uzvedību 
nevar izskaidrot ar to,ka tie sat-
ur taukus un ogļhidrātus. Drīzāk, 
čipsos ir kaut kas cits, kas izraisa 
nepārvaramu vēlmi tos ēst. Ek-
sperti saka, ka pārtikas produkts 
ar augstu tauku un ogļhidrātu 
daudzumu stimulē baudas cent-
ru smadzenēs, kas izraisa vēlmi 
patērēt produktus, kuros ir augsts 
kaloriju daudzums. Skenēšanas 
laikā rezultāti uzrādīja paaug-
stinātu darbību smadzeņu cen-
tros, kad žurkas ēda čipsus.

Receptes

Garšīgākie ārzemnieki

Dziedniecības padomi

Nātru izvilkums augsnes bagātināšanai

Vācu zinātnieki atklājuši,kāpēc rodas 
atkarība no čipsiem
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Televīzijas programmaIr iemesls!
LTV-1 
5.05 Spēles veselībai.
5.15 Aizliegtais paņēmiens.
6.00 Latvijas Republikas valsts himna.
6.02 Ielas garumā.
6.30 Nekurienes iemītnieki.
7.00 Nozīmīgais gads.
7.35, 9.30 Multfilmas.
9.00 Kas te? Es te! 
10.00 Ķepa uz sirds.
10.30 Kas var būt labāks par šo?
11.00 Rīgas Doma kora skolas 20 
gadu jubilejas koncerts.
13.50, 21.25 Teātris.zip.
14.40 Es un skola.
15.10 Gudrs, vēl gudrāks.
16.30 Liels, lielāks, lielākais.
17.30 Es - savai zemītei.
18.00 Ziņas.
18.20 Aculiecinieks.
18.35 Kinotēka.
19.50 Vides fakti.
19.35 Latvijas šlāgeraptauja 2014.
20.30 Panorāma.
21.13 Latloto. Eurojackpot.
21.45 A. Čehovs. Tēvocis Vaņa.
0.00 Inspektors Lūiss
1.40 Starptautiskais Eirovīzijas 
dziesmu konkurss 2014.
3.50 Dzimtas detektīvs.

LTV-7
5.00, 11.00, 4.00 Makšķerēšanas 
noslēpumi.
5.30, 3.30 Makšķerē ar Olti.
6.00 Latvijas Republikas valsts himna.
6.5 Labākās latviešu mūzikas izlase.
7.35 Vai Rīga jau gatava? 7.50 Skats 
rītdienā.
8.10 Pie rīta kafijas.
8.30 Biznesa klase.
8.50 Automoto raidījums nr 2
9.10 TV Mozaīka.
9.30 Brīvdienu ceļvedis.
9.50 Tādas lietas.
10.10 Attīstības kods.
10.30 Ātruma cilts.
11.30 Sporta studija.
12.15 Pasaules stāsti.
12.45, 21.30 1000 jūdzes Ķīnā.
13.15 Motociklisti.
13.45 Ceļš uz 2014. gada FIFA Pa-
saules Kausu
14.45 LBL 5. finālspēle.
16.45 Plūstošais zelts.
17.50 Mīla, mazuļi un mājas sajūta. M.f.
19.30 Labākais no Euromaxx.
20.00 Spots.
20.30 Izdzīvotāji.
22.00 Midsomeras slepkavības.
23.50 Tilts.
0.55 SOKO Vismāra.
1.45 Eiropa koncertos.
2.30 1000 jūdzes Persijā.
4.30 Autosporta programma Nr 1.

LNT
5.00 Kādas slimības vēsture.
5.50 Briklberija.
6.10, 2.45 Dzimuši policisti.
7.00 Degpunktā.
7.30 Kā izdzīvot pie vecākiem?
9.00 LNT Brokastis.
11.00 Trakie Ginesa rekordi.
11.40 Dārgā, mēs nogalinām bērnus!
13.35 Glābēju diena. Operatīvo 
transportlīdzekļu parāde.
14.35 Policists no pagātnes.

15.35 Pretpoli pievelkas.
17.50 Ziņas sešos.
18.00 Rozamunde Pilčere. Dubultā 
dzīve. M.f.
20.00 LNT Ziņas.
20.35 Svinīgā apbalvošanas cere-
monija “Gods kalpot Latvijai!”
23.15 Greizais spogulis.
1.10 Dauntonas abatija.
3.25 LNT Brokastis.

TV3
5.00, 2.45 Mīlestības sirdspuksti.
5.45, 3.30 Nozieguma skelets.
6.40 Multfilmas.
8.30 Monstru skola. Bīstieties! 
Filmējam! M.f.
10.00 Auto ziņas.
10.30 Gandrīz ideālas vakariņas.
11.30 Kinomānija.
12.00 Valstī viss ir kārtībā.
12.30 Hokejs. PČ 2014. Latvija – 
Krievija.
15.15 Pēdējais īstais vīrs.
15.40 Dzīvās lelles.
16.35 Iepazīsties, Fakeri. M.f.
19.00 TV3 Ziņas
19.30 Rotaļlietu stāsts. M.f.
21.40 Zirnekļcilvēks. M.f.
0.15 Paranormālā parādība. M.f.
1.55 Mana mīļā aukle.
4.20 TV3 Ziņas.

TV3+
7.20 Multfilmas.
8.30 Kino detaļas
10.00 Viens pats mājās.
10.30 Sapņu māja.
11.00 Skapis.
12.00, 1.50 Mēness tumšā puse.
14.20 6 kadri
14.55 Kāzu plānotājs.
17.05 Kungfu panda2.
18.00 Rūgts!
20.00 Virtuve.
21.00 Augstākā pilotāža.
23.05 Laimes fabrika.

TV5
5.00, 2.05 Mūzika.
7.50 Detaļas. Jaunāko laiku vesture.
8.50, 11.40 Televeikala skatlogs.
9.05 Mājas restorāns.
10.05 Uzmanību - bērni!
11.10 Veselības ābece.
11.55 6 kadri.
12.35 Hokejs. PČ 2014. Latvija – 
Krievija.
15.10 Suns uz siena kaudzes. M.f.
17.55 Greizais spogulis.
20.35 Svinīgā apbalvošanas cere-
monija “Gods kalpot Latvijai!”
23.15 Kareivis.com. M.f.
0.50 Mūsu tēma.
1.40 Kriminal +

PBK
5.40 Moderns spriedums.
6.30 Mūzika.
6.55, 11.00, 17.00 Ziņas.
7.05 Kontrolpirkums.
7.35 Multfilmas
8.15 Gudrinieces un gudrinieki.    
9.20 Vārds mācītājam.
9.35 Laiks pusdienot!
10.15 Padomi kulinārijā.  
11.30 Patiesība kaut kur blakus.
12.10 Romāns Karcevs.

13.20 Ideālais remonts.
14.20 Atrast un neitralizēt.
16.05, 17.25 Blass (Bērni).
18.45, 20.30 Nosvērti un laimīgi.
20.00 Laiks. 23.40 Kas? Kur? Kad?
00.40 Jauniņie.
1.20 Mākslas filma.
3.45 Mans jaunākais brālis.

ONT
7.00 Sestdienas rīts
8.00, 9.00, 16.00, 20.30 Ziņas.
9.05 Multfilmas
9.20 Veselība
10.25 Padomi kulinārijā.
11.05 Ideālais remonts.
12.05 Gudrinieces un gudrinieki.
12.50 Gārfilds.
14.25 Pati burvīgākā un pievilcīgākā. 
16.15, 21.00 Sporta ziņas.
16.20 Vecākus uz skolu.
17.15 Viens pret visiem.
18.05 Talantu akadēmija.
21.05 Mats matā.
23.55 300 spartiešu. M.f.

