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Aglonas, Dagdas un Krāslavas novadu laikraksts

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, tālr. 65622073,

Dagdā, Skolas 4, tālr. 65653354.

SIA Ritms R Autoserviss
 

Vasaras sezona sākas, mēs mainām cenas 

Autotransporta mazgāšanas pakalpojumi privātpersonām: 
Vieglo auto mazgāšana: 3.50 EUR + PVN 

Džipu mazgāšana: 4 EUR + PVN 
Mikroautobusu mazgāšana: 6 EUR + PVN

Rēzeknes ielā 49, tālr. 65622155

Latvijā un pasaulē

Laikraksta 
“Ezerzeme” 

redakcija
 pieņem 

sludinājumus 
darbadienās 

no plkst. 8.00 
līdz 17.00. 

Tālr. 65681464.

SIA „Krāslavas ūdens” 
paziņo, ka sakarā ar pil-
sētas centrālā ūdensvada 
sadales tīkla profilaktisko 
dezinfekciju šī gada mai-
jā, iespējams, ka ūdenim 
parādīsies neliela hlora 
smaka un piegarša. 

Atvainojamies par sagā-
dātām neērtībām.

Asinsdonoru centrs 
aicina 

2014.gada 4.jūnijā 
9.00 – 12.00 

Krāslavas poliklīnikas telpās
 uz DONORU DIENU.

Donoram pusdienu nauda – 
4,27€

•	 Obligāti jāņem līdzi pase
•	 Donors var būt vecumā no 

18-65 gadiem, ar vismaz 50kg 
svaru

•	 Pirms asins nodošanas ne-
drīkst lietot alkoholu!

Biedrība „Siera klubs” šogad 
visos četros Latvijas reģionos 
organizē konkursu „Siera saldā 
torte”. Nosaukums liecina, ka 
kūkā jāizmanto siers. Tātad toršu 
cepējām ir iespēja parādīt savu 
māku un izdomu, radīt jaunas re-
ceptes un saņemt plašu atzinību.

Kurzemes reģionā šāds kon-

kurss jau notika. Siera kūku ce-
pējas Latgalē pulcēsies 28. jūnijā 
– Aglonā, lauku mājā „Upenīte”.  

Katrā pagastā ir lieliskas 
kūku cepējas, un viņas aicinām 
piedalīties – palepoties ar savu 
pieredzi un prasmi. Torte nav tikai 
gardums. Torte ir meistardarbs, 
īsts brīnums, visbiežāk radīts 

svētku priekam.
Tā kā toršu cepēji bieži 

vien ir diezgan kautrīgi cilvēki, 
konkursam viņus var pieteikt arī 
viņu toršu cienītāji, kaimiņi, radi, 
draugi. Pieteikums konkursam jā-
raksta brīvā formā un jānosūta uz 
e-pastu: sieraklubs@inbox.lv līdz 
15. jūnijam. 

Pirmo reizi Latvijā konkurss 
SIERA TORŠU cepējām

Konkursa noteikumi un norises kārtība:
•	 Katram konkursa dalībniekam jāierodas uz konkursa norises vietu ar mājās gatavotu saldu siera torti, 

kuras svars ir četri kilogrami un sastāvā izmantots kāds no Latvijā ražotajiem sieriem: “Smiltenes MAAZ-
DAMER” (ražo AS „Smiltenes piens”); “Talsu Deviņkalnu siers” (AS “Talsu piensaimnieks”); “Trikātas 
karaliskais siers” (AS “Trikātas siers”); “Lazdonas Baltais biezpiena siers” (AS “Lazdonas piensaim-
nieks”); “Muižas siers” (klasiskais, SIA „EDAKS” (Degoles pienotava); “Mālpils siers” (SIA “Mālpils pien-
saimnieks”); “Dundagas Ķimeņu siers” (PLPKS “Dundaga”).