RenTV Baltic
6.05, 12.15, 19.25 Skatīties visiem
6.50 Vovočka
8.15 Tētuka dēls.    
12.40 Pasaules noslēpumi kopā ar 
Annu Čampmani.
13.40 Slepenās teritorijas
14.45 Maldu teritorija ar Igoru 
Prokopenko.
16.45 Dīvaina lieta.
18.50 Par 10 gadiem jaunāks. 
21.30 Jūrmala.
23.20 Humora raidījums.

Baltkrievijas TV I
6.45 Būtība.
7.15 Ja vien es tevi mīlētu. M.f.
9.00, 12.00, 15.00 Ziņas.
9.10 Redaktoru klubs.
9.45, 23.55 Radu būšana.
10.55 Par ēdienu.
11.25 Vasarnīca.
12.10, 15.30 Uzticies un pārbaudi.
12.50 Veselība.
13.35 Žurnālistu izmeklēšana.
14.10 Apkārt planētai.
15.15 Reģiona jaunumi.
16.00, 1.25 Liela starpība.
17.15  Es uzdāvināšu sev brīnumu. M.f.
19.00 Milionārs. M.f.
21.00 Panorāma.
21.40 Parīzē. M.f.
00.50 Hokejs PČ 2014.
1.15 Sports.

Baltkrievijas TV II (bij. LAD)
7.15 Bezdelīgas ligzda.
8.15, 20.35 TV barometrs.
8.20 Kņazienes Annas gredzens. M.f.
9.45 Baltkrievu virtuve.
10.25 Divi ar pusi pavāri.
11.00, 23.05 Interni.
12.40, 16.40, 21.20, 21.20 Hokejs PČ 
2014. Francija – Norvēģija. Baltkriev-
ija – Vācija. Slovākija – Itālija.
15.00 Augstāk par jumtu
15.35 Dziesmas impērija.
19.15 Jūsu loto.
19.55 Loterija “Piecinieks”.
20.10 Karsts ūdens.
21.15 Keno.
00.20 No 13 uz 30. M.f.

SESTDIENA, 17. maijs

SVĒTDIENA 18.maijs

16. maijs – Šarla Pero piemiņas diena

LTV-1
6.00 Latvijas Republikas valsts himna.
6.02 Ielas garumā.
6.30 LV jaunatklāšanas raidījums TE!
6.30 Es un skola. 8.00, 9.30 Multfil-
mas. 9.00 Kas te? Es te!
10.00 Mārvijs Hemmers.
10.30 Dardarija Zeme, kurā viss ir 
iespējams.
11.00 Varenā Misisipi ar seru Trevo-
ru Makdonaldu.
12.00 Dievkalpojums. 13.00 Ver-
tikāle. 13.30 Daudz laimes!
14.30 Latvijas šlāgeraptauja 2014
15.30 Kas var būt labāks par šo? 
16.00 Ķepa uz sirds.
16.30 Latvijas Arhitektūras gada bal-
va 2014 17.30 Dzimis Eiropā.
18.00 Ziņas. 18.20 Province.
18.50 Radīti mūzikai.
20.30 Panorāma. 20.45 De facto.
21.40 Bērtons un Teilore. M.f.
23.15 Liels, lielāks, lielākais.
0.10 Starptautiskais Eirovīzijas 
dziesmu konkurss 2014
3.25 Robotāda.
3.35 Ir lietas, kas jāzina.
4.15 Kalnciema ielas koka namu at-
dzimšana.
4.35 Noķert tradīciju aiz astes.

LTV-7
5.00 Ātruma cilts.

5.30 Tavs auto.
6.00 Latvijas Republikas valsts himna.
6.05 Mikrofona dziesmas.
6.35, 3.10 Vai Rīga jau gatava? RIEN-
CI Rīgā 6.50 Rūpes par tevi.
8.10 Komercdarbība šodien.
8.31 Jūrā un krastā.
8.50 Skatpunkti.
9.10 Nedēļas apskats.
9.30 Laiks uzņēmējiem.
9.50 Aktualitātes.
10.10 Vārds uzņēmējiem.
10.30 Tavs auto.
11.00 Makšķerē ar Olti.
11.30 Autosporta programma Nr 1.
12.00 Zebra.
12.15 Tūrists manā ciltī.
13.15 Eiropa koncertos.
14.10 Mīla, mazuļi un mājas sajūta. M.f.
15.55 Iedziļinoties klimata pār-
maiņās. 16.25 Anekdošu šovs.
16.55 LBL 6. finālspēle.
19.05 Vanags.
20.10 Mīla no otrā acu uzmetiena. M.f.
21.55 Ceļš uz Rio.
23.00 Ceļš uz 2014. gada FIFA Pa-
saules Kausu.
0.00 Pasaules stāsti.
0.30 Grupas Pērkons koncerts - 
Sapumpurots zars.
2.35 Eiropas vidū - pasaules malā.
3.25 Sporta studija.
4.10 PČ vieglatlētikā telpās.

LNT
5.00 Likums un kārtība.

5.40, 3.35, 4.35 Multfilmas.
6.30, 3.55 Dzimuši policisti.
6.25 Nedēļa novados. Kopsavilkums
6.50 Kā izdzīvot pie vecākiem?
8.20 Nordea Rīgas maratons 2014
8.35 Gadās arī trakāk.
9.00 LNT Brokastis.
10.00 Super bingo.
11.00, 12.35 Trakie Ginesa rekordi.
11.25 Vampīra dienasgrāmatas.
12.20, 13.15, 18.00 Nordea Rīgas 
maratons 2014
13.45 Lielās mammas māja. M.f.
15.40 Dauntonas abatija. Seriāls.
17.50, 20.00 Ziņas.
19.00 Ginesa rekordisti.
20.10 LNT ziņu TOP 10
21.00 Dāmu paradīze.
22.10 Pēdējie Grimmi.
23.05 Brāļi. M.f.
1.10 Lielās mammas māja. M.f.
2.50 LNT Brokastis.

TV3
5.00, 2.45 Mīlestības sirdspuksti. 
Seriāls.
5.45, 3.30 Nozieguma skelets.
6.40 Multfilmas. 8.15 Kinomānija.
8.55 Māmiņu Klubs.
9.30 Smieklīgākie videokuriozi.
10.00 Super bingo.
11.00 Gandrīz ideālas vakariņas.
14.15 Rotaļlietu stāsts 3. M.f.
16.25 Zirnekļcilvēks. M.f.
19.00 Nekā Personīga
20.00 Zvaigžņu ceļš. M.f.

22.35 Kods. Džeronimo. M.f.
0.50 Mīļotais. M.f.
4.10 Mana mīļā aukle.

TV3+
6.20 Multfilmas. 6.30 Skapis.
8.30 Monstru skola. Bailes! Kamera! 
Motors! 10.00 Auroras mīlestība.
11.55 Laimes fabrika.
13.55 Brīvā peldēšana.
16.00 Augsta pilotāža.
17.55 Pārsteidz mani!
20.00 Neredzamais cilvēks.
21.00 Par vienu mazāk.
23.30 Skūpstamies!
0.30 Slepenie sakari.
1.20 Eiropas pokera turnīrs.

TV5
5.00 Mūzika.
6.30 Džiosas Meijeres ”Prieka pilna 
dzīve”
8.00 Detaļas. Jaunāko laiku vēsture.
9.00, 13.50 Televeikala skatlogs
9.15 Mājas restorāns
10.15 Uzmanību - bērni!
11.20 Veselības ābece
11.50 Gribu mājās!
12.20 Dzīves īstenība
12.55 Personīgās lietas
14.05 6 kadri
14.40 Kareivis.com. M.f.
16.25 Labi joki 2012
18.25 Apustulis
20.35 Hokejs. PČ 2014. Krievija - 
Vācija

23.10 Sapnis rokā vai čemodāns. M.f.
0.35 Mūzika.

PBK
5.20 Pirmais Baltijas muzikālais 
kanāls.    
5.55, 9.00, 11.00 Ziņas 
6.05 Spēlējiet, harmonikas!    
6.10 Amerikāņu veikals.
6.45 Multfilma.
6.55 Veselība.
9.00, 11.00 Ziņas.
9.20 600 sekundes – par veselību un 
skaistumu. 9.30 Laiks pusdienot!    
10.10 Kamēr visi mājās.    
11.30 Fazenda.
12.10 Uzmini melodiju.
12.50 Šovakar.
14.45 Humora izjūta.
15.50 X faktors. 20.00 Laiks
20.55 Mats matā
0.00 Republikas īpašums
2.10 Nosvērti un laimīgi

ONT
7.00 Svētdienas rīts
8.00, 9.00, 16.00 Ziņas
9.05 Svētdienas dievkalpojums.
9.20 Multfilma.
9.55 Kamēr visi mājās.
10.45 Fazenda. 11.20 Raidījums.
12.15 Brain-ring. TV spēle
13.30 Gārfilds: Divu kaķu stāsts
15.05 Starp Vatsonu un “ziemas 
ķiršiem”. 16.15 Sporta ziņas.
16.20 Arkādija. M.f.