•	 Sieru var pievienot gan pamata (biskvīta) mīklai, gan pildījumā (krēmam) vai citā veidā.
•	 Stundu pirms konkursa sākuma dalībnieks iesniedz saldo siera torti žūrijas komisijas sekretariātā.
•	 Kopā ar torti, žūrijas sekreta- 

riātā iesniedz izstrādāto saldās 
tortes receptūru, kurā norādīts 
arī tortes nosaukums. 

•	 Konkursa laikā katrs dalībnieks 
izlozes kārtībā prezentē savu 
torti (prezentācijas kārtību izlo-
zē pirms prezentācijas sākuma, 
iesniedzot torti). Konkursa 1.–3. 
vietas ieguvēji katrā novadā 
saņem diplomus un dāvanu 
kartes: 1. vieta – 150 EUR, 2. 
vieta – 100 EUR, 3. vieta – 70 
EUR.

Konkursa 4. – 13. vietu iegu-
vēji saņems pateicības par pie-
dalīšanos konkursā un balvas.

Pārējie dalībnieki saņems 

pateicības par piedalīšanos kon-
kursā. Skatītāju atzītākās tortes 
autors(-e) saņems Simpātiju pār-
steiguma balvu.

Papildu informācija bied-
rības „Siera klubs” mājas lapā 
www.sieraklubs.lv

•	 Eiropas Parlamenta (EP) vēlēšanās Latvijā ir piedalījušies tikai 
443000 cilvēki jeb 30,1% balsstiesīgo vēlētāju, liecina Centrālās 
vēlēšanu komisijas (CVK) apkopotā informācija. No balsošanas ap-
gabaliem EP vēlēšanās vislielākā aktivitāte bijusi Rīgā, kur nobal-
sojuši 146186 jeb 35,32% vēlētāju, bet vispasīvākie ir bijuši vēlētāji 
Latgalē - tur pie vēlēšanu urnām devušies vien 53356 jeb 23,45% 
balsstiesīgo.

•	 Par šī gada pasaules čempioniem svētdienas vakarā Baltkrievijas 
galvaspilsētā Minskā kļuva Krievijas izlases hokejisti, kas finālmačā 
ar 5:2 uzvarēja Somijas valstsvienību.

•	 Nodarbinātības valsts aģentūrā (NVA) aprīļa beigās bija reģistrētas 
5766 brīvas darba vietas, kas ir par 6,3% jeb 341 darba vietu vairāk 
nekā pērn aprīļa beigās, liecina NVA apkopotā statistika. Tostarp 
visvairāk - 3908 - brīvās darba vietas aprīļa beigās reģistrētas Rī-
gas reģionā. Latgales reģionā pagājušā mēneša beigās reģistrētas 
590, bet Kurzemes reģionā - 450 brīvās darba vietas. Vidzemes 
reģionā NVA šī gada aprīļa beigās bija reģistrētas 444 brīvās dar-
ba vietas, bet vismazāk - 374 - brīvās darba vietas bija reģistrētas 
Zemgales reģionā. 

•	 AS “Latvenergo” jūnijā un jūlijā rīkos vairāku nekustamo īpašumu 
izsoles Rīgā un reģionos.

•	 Šā gada jūnijā stāsies spēkā grozījumi Pasta likumā, kas nosaka, 
ka turpmākos piecus gadus universālā pasta pakalpojumus, tāpat 
kā līdz šim, turpinās sniegt VAS “Latvijas Pasts”.

•	 Rīgas domē šodien veiksmīgi noslēgusies nekustamā īpašuma 
Nautrēnu ielā 18 izsole - pašvaldība pārdevusi netālu no Juglas 
ezera esošo Juglas muižiņu par 78600 eiro, kas ir par vienu izso-
les soli vairāk, nekā izsoles sākumcena. Muižiņu nosolīja Krievijas 
pilsonis Igors Pestrikovs, ko uz pilnvaras pamata izsolē pārstāvēja 
Kaspars Viškints. 