Franču akadēmija sastāv no 40 
pastāvīgiem locekļiem. Piederība 
akadēmijai ir mūžīga. Akadēmiķu 
sarakstos ir lasāmi slavenākie Fran-
cijas prāti kopš 1635. gada līdz mūs-
dienām. Krēsls Nr.23 no 1671. gada 
līdz 1703. gadam pederēja Šarlam 
Pero...

Francijas parlamentārā ties-
neša Šarla ģimenē jaunākais dēls 
izcēlās ar priekšzīmīgu uzvedību un 
panākumiem mācībās. Visu mācību 
laikā slavenajā koledžā ne Šarls, 
ne viņa brāļi netika sodīti ar 
rīkstēm. Unikāls gadījums! 
Pēc koledžas absolvēšanas 
Šarlam bija privātstundas 
jurisprudencē. Ar tēva 
palīdzību nokārtoja 
eksāmenu un nopir-
ka advokāta licenci. 
Pero jurista karjera 
neizdevās. Drīz vien 
viņam zuda interese 
par tiesas procesiem un 
prasību noformēšanu. 
Lai gūtu pastāvīgu peļņu, Šarls ie-
stājās darbā pie sava brāļa Kloda par 
vienkāršu lietvedi. Klods Pero tajā 
laikā jau bija diezgan slavens arhi-
tekts, viņam bija daudz pasūtījumu, 
tāpēc darba bija diezgan.  

Kad klods Pero vinnēja vienas 
no Luvras fasādēm renovāciju kon-
kursā, pieticīgo, bet centīgo lietvedi 
pamanīja ietekmīgais Kolbērs, kurš 
tolaik noteica visu Francijas iekšpoli-
tiku. Šarla karjera uzsāka dinamiskus 
apgriezienus. 

Tika pamanītas arī viņa literārās 
prasmes. 1663. gadā Šarls Pero tika 
iecelts par izveidotās Akadēmijas uz-
rakstu un izsmalcinātās daiļrunības 
lietvedi. Šis amats sniedza ne tikai 
labus ienākumus, bet arī unikālu ie-
spēju pastāvīgi kontaktēties ar valstī 
labākajiem rakstniekiem un dzejnie-
kiem. 

Jāsaka, ka savu pirmo darbu – 
komisko poēmu „Trojas sienas jeb 
Parodijas rašanās” – viņš publicēja 
vēl 1653. gadā, kad viņam bija tikai 
25 gadi. Tikai no pirmā acu skatiena 
šis darbs bija nenopietns un jautrs. 
Īstenībā savā poēmā Pero runāja 
par ļoti svarīgām problēmām. Visi 
viņa literārie darbi – „Ludvika Lielis-
kā laikmets”, „Paralēles jautājumos 
par mākslu un zinātni strap senajiem 
un jaunajiem” – cildina 17.gadsimta 
mākslu (baroku). Pero uzskatīja, ka 
laikmetīgā māksla daudzās jomās 
pārspēj antīko mākslu, un tai ir jāat-
tīstās arī turpmāk. 

Pero darbi padarīja viņu par sla-
venu rakstnieku. Viņa karjera attīstī-
jās bez aizķeršanās. 1671. gadā Aka-
dēmijā Šarlam Pero piederēja krēsls 
nr. 23. Arvien lielāka nozīme viņam 
bija Francijas karalistes kultūras po-
litikā. Pēc 1683. gada viss mainījās... 
Mira viņa aizgādnis Kolbērs. Pero kri-
ta nelabvēlībā. Sākumā viņam liedza 
uzturēties pansionātā kā karaliska-
jam rakstniekam, tad tika atņemts 
arī Akadēmijas lietveža amats. Zau-

dējis praktiski visus savus amatus, 
Šarls Pero pilnībā atdevās rakst-
niecībai. Viņš pabeidza savus prog-
rammatiskos darbus, kas aktīvi tika 
publicēti un pārpublicēti. 1697.gadā 
iznāca „Zosu mātes pasakas jeb Tei-
kas un pasakas par senajiem laikiem 
ar pamācību”,  ko parakstīja Pero 
dēls d’Armankurs. Esot pazīstams un 
nopietns rakstnieks, Pero nenoriskē-
ja grāmatu parakstīt ar savu vārdu. 
Vēršanās pie „zemā” pasaku žanra 

varēja negatīvi ietekmēt viņa 
rakstnieka reputāciju. Grāma-

tā tika iekļautas 9 pasakas: 
„Fejas dāvanas”, „Pelnrušķī-
te”, „Runcis zābakos”, „Sar-
kangalvīte”, „Īkstīte”, „Ēzeļa 

āda”, „Zilbārdis”, „ Gu-
lošā princese”, „Ceku-
lainais Rike”.

8 pasakas bija 
pierakstītas no Pero 
bērnu barotājas stās-
tītā, bet tad literāri 

apstrādātas. Tikai vie-
nu pasaku – „Cekulainais Rike” – au-
tors izdomāja pats. Šī pasaka nekļu-
va tik populāra kā pārējās, ko  tulkoja 
dažādās valodās, tās tika ekranizētas 
vairākās valstīs un pazīstamas bēr-
niem visā pasaulē. Bet pavisam ne-
sen ekrānos parādījās epopeja par 
ārēji briesmīga, bet iekšēji brīnišķīga 
Šreka piedzīvojumiem. Ļoti daudzās 
lietās šis stāsts atkārto vienkāršo 
un sirsnīgo akadēmiķa Pero pasa-
kas sižetu. Pirmajā izdevumā tika 
iekļauti arī autora dzejiskie daiļdar-
bi: „Grizelda”, „Jocīgās vēlēšanās”. 
Mūsdienīgajos izdevumos šīs pasa-
kas neiekļauj. 

Ar šīs grāmatas izdošanu Šarls 
Pero mēģināja palīdzēt savam dēlam 
uzsākt karjeru Orleānas princeses 
galmā. Pēc diviem gadiem Pero dēls 
traģiski gāja bojā...

Savos memuāros, kurus Pero 
pabeidza dažus mēnešus pirms sa-
vas nāves, viņš neminēja nevienu 
vārdu par savām pasakām. Līdz pa-
šam galam viņš tā arī nesaprata, ka 
pasaulei ir dāvājis nenovērtējamu 
literāru devumu.  Eiropā dzima pasa-
ku mode. Pero kopotie raksti uzreiz 
kļuva par bestselleru. Sāka izdot citu 
autoru literāro pasaku izlases, bet 
pasaku žanrs uz visiem laikiem pār-
stāja būt par „zemu” un nenopietnu 
žanru.

„Zosu mātes pasakas”  radoši 
iedvesmoja brāļus Grimmus, An-
dersenu, Gaufu un daudzus citus 
pasaku stāstītājus. Jāsaka, ka Pero 
oriģinālais teksts šodien ir adaptēts 
bērnu uztverei. Autors savus darbus 
nerakstīja bērniem, tāpēc mūsdienu 
lasītāji tajā saskata diezgan daudz 
cietsirdības, kā arī ne visām pasa-
kām ir laimīgas beigas. Nemainīgs 
paliek tikai viens – tieši Šarls Pero 
pirmais pasauli iepazīstināja ar tau-
tas daiļardes apbrīnojamiem piemē-
riem – pasakām. 