•	 Krievijas un Ukrainas ieilgušā konflikta radītās izmaiņas tirgos 
metālapstrādes un mašīnbūves nozarei šogad varētu radīt sama-
zinājumu 10% apmērā no kopējiem ražošanas apjomiem, intervijā 
biznesa portālam “Nozare.lv” sacīja Latvijas Mašīnbūves un metāl- 
apstrādes uzņēmumu asociācijas prezidents Vilnis Rantiņš.

•	 Vācijas likumdevēji apstiprinājuši pretrunīgi vērtēto pensiju sistē-
mas reformu, kura izpelnījusies kritiku pat kancleres Angelas Mer-
ķeles koalīcijā. Reformas paredz, ka daļa strādājošo varēs iet pen-
sijā jau 63 gadu vecumā, neraugoties uz seno ieceri pensionēšanās 
vecumu paaugstināt līdz 67 gadiem. Paredzēts arī uzlabot pensiju 
nosacījumus mātēm, kuru bērni dzimuši pirms 1992. gada. Kopumā 
reformas līdz 2020. gadam izmaksās valstij 60 miljardus eiro.

Aizrautīgas mācības – veiksmes atslēga. 
Viktors Urkauskis ar lielu interesi apgūst vēsturi 
un ķīmiju, ir piedalījies un ieguvis pirmās vietas 
republikas līmeņa matemātikas un vācu valodas 
olimpiādēs.

Liela veiksme vienpadsmitās klases ģimnā-
zistam uzsmaidīja pavisam nesen, kad filozofijas 
valsts olimpiādē, kurā startēja 43 pirmās vietas 
pretendenti, viņa eseja latviešu un vācu valodās 
tika atzīta par labāko. 

Šī titula iegūšana deva iespēju piedalīties 
XXII Starptautiskajā filozofijas olimpiādē, kas no-
risinājās Viļņā. Tajā viņš ar sudraba balvas iegu-
vēju Ievu Sunaksti no Jelgavas aizstāvēja Latvi-
jas godu. Kontaktēšanās ar 44 valstu jauniešiem 
deva papildus zināšanu bagāžu. Tika pārstāvēta 
– ASV, Ķīna, Indija, Argentīna, Japāna, Krievija, 
ES valstis, Āfrika… Saziņa notika angļu valodā, 
esejas tika rakstītas vācu valodā. 

Savos panākumos jaunais filozofs dalās ar 
pedagoģēm Lieni Andžāni, Viktoriju Nalivaiko un 
Annu Vagali.

Aleksejs GONČAROVS

Jaunais 
Krāslavas 

filozofs

Rezerves daļu 
izgatavošana

02.06.14. – 15.06.14.
Atlaide līdz 30%

Dagdā, Upes ielā 2b.
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Marija (pirmssklas izglītības 
skolotāja): „No vienas puses 

ska to t i es , 
v a r b ū t 
arī būtu 
interesanti 
uzzināt par 
šī produkta 
vēsturi, un 
t ū r i s t i e m 
droši vien 
p a t i k t u 
a p m e k l ē t 

Šmakovkas muzeju. Bet no 
pedagoga viedokļa man tas 
pavisam nepatīk. Kāds gan 
piemērs tas ir bērniem un 
jauniešiem?!”

Natālija (pārdevēja, foto-
grafēties atteicās): „Mani šī 
tēma pilnīgi neinteresē. Es domā-
ju par šmakovku, nevis par mu-
zeju kopumā. Alkohols – tā nav 
joma, ko es uzsaktu par mākslu 
un par kā vēsturi es interesēšos. 
Kam interesanti, lai apmeklē lī-
dzīga veida muzejus, savukārt es 
turp iet neplānoju. Viennozīmīgi.” 

Svetlana (pārdevēja): 
„Šmakovkas? Muzejs? Jūs ko?! 
Esmu pret jebkādu alkohola rek-
lāmu! Un kā 
lai izvērtē to, 
ka kandžai 
par godu tiek 
atklāts vesels 
muzejs? Man 
nepatīk, ka 
televīzijā alus 
tiek rekla-
mēts, bet šeit 
muzejs! Un kas tad no bērniem 
izaugs – alkoholiķi un narkomāni! 
Kandža tiek tecināta visās pilsē-
tās un valstīs, kas to vēlas, lai 
dzer savās mājās!