Andrejs JAKUBOVSKIS 
Foto no interneta



112014. gada 16.maijs

LNT
5.00 Kādas slimības vēsture.
5.50 Kristīgā programma.
6.15 Ķerto līga.
6.45, 4.05 Šodien novados.
7.00, 2.15 LNT rīta ziņu raidījums 
”900 sekundes”.
9.00, 0.15 Dzīvīte.
9.35, 14.20 Televeikala skatlogs.
9.55 Ingas Lindstrēmas kolekcija. 
Princeses sirdsbalss.
11.55 Dzimuši policisti.
13.00, 19.00 1001 Nakts.
14.00,20.00 Ziņas.
14.35, 4.15 Psihologu šovs „Runāsim 
atklāti”. 15.40 Kādas slimības vēsture.
16.50, 18.00 Kaislību jūrā.
17.50 Ziņas sešos.
20.35, 3.45 Degpunktā.
21.10 Lielizmēra mīlestība.
23.15 Nikita. 0.40 Dombura studija.

TV3
5.00, 2.40 Mīlestības sirdspuksti.
5.45 Nozieguma skelets.
6.40, 13.10 Multfilmas.
8.00 Smieklīgākie videokuriozi.
9.05, 21.00, 0.55 Kobra.
10.05 Dzīvās lelles. 11.05 Firma.
12.05 Mana mīļā aukle.
14.30, 1.50 Alkas pēc laimes.
15.30 Smieklīgākie videokuriozi.
15.50, 20.20, 3.25 UgunsGrēks.
16.30 Hokejs. PČ 2014. Latvija - 
Šveice. 19.15, 3.55 Ziņas.
19.40, 4.15 Bez Tabu.
22.00 Kurjers. 23.00 Atriebība.
0.00 Amerikāņu šausmu stāsts.

TV3+
5.40, 17.50, 0.00 Māja 2.
6.30 Simpsoni.
7.10, 14.30 Doktora Zaiceva dienas-
grāmata. 8.15 6 kadri.
8.45 Pārsteiz mani. 10.50 Multfilmas.
11.05, 15.35 Comedy Women.
12.10, 18.55 Līgavu cīņas.
13.15, 19.55 Interni.
16.35 Mana mīļā aukle.
21.00 Ekstrasensi veic izmeklēšanu.
22.00 Akmens.

TV5
5.00, 1.35 Mūzika.
6.35, 13.30 Pats sev režisors.
7.25, 12.25 Kremļa kursanti.
8.25, 0.05 Mūsu tēma.
9.20, 12.10 Televeikala skatlogs.
9.35 Garāža.
10.40 Maskava. Trīs stacijas 4.
11.40, 20.00, 1.00 Kriminal +.
14.35 Vienīgā.
16.35, 20.35 Hokejs. PČ 2014. Latvija 
– Šveice. Krievija – Baltkrievija.
19.30 Ziņu vakars.
23.10 Īpašas nozīmes aģents.

PBK
6.00 Labrīt!
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 0.10 Ziņas.
9.30 Esi vesels!
10.40 Patiesība ir tepat līdzās.
11.30 Jūsu darīšana. 12.25 Mūsu laikā.
13.40 Citas ziņas. 14.20 Divatā ar visiem.
15.20 Saprast. Piedot.
15.55, 4.45 Mo derns sprie dums.
17.50 Precamies! 18.55 Lai runā!
20.00 Latvijas Laiks.
21.30 Balabols.M.f.
23.45 Vakara Urgants. 
0.35 Karš Korejā.
1.35 Pie pašas melnās jūras. M.f.
3.05 Sievietes. M.f. 5.40 Mūzika.

RenTV Baltic
6.10, 9.00, 14.25 Ģimenes drāmas.
6.50, 13.10 Multf il mas.
7.04, 19.39 Laika ziņas.
7.05 Afromaskavietis.
7.55 Karavīri.
10.15, 19.40 Saviesīgas vakariņas.
11.10, 16.30 Nemelo man.
12.15, 18.40 Drošs līdzeklis.
13.30 Manas brīnišķīgās...
20.45 Reāla virtuve.
21.50 Jums pat sapņos nav rādījies.
23.50 Ekstrasensu cīņa.

ONT
6.00, 8.30, 9.00, 11.00, 13.00, 16.00, 
18.00, 20.30, 1.05 Ziņas.
6.05.00 Mūsu rīts.
9.05 Būt veselam!

10.25 Kontrolpirkums
11.05, 13.05, 16.10, 18.15, 21.00 Sports
11.10 Mūsu laikā. 12.05 Viņi un mēs.
13.10 Jūsu darīšana.
6.00, 8.30, 9.00, 11.00, 13.00, 16.00, 
18.00, 20.30, 1.05 Ziņas.
6.05.00 Mūsu rīts. 9.05 Būt veselam!
10.25 Kontrolpirkums
11.05, 13.05, 16.10, 18.15, 21.00 
Sports.
11.10 Mūsu laikā. 12.05 Viņi un mēs.
13.10 Jūsu darīšana.
13.55 Moderns spriedums.
15.00 Vienatnē ar visiem.
16.15 Saprast. Piedot.
16.55 Precamies!
18.20 Meičas. 18.50 Lai runā!
20.00 Laiks. 21.05 Otrā elpa.
23.15 Salauztā bulta. M/f

Baltkrievijas TV I
6.00, 7.20, 8.15 Labrīt!
7.00, 8.00, 9.00, 12.00, 15.00, 19.00, 
0.55 Ziņas.
7.05, 8.05 Biznesa dzīve.
7.10, 8.10, 19.40, 0.20 X zona.
9.10, 21.45 Diversants. Kara beigas.
11.05, 20.00 Ka apprecēt miljonāru. 
12.10, 1.50 Mistiskie stāsti
13.05 Otrā elpa. 
15.15, 18.40 Reģiona jaunumi.
15.25 Pēdas.
16.25 Ģimenes melodrāmas.
17.35 Baltkrievijas laiks.
19.20, 0.40 Interešu sfēra.
21.00 Panorāma.
23.50 Grūtas dienas vakars.
1.10 Hokejs. 1.35 Sports.

Baltkrievijas TV II (bij. LAD)
7.00 Rīts.
9.00, 20.35 TV barometrs.
9.05, 15.35 Notāra Negļinceva 
piedzīvojumi.
10.20, 15.35 Izmeklēšana.
11.25, 23.00 Reāli puikas.
12.40, 16.40.20.40 Hokejs.
15.00 Augstāk par jumtu.
19.05 Freida metode.
21.15 KENO.
0.50 GBOB Baltkrievijā.

PIRMDIENA, 19.maijs
LTV-1
6.00 Latvijas Republikas valsts himna
6.02 Province 6.30 Rīta Panorāma
8.35, 15.30 Mīlas viesulis
9.30 Radīti mūzikai
11.10, 13.20,15.15 Top-Shop
11.30, 4.55 Kinotēka
12.00 Vertikāle
12.30 Varenā Misisipi ar seru Trevo-
ru Makdonaldu
13.35 Ķīlnieks. M.f.
15.00 Vai Rīga jau gatava? 
16.30 Jakari
17.00 Dardarija. Zeme, kurā viss ir 
iespējams 17.30 Skats no malas
18.00, 23.00 Ziņas
18.50, 0.25 Četras istabas
19.25 Mana ģimene
20.00 Eņģeļu iela 9
20.30 Panorāma
21.15 V.I.P. - Veiksme. Intuīcija. Prāts
22.00 Viss notiek 22.30 Latvija var!
23.15 Dzimis Eiropā 23.45 De facto
1.00 Bērtons un Teilore. M.f.

LTV-7
6.00 Latvijas Republikas valsts himna
6.5 1000 jūdzes Persijā
6.35 Savējie 7.10 Rīts ar Natāliju ābolu
7.55 Jūrā un krastā
8.15 Skats rītdienā
8.35 Pie rīta kafijas
8.55 Automoto raidījums nr 2
9.15 Vienmēr formā!
9.45, 18.10 Detektīvaģentūra Bīgls
10.40, 16.10 Kalle nāk
11.35, 17.00 Ceļojums apkārt pa-
saulei. 12.35 Troksnis
13.40 Labākais no Euromaxx
14.10 LBL 6. finālspēle
19.00 Šodien 19.35 Ķepa uz sirds
20.10 Tūrists manā ciltī
21.15 Sporta studija
22.00 1000 jūdzes Ķīnā
22.30 Midsomeras slepkavības
0.20 Vanags1.20 SeMS Laboratorija

LNT
5.00 Likums un kārtība

OTRDIENA, 20.maijs
LTV-1
6.00 Latvijas Republikas valsts himna.
6.02 Province.
6.30 Rīta Panorāma.
8.35, 15.15 Mīlas viesulis.
9.30, 20.00 Eņģeļu iela 9.
10.00, 18.50, 0.05 Četras istabas.
10.40, 19.25 Mana ģimene.
11.15, 13.10, 15.00 Top-Shop
11.30 Mīla no otrā acu uzmetiena. 
13.25 Latvijas Arhitektūras gada bal-
va 2014.
14.25 Viss notiek. 16.15 Jakari.
16.45 Mārvijs Hemmers.
17.15, 23.20 100 g kultūras. Na-
cionālie dārgumi. 18.00, 23.05 Ziņas.
20.30 Panorāma.
21.15 1:1 22.05 Otrais vilnis.
0.40 V.I.P. - Veiksme. Intuīcija. Prāts.
1.25 Aizliegtais paņēmiens.
4.55 Skats no malas.

LTV-7
6.00 Latvijas Republikas valsts himna.
6.05 1000 jūdzes Persijā.
6.35 Savējie.
7.05, 1.50 Vai Rīga jau gatava? 
7.20 Tunzivju audzētavas.
7.30 Rīts ar Natāliju Ābolu.
8.15 Nedēļas apskats.
8.35 Vārds uzņēmējiem.
8.55 Skatpunkti.
9.15 Globalizācija 3000.
9.45, 18.10 Detektīvaģentūra Bīgls.
10.40 Kalle nāk.
11.35 Ceļojums apkārt pasaulei.
12.35 Troksnis. 13.40 Vienmēr formā!
14.10 Eiropas čempionāta BMX 9. 
posms Rīgā. 16.10 Hārtlenda.
17.00 Ceļojums apkārt pasaulei.
19.00 Šodien.
19.35 Aktuālais jautājums.
20.05 Vienmēr formā!
20.35 Noķert kadrā.
21.05 Pļava. 22.05 Tavs auto.
22.35 Autosporta programma Nr 1.
23.05 Sporta studija.
23.55 1000 jūdzes Persijā.
0.55 Ievainotā saule.

5.40 Kristīgā programma
6.10 Bernards
6.30, 4.10 Nedēļa novados. Kopsav-
ilkums 7.00, 2.15 ”900 sekundes”
9.00 Dzīvīte
9.35, 14.20 Televeikala skatlogs
9.55 Rozamunde Pilčere. Dubultā dzīve 
12.00 Es nezināju, ka esmu stāvoklī
13.00, 19.00 1001 Nakts
14.00, 20.00 Ziņas
14.35 Rafteru ģimene
15.40 Kādas slimības vēsture
16.50, 18.00 Kaislību jūrā
17.50 Ziņas sešos
20.35 1/5 - tranzīta aktualitātes
20.40, 3.45 Degpunktā
21.15 Dombura studija
23.15 Amerikāņi 0.20 Dzimuši policisti
1.05 Dzīvīte 1.25 LNT ziņu TOP 10
4.35 Briklberija

TV3
5.00, 3.05 Mīlestības sirdspuksti
5.45 Nozieguma skelets
6.40, 13.10 Multfilmas.
8.00 Tētuka meitiņas
9.05, 1.20 Kobra
10.05 Smieklīgākie videokuriozi
10.30 Māmiņu Klubs 11.05 Firma
12.05 Mana mīļā aukle
14.30, 2.15 Alkas pēc laimes
15.30 Smieklīgākie videokuriozi
16.10 UgunsGrēks
17.00 Gandrīz ideālas vakariņas
19.00, 3.50 Ziņas
19.30, 4.20 Bez Tabu
20.20 Hokejs. PČ 2014. Latvija - Balt-
krievija 23.20 Radīti skatuvei
0.25 Nekā Personīga

TV3+
5.40, 17.50, 23.55 Māja 2
6.30 Simpsoni
7.10, 14.30 Doktora Zaiceva dienas-
grāmata 8.15 6 kadri
8.45 Brīvā peldēšana
10.50 Multfilmas
11.05, 15.35 Comedy Women
12.10 Amerikāņu līgavainis
13.15 Neredzamais cilvēks.
16.35 Mana mīļā aukle

18.55 Līgavu cīņas 19.55 Interni
21.00 Virtuve 22.00 Ieslodzītais

TV5
5.00, 1.25 Mūzika
6.45 Pats sev režisors
7.35 Personīgās lietas
8.25 Mūsu tēma
9.20, 12.10 Televeikala skatlogs
9.35, 16.25 Garāža
10.40, 13.55 6 kadri
11.10 Gribu mājās
11.40, 20.00, 1.00 Kriminal +
12.25 Viss otrādi 14.25 Labi joki
17.30 Maskava. Trīs stacijas 4
18.30, 0.05 Mūsu tēma
19.30 Ziņu vakars
20.35 Hokejs. PČ 2014. Latvija - Balt-
krievija 23.10 Īpašas nozīmes aģents

PBK
6.00 Labrīt! 9.00, 11.00, 14.00 Ziņas
9.30 Esi vesels!
10.40 Patiesība ir tepat līdzās.
11.35 Jūsu darīšana.
12.25 Mūsu laikā. 13.30 Citas ziņas.
14.20 Marina Ņejolova. Nevaicājiet 
man par romāniem.
15.25 Saprast. Piedot.
15.55, 4.40 Moderns spriedums.
17.00 Vakara ziņas. 17.55 Precamies!
18.55 Lai runā! 20.00 Laiks.
20.40 Latvijas laiks; Laika ziņas.
21.15 Dzīves līnija.
21.20 Balabina spēle. M.f.
23.30 Vakars kopā ar Ivanu Urgantu.
0.00 Nakts ziņas. 0.15 Pozers.
1.20 Mans mīļais klauns. M.f.
3.00 Zāles pret bailēm. M.f.
5.35 Mūzika.
ONT
6.00, 8.30, 9.00, 11.00, 13.00, 16.00, 
18.00, 20.30, 0.30 Ziņas
6.05 Mūsu rīts 9.05 Kontūras
10.05 Būt veselam!
11.05, 13.05, 16.10, 18.15, 21.00 
Sports 11.10 Mūsu laikā
12.05 Viņi un mēs 13.10 Jūsu darīšana
13.55 Moderns spriedums
15.00 Vienatnē ar visiem
16.15 Saprast. Piedot.

16.55 Precamies! 18.20 Raidījums
18.55 Gaidi mani. 20.00 Laiks.
21.05 Pozīcija.
23.15 Lidojot virs dzeguzes ligzdas. M.f.

RenTV Baltic
6.00, 8.55, 14.25 Ģimenes drāmas.
6.50, 13.15 Multfilmas.
7.04, 19.39 Laika ziņas.
7.05 Afromaskavietis. 7.55 Karavīri.
10.10, 19.40 Saviesīgas vakariņas.
11.10, 16.25 Nemelo man.
13.30 Dievu ēdiens.
18.35 Drošs līdzeklis.
20.45 Reāla virtuve.
21.50 Maldu teritorijas.
23.45 Ekstrasensu cīņas. 1.35 112.