Ilmārs (bezdarbnieks, foto-
grafēties atteicās): „Pagaidām 
par to neesmu dzirdējis, bet ideja 
ir interesanta. Noteikti apmeklē-
šu. Bet vai šmakovku nogaršot tur 
ļaus? Ja jā, tad, domāju, muzejs 
būs pieprasīts (smejas). Iedomā-
jieties vien, satikāmies ar draugu 
un aizgājām uz muzeju, bet sie-
vas neko pārmest nevarēs, mēs 
tak iesim mākslu baudīt!”

Marina (pārdevēja): „Pie 
mums Krāslavā dzīvo cilvēki ar 
humora izjūtu, tā ka domāju, ka 

muzejs būs 
pieprasīts. 
Tas tiešām 
ir kas ne-
bijis un in-
t e resan ts . 
B ē r n u s , 
protams, tur 
n e v e d ī š u , 
bet pati lab-

prāt aiziešu un, iespējams, pat ko 
nodegustēšu (smejas).”

Natālija ZDANOVSKA
Autores foto

Kā jūs 
domājat?

“10 gadus pēc iestāšanās 
ES mēs arvien labāk apzināmies, 
ka Eiropa nav ārzemes un ka 
Briselē un Strasbūrā pieņemtie 
Eiropas likumi ietekmē ikvienu. 
Tāpēc katrā no 33 pilsētām un 
pagastiem, ko apmeklēsim Vēlē-
šanu ABC tūres laikā, iestādīsim 
ķiršu koku kā pie EP ēkas Stras-
būrā,” stāsta EP Informācijas 
biroja Latvijā vadītāja v.i. Marta 
Rībele.

21. maijā Vēlēšanu ABC tū-
res automašīna piestāja Ūdrīšos 
pie tautas bibliotēkas. Ar vietē-
jiem iedzīvotājiem tikās Dace 
Skadiņa no EP Informācijas bi-
roja Latvijā un Rihards Boreiko – 
EP stažieris. Vēlēšanu ABC tūres 
laikā vēlētājiem tika palīdzēts rast 
atbildes uz neskaidrajiem jau-
tājumiem. Klātesošajiem 
tika izdalīts 
informatīvs 
m a t e r i ā l s , 
pagasta pār-
valde tika pie 
e k s k l u z ī v a 
sienas pulk-
steņa, kā arī 
solītā augļuko-
ka. Ķirsis tika 
iestādīts tur-
pat bibliotēkas 
pagalmā. Tālu 
izskanēja arī 
Ūdrīšu folkloras 
kopas “Rudzu-
taka” dziedātās 
dziesmas. 

Par astoņām 
vietām šajā, vie-
nīgajā tieši ievēlē-
tajā ES institūcijā, 
Latvijā cīnījās 170 deputātu kan-
didāti no 14 sarakstiem. Vēlētāji 
dažkārt maldīgi domā, ka Latvijas 
deputātiem ir pārāk maza ietek-
me. Jāatceras, ka viņi pievieno-
jas lielajām politiskajām grupām 
un ar kolēģu palīdzību panākt 
Latvijai labvēlīgus lēmumus ir 
daudz vieglāk - spilgts piemērs 
ir izcīnītais lauksaimniecības at-
balsta pieaugums. Ekonomiskās 
krīzes apstākļos EP pieaugušās 
pilnvaras ir lieti noderējušas arī 
Latvijas ļaudīm. Piemēram, ban-
kas būs stiprākas, tiks uzraudzī-
tas stingrāk un banku glābšanai 
tērēs pašu banku, nevis nodokļu 
maksātāju līdzekļus. EP pieņē-
mis arī daudzus likumus, kas 
uzlabo mūsu ikdienu. Tāpat EP 
lemj par ES budžetu, no kura tiek 
gan laboti ceļi, gan atbalstīti lauk-
saimnieki un bez darba palikušie. 