Baltkrievijas TV I
6.00, 7.20, 8.15 Labrīt!
7.00, 8.00, 9.00, 12.00, 15.00, 19.00, 
0.25 Ziņas
7.05, 8.05 Biznesa dzīve
7.10, 8.10, 19.40, 0.05 X zona
10.05 Redaktoru klubs
10.45 Zvaigžņu dzīve.
12.10 Mana patiesība.
13.05 Miljonārs. M.f.
15.15, 18.40 Reģiona jaunumi.
15.25 Maratons 17.20 Mūsējie.
17.30 Baltkrievijas laiks
19.20 Arēna 19.55 Forums
21.00 Panorāma
21.45 Diversants. Kara beigas.
23.50 Aktuāla intervija
0.40 Hokejs 1.05 Sports

Baltkrievijas TV II (bij. LAD)
7.00 Rīts
9.00, 10.10, 20.35 TV barometrs
9.05, 15.35 Notāra Negļinceva 
piedzīvojumi. Seriāls
10.45, 0.40 Izmeklēšana.
11.50 Bezdelīgas ligzda.
13.45 Divi ar pusi pavāri
14.30, 0.00 Pārlādēšana
15.15 Karsts ūdens.
16.40, 20.40 Hokejs
19.05 Freida metode. Seriāls
21.15 KENO. 23.00 Reāli puikas.
1.30 GBOB Baltkrievijā.

18.00 Sasmīdini komiķi.
18.50 Es mīlu Baltkrieviju!
20.00 Kontūras.
21.05 Miss Baltkrievija 2014
22.55 Gūstekne. M.f.
0.40 Biznesa cilvēki. M.f.

RenTV Baltic
6.10, 12.15 Skatīties visiem.    
6.55 Armagedona lielie noslēpumi.
9.35 Iedomājieties tikai!
10.05 Tīrs darbs. 11.05 Dievu ēdiens.
13.10 Jūrmala. 16.00 Pret straumi.

23.55 Mums pat sapņos nav rādījies.

Baltkrievijas TV I
6.15 Maratons. M.f.
9.00, 12.00, 15.00 Ziņas.
9.10 Arsenāls.
9.40, 23.55 Radu būšana.
10.50 Par ēdienu!
11.25 Sieviešu žurnāls. 
12.35 X zona.
13.15 Pārnesumkārba.
13.50 Izmeklēšanas noslēpumi.
14.30 Baltkrievija LIFE.

15.15 Tava pilsēta.
15.30 Eirovīzija. Aiz kadra.
15.55 Zvaigžņu dzīve.
17.15 Jaunlaulātie.
19.00 Ja vien es tevi mīlētu. M.f.
21.00 Galvenais ēteris.
21.55 Laika ziņas.
22.15 Tīrītājs. M.f. 0.50 Hokejs

Baltkrievijas TV II (bij. LAD)
6.55 Bezdelīgas ligzda.
7.55, 20.05 TV barometrs.
8.00 Beļanočka un Rozīte. M.f.

9.10 Rītdiena - tie esam mēs!
9.40 Divi ar pusi pavāri.
10.15, 23.00 Interni.
12.20 Ekstrasensi veic izmeklēšanu.
13.30 Autobatls.
14.05 Biroja stils.
14.40 No 13 uz 30. M.f.
16.40, 20.40, 21.20 Hokejs PČ. Kanā-
da – Zviedrija. Čehija – Norvēģija.
19.15 Superloto.
21.15 Sport loto 5 no 36, KENO.
0.50 Futbols. Čempionu līga UEFA.

SI A “AIBI” ie pērk liel lo pus, 
jaun lo pus, aitas, ka zas, zir-
gus, cū kas. La bas ce nas. 
Sa mak sa tū lī tē ja. Sva ri. 

Tālr. 26142514, 20238990.

SIA „LAUKU MIESNIEKS”
Iepērk mājlopus. 

Augstas cenas. Samaksa 
tūlītēja. Svari. Tālr. 20207132.

SIA „LATVIJAS GAĻA” 
iepērk liellopus, jaunlopus, 

aitas, zirgus. Svari. 
Samaksa tūlītēja. 
Tālr. 28761515.

SIA „AĻŅI AS”
IEPĒRK ZĀĢBAĻĶUS 

EUR/ m3 

Garumus iepriekš saska-
ņot!

Piegādes vieta: 
Varakļāni.

Ir transports! Korekta 
uzmērīšana!

SAMAKSA 1 DIENAS 
LAIKĀ!

Tālr. 64866070, 
29806775, 25916403

Diam. 14-17 18-24 25<

Egle 55 
(54)

70 
(69)

71 
(70)

Priede 55 
(54)

70 
(69)

70 
(69)

IEPĒRK VĪNGLIEMEŽUS.
Katru dienu bijušajā 

mežniecībā „Baltiņi” no 
plkst. 14.00 līdz 20.00. 
Izbraucam uz mājām. 

Tālr. 26840027. 

Akmens apstrāde
•	 Pieminekļi, apmales, žogi. 

Dārza rotājumi.

•	 Viszemākās cenas Latgalē 
dažiem produkcijas veidiem.

Akmens – ne no Ķīnas!a
Strādājam bez brīvdienām.
Ūdrīšu pagasts (4 km no Krās- 

lavas).Tālr. 26823417.
Dagda, Upes iela 1-a.
Tālr. 22424163.

www.granits-o.lv

PATEICĪBA
Izsaku milzīgu pateicību Krāsla-

vas slimnīcas darbiniekiem par to, 
ka 26. aprīlī izglāba manu dzīvību, 
sniedzot operatīvu palīdzību.

Mihails ŠAKELIS.

PLASTIKĀTALOGIunDURVIS.
Metāladurvis.

Tālr.28675525,28230237,
65621730

Plastikāta alumīnija logi, 
metāla ārdurvis, iekštel-
pu durvis, moskītu tīkli 
logiem, garāžu 
vārti. Uzstādī-
šana. Apdare.

Brīvības 10, 
Krāslava, tel. 22402950.
Dagda, tel.25992850.
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Reklāma un sludinājumi

IK “ALNAMI” piedāvā 
mini-ekskavatora 

pakalpojumus: ūdensvadu un 
kanalizācijas ierīkošanu. 

Tālr. 20050580 (LMT), 
26898080 (TELE 2).

“Ezerzeme”; indekss: 3019; reģ. apl. Nr. 000700647
www.ezerzeme.lv; e-pasts: ezerzeme@ezerzeme.lv
Adrese: Lāčplēša ielā 20, Krāslavā, LV-5601.
Iznāk otrdienās un piektdienās.
Publicētie materiāli ne vienmēr atbilst redakcijas viedoklim. Par 
skaitļu, faktu pareizību un sludinājumiem atbild autori.

Reklāma, sludinājumi - tālr. 65681464
Redaktore Marina Nipāne, tālr./fakss 65681465, 26795517.
Redaktores vietniece Inga Pudnika, tālr. 22021290.
Žurnālists Jurijs Roga, tālr. 29389143; juris.roga@apollo.lv.
Aleksejs Gončarovs, tālr. 26065838; Valentīna Sirica, tālr. 29723750; 
grāmatvede Anna Moiseja, tālr. 65681476

Izdevēja - SIA “LER 8”.
Reģ. Nr. LV 51503017321
Norēķinu konts SEB BANKĀ:
LV22UNLA0023000467070
Iespiests SIA “Latgales druka”. 
Rēzekne, Baznīcas 28.

Materiālu un TV programmas sagatavošanā izmantoti “Neatkarīgā rīta avīze”, “Diena”, “Subbota”, Rēzeknes Vēstis”, “Novadnieks”, interneta resursi un citi avoti.

PĀRDOD

jaunbūvi (15 āri zemes, garāža, 
pirts, pagaidu namiņš). Lēti. Tālr. 
28468607;
māju Kaplavā (2,5 ha zemes). 
Tālr. 25967344;
2-istabu dzīvokli (Aronsona iela 
17). Tālr. 2835023, 26431190;
„MERCEDES Vito”, 2000., „BMW 
525”, 1998. Tālr. 29158702;
„FORD Focus” 1.8 TDi  (2000, 
lūka, sakabes āķis, TA līdz 
08.2014.). € 1300. Tālr. 
22324274;
“GOLF 4” – 1997., lietotu konvei-
jera grābekli. Tālr. 28623217;
“AUDI - 4” – 1.9 TDi, 1995., TA 
līdz 02.10.2014. Tālr. 28945683;
“GOLF III” – 1.4 (TA līdz 
23.01.2015., 1994., 3-durvju, 
balts). Tālr. 26369987;
„GOLF II” 1.6 – 1991., benzīns, 
TA, labā stāvoklī. € 380. Tālr. 
28673320;
“AUDI 100” – 1988., vasaras rie-
pas ar diskiem un jaunas ziemas 
riepas ar diskiem, ejoša. Tālr. 
26127552;
“VAZ” – 1987., ejoša. Tālr. 27193301;
Vieglā auto lietotas riepas, no € 
5-20. Tālr. 26447738;
13, 14, 15, 16 collu riepas. Metāla 
un alumīnija diskus. Velosipēdus. 
Tālr. 29479733;
rotora pļaujmašīnu (platums 2,6 
m). Tālr. 26591229;
KS “Izvalta” - lietotu lauksaim-
niecības tehniku: arklu, mine-
rālmēslu izkliedētāju, pļaujma-
šīnas, automašīnu degvielas 
vedēju GAZ-53, piekabi ar krā-
vēju, ķīpu presi, piekabi ar sa-
vācēju, linu kombainu, traktoru 
T-150 K rezerves daļām, E-281 
rezerves daļām, kartupeļu stā-
dāmo mašīnu. Tālr. 25911340;
siena presi (€ 900); segmenta 
pļaujmašīnu (€ 80); zirgvilkmes 
grābekļus (€80) T.26465726;
mazlietotu zirga pļaujmašīnu. 
Tālr. 26173608;
elek tris kos ga nus, sil tum nī cas, 
pie ka bes, dze loņ drā ti, cin ko tu žo
ga sie tu. Tālr. 22008616;
jaunas siltumnīcas, koka kar-
kass, 2.4m x 4 m - € 115, 2.4 m 
x 6 m – € 140. Piegāde iekļauta 
cenā. Tālr. 20227783;
mucas 20, 30, 60, 120, 200, 
250, 1000 l. Daugavpils. Tālr. 
27492445;
plastmasas mucas 1000 l. Tālr. 
26361548;
zivju murdus. Tālr. 29980479;
akordeonu dažāda lieluma un 
dažādas markas. Tālr. 65626630 
– Krāslavā, 28246802 – Dagdā;
dārza galdi un soliņi, rotaļu slid-
kalniņš, mājiņa, suņu būda, lam-
pas no vezuma ratiem, akas gro-
di ar jumtu. Tel. 26511244;
piena šķirnes telīte (1 mēnesis). 
Tālr. 26312452;
piena šķirnes aplecināta tele 
(LB, cena pēc vienošanās). Tālr. 
20313366;
aitu ar jēriem (audzēšanai); zeme 
Daugavas malā (2 ha). Tālr. 
27552243;
jaunas aitiņas. Tālr. 29416604;
slaucamu kazu. Tālr. 26068674;
sivēnus. Tālr. 26477651;
sivēnus. Tālr. 28207018;
sivēnus. Tālr. 26405967;
sivēnus. Tālr. 27100137;
sēklas kartupeļus ar piegādi. Tālr. 
27131681;
tīrītu, bioloģiski sertificētu 
graudaugu maisījumu. Tālr. 
25915010;

Z/S «Madera» - lopus dzīvsvarā. 
Svari. Tālr. 26563019;
SIA „Latbull”- piena teļus (14-
41 d.v.). Samaksa tūlītēja. Tālr. 
26609182;
zirgus, aitas, liellopus. Pārvadā-
šana. Piespiedu kaušana. Tālr. 
29376428, 26650918.
liellopus, cūkas, teļus, aitas. Tū-
lītēja samaksa. Tālr. 22448323.

IEPĒRK

zem i ar jeb kā du me žu (var da-
ļē ji iz cir stu). Vi saug stā kās ce-
nas. Tālr. 29417548;
lauk saim nie cī bas zem i un zem i 
ar me žu Lat ga lē, sā kot ar 3 ha, 
var bez ZG un mē rī ša nas. Tālr. 
29888098;
SIA „AJ PARTNERI” – cirsmas, 
mežus īpašumā. Par brīvu kār-
to zemes plānus, meža taksāci-
jas un ZG. Augstas cenas, sa-
maksa tūlītēja. Tālr. 29131196;
visaugstākā cena par meža 
īpašumiem vai cirsmām. Tūlī-
tēja samaksa. Tālr. 29105447, 
20318082;
Zviedrijas firma pērk mežus, 
zemi, viensētas. Tālr. 26645115; 
me žus ar zem i, cir smas, lauk-
saim nie cī bas zem i. Sa mak sa uz-
reiz. Tālr. 26346688.
zemi, mežus, cirsmas. Palīdzu 
noformēt dokumentus. Pārdodu 
malku. Izstrādāju cirsmas. Tālr. 
26395187;
īpašumus un meža cirsmas. Pā-
līdzēsim sakārtot dokumentus. 
Tālr. 25287734, 26741774;
par visaugstākajām cenām – 
mežu, lauksaimniecības zemi, 
cirsmas. Ātra un korekta no-
vērtēšana un samaksa. Visu 
dokumentu bezmaksas nofor-
mēšana (līdz ZG). Stigošana un 
dastošana. Tālr. 26188075;
T-40, MTZ – 52, 80, 82, piekabes. 
Jebkurā stāvoklī. Tālr. 29485804;
mucu uz riteņiem. Tālr. 28633251;
siena presi KIRGIZSTAN. Tālr. 
28319599.

PĒRK

PIEDĀVĀJAM friziera darbu, sie-
viešu meistars. Tālr. 29781564.
MEKLĒJU darbu, saskaldīšu mal-
ku, sakārtošu, kā arī citus saim-
niecisku darbus. Tālr. 29789264.
Vīrietis MEKLĒ darbu celtniecī-
bā, autovadītāja tiesības B, C kat. 
Izskatīšu arī citus piedāvājumus. 
Tālr. 28753676.
PALĪDZĪBA saimniecībā, bēr-
nu un vecu cilvēku aprūpe. Tālr. 
26341690.
Ģimene MEKLĒ darbu laukos. 
Daudz bērnu ģimene PIEŅEMS 
par simbolisku samaksu bērnu 
mantas, velosipēdu un kaziņu. 
Tālr. 25975615.
IZĪRĒJU 1-istabas dzīvokli. Tālr. 
28376457.
PĻAUJAM zāli ar trimeri-krūm-
griezi. Tālr. 27743200.
RETINĀŠANA ar krūmgriezi. 
Tālr. 28295726.
METINĀŠANAS darbi, sliekšņu 
un arkas maiņas, izpūtēju re-
monts. Tel. 27088196.
MŪ RĒ JU vi sa vei da krās nis, 
ka mī nus, dūm va dus, plī tis. Tī
ru dūm va dus un krās nis. Tālr. 
29329151.
Visa veida STOMATOLOĢIS-
KIE pakalpojumi. Tālr. 65425366, 
28621435.
AIZRUNĀŠU alkoholismu un 
psoriāzi. Tālr. 25320417.
Dagdā tiek IZĪRĒTS autoveikals 
un autoserviss. Tālr. 25325368.
Sākam pieņemt pasūtījumus 
platību nopļaušanai. PĒRKAM 
vecas koka mājas, saimniecī-
bas ēkas nojaukšanai Krāsla-
vas, Kombuļu, Skaistas, Ūdrīšu, 
Kaplavas, Kalniešu pagastos. 
Tālr. 26419686.
Ar tē zis ko aku ur bša na. Tālr. 
29142220.
Pieminekļu un apmaļu uzstādīša-
na. Tālr. 28480883.
Jumtu remonts un visa veida iekš-
darbu un ārdarbu celtniecības 
darbu veikšana. Tālr. 28994658.
Metāllūžņu demontāža un izve-
šana. Tālr. 29279852.
ATDOSIM labās rokās jaunu, 
skaistu Vācu aitu sugas suni (6 
mēn.). Tālr. 22337234.
ATDOSIM labās rokās Austrumei-
ropas Vācu aitu sugas  kucēnu (2 
mēn., meiteni). Tālr. 20310939.