Par ko lems jaunais EP?
Lielākoties tas būs atka-

rīgs no Eiropas Komisijas ie-
sniegtajiem priekšlikumiem, kā 
arī paša Parlamenta iniciatīvas. 
Tomēr jau šobrīd ir zināmi vai-
rāki aktuāli jautājumi, kas būs 
nākamā Eiropas Parlamenta 
dienas kārtībā.

Personas datu 
aizsardzība

Jauni noteikumi ar mērķi uz-
labot privātumu. Tie paredz jau-
najai interneta sistēmai pielāgot 
pašreizējos saskaņotos noteiku-
mus, tādējādi daudz efektīvāk 

ļaujot iedzīvotājiem kontrolēt 
savu datu lietošanu. Eiropas Par-
lamenta izdarītie grozījumi pir-
majā lasījumā jau paredz šādus 
uzlabojumus personas datu aiz-
sardzībai: personīgo datu dzēša-
nu; nosaka profilēšanu, personas 
datu nodošanu trešajām pusēm, 
kā arī sodus par privātuma pār-
kāpšanu. Tāpat dienaskārtībā 
ir jautājums par personīgo datu 
nodošanu   un apstrādi tiesībsar-
gājošajām institūcijām, tostarp 
policijai.

ESpasažierudatu
reģistrs

Reģistra izveidošana pa-
redz, ka gaisa pasažieru pārva-
dātājiem attiecīgajām dalībvalstu 
institūcijām būs 

jānodrošina datu apmai-
ņa par pasažieriem. Mērķis, lī-
dzīgi kā tas bija noteikts  ASV un 
ES nolīgumā par pasažieru datu 
reģistru, ir cīnīties pret noziegu-
miem un terorismu.

Dzelzceļapakalpojumi
Lai veicinātu inovācijas, 

efektivitāti un uzlabotu izmaksu 
lietderību, Eiropas Komisija ie-
rosina, ka, sākot ar 2019. gada 
decembri, iekšzemes pasažieru 
dzelzceļiem vajadzētu būt pie-
ejamiem jaunienācējiem tirgū un 
jauniem pakalpojumiem.

Eiropasvienotāgaisa
telpa

Eiropas vienotās gaisa tel-
pas iniciatīva ir vērsta uz gaisa 
satiksmes pārvaldības un aero-
navigācijas pakalpojumu snieg-
šanas efektivitātes paaugstinā-
šanu, samazinot Eiropas gaisa 
telpas fragmentāciju.

Gaisa transporta 
pasažierutiesības
Eiropas Parlaments pirmajā 

lasījumā atbalstīja vieglākus pa-
sākumus kompensāciju saņem-
šanai un palīdzības sniegšanu 
pasažieriem gadījumos, kad 
plānotie lidojumi kavējās, vai tiek 
atcelti.

Kompleksoceļojumu
noteikumi

Jaunie tiesību akti nodroši-
nās, ka arī patērētāji, kas kom-
pleksā ceļojuma paketi iegādā-

jušies internetā, turpmāk tiks labi 
aizsargāti pret dažādiem riskiem, 
tostarp  cenas maiņu vai ceļoju-
ma atcelšanu. Tāpat pasažieriem 
tiks nodrošinātas kompensācijas, 
kā arī  repatriācijas izdevumi.

ESunASVTirdzniecības
uninvestīcijunolīgums

Kā paredz pašreizējā vieno-
šanās, Parlaments par šo nolīgu-

mu balsos nākamajā sa-
saukumā. Šobrīd deputāti 
ir pauduši bažas saistībā 
ar personas datu aizsar-
dzību, kultūras dažādību 
un citiem saistošiem jau-
tājumiem šī nolīguma ie-
tvaros.

Telekomuni
kācijas

Lai noslēgtu noza-
res iekšējo tirgu, jaunie 
priekšlikumi paredz 
vienošanos par galē-
jām viesabonēšanas 
cenām, kā arī tīkla nei- 
tralitātes regulēšanu 
un pieeju internetam.

Papildus 
nodevas, 

norēķinotiesar
maksājumakartēm
Priekšlikums paredz maksi-

mālu nodevu iekšzemes un pār-
robežu pirkumiem, ja darījums 
tiek veikts, norēķinoties ar debet-
karti un kredītkarti.

Produktudrošība
Priekšlikums paredz iespēju 
ikvienam patērētājam sekot 

līdzi produkta sastā-
vam, kā arī tam,kā attiecīgās ies-
tādes veic produktu pārbaudi un 
nodrošina to drošības noteiku-
mus visā Eiropas Savienībā. Ak-
tuāls dienas kārtības jautājums ir 
par to vai būtu jānorāda arī pro-
dukta izcelsmes valsts.

Sievietesuzņēmumu
vadībasinstitūcijās
Mērķis līdz 2020. gadam 

akciju biržu kotētu kompāniju pa-
domēs noteikt 40% sieviešu pār-
stāvniecības kvotu.

Maternitātes
unpaternitātes
atvaļinājums

Eiropas Parlamenta balso-
jumā deputāti lēma, ka ES dalīb-
valstu jaunajām māmiņām pie-
nāksies 20 nedēļas ilgs pilnībā 
apmaksāts maternitātes atvaļinā-
jums līdzšinējo 14 nedēļu vietā. 
Turklāt tiesības uz divu nedēļu 
ilgu apmaksātu paternitātes at-
vaļinājumu būs arī tēviem. Pagai-
dām šajā jautājumā nav panākta 
vienošanās ar otru likumdevēju 
– ES Padomi, tāpēc tas būs nā-
kamā sasaukuma darba kārtības 
aktuāls jautājums.

Plastmasasmaisiņi
Līdz 2019. gadam paredzēts 

par 80% samazināt plastmasas 
maisiņu lietošanu, tos aizvietojot 
ar maisiņiem, kas gatavoti no otr-
reiz pārstrādātiem un bioloģiski 
noārdāmiem materiāliem.

Klimataunenerģijas
mērķilīdz2030.gadam

Priekšlikums paredz siltum-
nīcefekta gāzu izmešu samazi-
nāšanu par 40% salīdzinājumā ar 
1990. gada līmeni, kā arī panākt 
ES mēroga saistošu mērķi, kas 
paredz, ka atjaunojamās enerģi-
jas īpatsvars līdz 2030. gadam 
būtu vismaz 27%.

Oglekļadioksīdaizmešu
kvotutirdzniecības

sistēma
Lai uzlabotu šīs sistēmas 

darbību un nodrošinātu tirgus 
stabilitāti, ir ierosināts priekšli-

kums izveidot sta-

bilitātes rezervi līdz nākamā 
tirdzniecības perioda sākumam 
2021. gadā.

Izmešulīmenis
Jauns mērķis dalībvalstīs 

ieviest maksimālu izmešu līmeni 
atsevišķiem piesārņotājiem, kas 
satur veselībai kaitīgas cietās 
daļiņas, kā arī noteikt ierobežoju-
mus dedzināšanas iekārtām.

Juris ROGA
Autora foto

Lai neizniekotu savu balsi
24. maijā notika Eiropas Parlamenta (EP) vēlēšanas. Kā 
zinām, tagad līdz pat 80% Latvijas likumu balstīti uz EP lē-
mumiem, turklāt tieši vēlēšanu rezultāti noteiks, kas vadīs 
ES “valdību” - Eiropas Komisiju. Iespējams, kādam palika 
nepamanīts, ka pirms vēlēšanām, 28. martā, Eiropas Par-
lamenta Informācijas biroja Latvijā komanda sāka mēnesi 
ilgu ceļojumu pa Latviju, apmeklējot 33 vietas Latvijā no 
Ainažiem līdz Žagatām, kuru nosaukumi secīgi sākas ar 
kādu alfabēta burtu. 