DAŽĀDI

LAIKA ZIŅAS
S.                17.05. Sv.                18.05. Pr.               19.05. Ot.                20.05.

+6 ... +20 +10 ... +20 +16 ... +24 +17 ... +24

ZA               3 m/s A               5 m/s D               3 m/s ZA               1 m/s

ALEKSANDROVAS  INTERNĀTPAMATSKOLA
Reģ. Nr. 90000041826, Izglītības iestādes  Reģ. Nr.4222900579
Aleksandrovas c., Konstantinovas pagastā, Dagdas novadā p/n Krūmāji, 

LV-5680
t.65621023, 65621002, fakss/ 65621024, e-pasts – aleksandrova-skola@inbox.

lv
AS „SEB banka”, kods UNLALV2X konta Nr. LV 45 UNLA0050018184049, 
 Par arodmācības iespējām bērniem un jauniešiem ar speciālajām va-

jadzībām
Dagdas novada Aleksandrovas internātpamatskola piedāvā  bērniem un jaunie-

šiem ar speciālajām vajadzībām (garīgās attīstības  traucējumi) pēc pamatizglītības 
ieguves apgūt profesionālo pamatizglītību šādās profesijās:

Mājkalpotājs (mācību ilgums 3 gadi); apgūst mājsaimniecības, kulinārijas, daiļ-
dārzniecības, adīšanas, tamborēšanas, šūšanas prasmes un iemaņas.

Lauksaimniecības palīgstrādnieks (mācību ilgums 3 gadi); apgūst lauksaim-
niecības darbu, remontdarbu, galdniecības, lopkopības darbu prasmes un iema-
ņas. Ir iespēja iegūt traktora vadītāja tiesības.

Pavāra palīgs (mācību ilgums 3 gadi).

Skola nodrošina:
Ir plašas iespējas nodarboties ar sportu, apmeklēt dažādas pulciņu un fa-

kultatīvu nodarbības.

SI A ‘’MOR TARS’’ ie pērk 
sku ju ko ku un la pu ko ku 

TA RAS KLU ČUS:
•	 la pu ko ku ø no 14 līdz 24 cm 

36 EUR/m³
•	 sku ju ko ku  ø no 12 līdz 24 

cm 36 EUR/m³
•	 la pu un sku ju ko ku ø no 24 

cm 40 EUR/m³
Pie gā des vie ta: ‘’Lat gran’’ te ri to-
ri ja, Ūd rī šu pag., Krās la vas nov.

Tālr. 26624477.

Izsakām visdziļāko līdzjū-
tību Nikolaja MIHAILOVA 
ģimenei un tuviniekiem pē-
dējā gaitā pavadot.

Kolēģi no bijušā SCO.

Akmens pieminekļi, 
kapu apmales, uz-

raksti, portreti.
 Uzstādīšana. Bezmaksas 
piegāde. Tālr. 26539548.

- 4 x bezmaksas ēdināšanu,
- bezmaksas medicīnisko aprūpi,
- bezmaksas mācību piederumus,
- bezmaksas internātu,

- bezmaksas higiēnas līdzekļus,
- mīksto inventāru, 
- apģērbu un apavus, transportu.

skaldītu malku. Tālr. 29129758;
malku Dagdā. Tālr. 26221826;
malku, grants. Tālr. 26793485;
skaldītu malku (bērzs) ar piegādi. 
Tālr. 28644159;
malku. Tālr. 29189194;
zāģmateriālus, apdares dēļus, 
vagondēļus, terases, grīdas, 
žoga dēļus. Tālr. 20037030.

Mēs klusi paliekam šai krastā,
Vējš elpos un mierinās mūs,

Bet tavā vietā, 
kas bija šai dzīvē,

Vienmēr mūsu atmiņā būs.
Izsakām visdziļāko līdz-

jūtību Borisam RIMSAM 
un viņa tuviniekiem sakarā 
ar pāragro mātes aiziešanu 
mūžībā.

Kolēģi no 
“Labiekārtošana K”

Pārtrūka stīga, 
apklusa dziesma,

Apdzisa zvaigznes, 
saira sapņi.

Viss tas notika 
pēkšņi un strauji.

Pielijis sāpju un asaru trauks.
Kad uz kapa gulst atvadu 

ziedi, skumju brīdī esam 
kopā ar Jurija SIMAGINA 
tuviniekiem un piederīga-
jiem, viņu aizsaulē pavadot.

Kombuļu pagasta 
pārvaldes kolektīvs.

Priedes sēras šalko klusi,
Bērzi zaļās galvas liec.
Kādēļ, sirds, tu aprimusi,
Vēl tik maz zem saules iets.

Izsakām visdziļāko līdzjū-
tību Jura SIMAGINA ģime-
nei, aizvadot viņu pēdējās 
gaitās.

Ada, Nikolajs

Zviedrijas firmas pārstāvji 
Latgalē 

PĒRK 
dažādus meža īpašumus 

par augstām cenām. 
Iespējams avanss. 

Tālr. 29548596.

SIA “Volken Berg“ 
(ŠGB) mēbeļu 

izgatavošana pēc 
individuālā pasū-
tījuma. Izbraucam 

pie klienta. Iespējams 
kredīts 

“Inserviss Credit”.
Rēzekne, 18. 

Novem-bra 2a. Tālr. 
64622674, 22334669, 

29478240, fakss 
64622611.

SIA “AIBI” Ērgļos aicina darbā:
- šoferi-lopu iepircēju;
- atslēdzniekus;
- celtniekus;
- palīgstrādniekus;
- kautuves darbiniekus. 

Dzīvesvieta. Tālr. 29478728

PVC lo gi, tē rau da dur vis.
Montāža+apdare.

Tālr.25997031, 29575806. 

Autoskola “Sports un teh-
nika” – tagad arī Krāslavā!

Apmācām vadītājus kategori-
jām A,B,C, D, E un 95. profe-
sionālo kodu. 
Par godu atklāšanai – 

ATLAIDES!
Organizatoriskā sapulce – 

22.05.2014. plkst. 16:30, Dīķu 
ielā 1 (pretī autoostai).

Tālr. 29538959, 65420126.

Dziedniece pieņem klientus 
katru dienu. Aizrunā biznesa veik-
smi.Ārstē dažādas slimības, alko-
hola atkarību, noņem lāstus. Tālr. 
20347650, 27734063.

NEPALAIDIET GARĀM 
IESPĒJU!

“Mācību centrs plus” piedāvā 
apmācības programmās:
•	 Grāmatvedības pamati;
•	 Darba drošība;
•	 Vācu valoda;
•	 Latviešu valoda;
•	 Krūmgrieža, motorzāģa ope- 

rators;
•	 Stropēšanas  un no grīdas 

vadāmo tilta celtņu vadī- 
šanas darbi.

Informācija pa tālr. 65428384, 
27650981. Krāslavā, Tirgus ielā 9

Lo gi no EUR 15, 
dur vis no EUR 99.

Bez % kre dīts + 
dā va na.

Tālr. 26847347, dur vis tev.lv