Krāslavas pils kompleksā, 
staļļu teplās, plāno atvērt diez-
gan ekstravagantu muzeju. 
Ekskursiju vadītāji šeit atklās 
noslēpumus un receptes tau-
tas spēcīgā dzēriena – šma-
kovkas (pareizāk sakot, mājas 
kandžas) – pagatavošanai. 
Domas dalās: vieni uzskata, 
ka muzejs būs pieprasīts un 
mūsu novadam piešķirs īpašu 
kolorītu, savukārt citi ļaunprā-
tīgi smīkņā, ka Latgalē kandža 
ir tik  populāra, ka tai pat mu-
zeju atklāj. Es aptaujāju cilvē-
kus uz ielām, ko viņi domā par 
tik īpatnēja muzeja atklāšanu.
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Vismaz piecus gadus nees-
mu bijis Račevā. Neievērojams, 
kādreiz plaši apdzīvots pagasts 
atrodas netālu no ezeriņa starp 
diviem pamežiem – patālu no 

lielajiem ceļiem. Šķiet, Dieva 
aizmirsts nostūris, arī pats tik 
ilgi darbojos presē, ka atceros 
nelielu kolhoziņu ar ne tika ska-

ļu nosaukumu „Trud” („Darbs”). 
Taisnība vien ir – šīs puses ļaudis 
mācēja un nav aizmirsuši strādāt! 
Kā arī nav aizmirsuši ticēt Visu-
augstajam: tuvumā divas baznī-

cas – Asūnes 
un Pustiņas. 

Kā teica 
mūsu senči – 
„Tici Dievam, 
bet strādā pats”. 
Un ja piespiedu 
kolektivizācijas 
laikā neliela-
jā kolhozā bija 
simtiem cilvēku, 
tad tagad tos 
pašus laukus 
apstrādā trīs 
spēcīgi saim-
nieki. Jā, daudzi 
ūdeņi aiztecē-
juši kopš tiem 
laikiem... Tāda 
rūgta realitāte: 
pamestas sā-
džas, jaunieši, 
kuri neatgrie-

zeniski izsvaidīti uz ārzemēm, 
svaigas kapu kopiņas uzkalniņos. 
Neskatoties uz to, pagastā ir ra-
dušās  jaunas ražošanas ēkas, 

kas daiļrunīgi ziņo – dzīve turpi-
nās. Lūk, arī plānotā pavasara 
tehniskā apskate notiek pie jaunā 
graudaugu attīrīšanas angāra. 
Kopējās izmaksas vairāk nekā 
simts tūkstoši eiro. Tā saimnieks 
Viktors Krūmiņš ir pazīstama per-
sona. Ģimenes firmā  divas zem-
nieku saimniecības – „Celiņi”  un 
„Rūķīši”, kopējā platība – pusotrs 
tūkstotis hektāru. Likmes liktas uz 
rapša un graudaugu audzēšanu. 
Platība tik liela, ka bez palīgiem 

neiztikt. Laukos katra darbavieta 
– zelta vērta. Tehniskai apskatei 
Viktors un Sandra piedāvāja rie-
tumu firmu tehniku. Zem jumta 
savu kārtu gaida divi jauni grau-
daugu kombaini „CLASS”. Tādas, 
lūk, lietas čaklajā ģimenē; divas 
meitas – Santa un Evita – stu-
dentes. Stiprās ģimenes galva, 
kā saka, pēc vārda kabatā nelien: 

„Ar mantinieku esam „nošāvuši” 
garām, tagad visas cerības uz 
znotiem – fermera darbības turpi-

nātājiem. Kāds šogad pavasaris? 
Nav no vieglajiem. Nevienu laba 
laika stundu velti neiztērējām. 
Sēšanas darbus paveicām veikli, 
tikai žēl, ka pēc stiprajiem lietiem 
starp sazaļojošajiem laukiem 
peld pīles. Ziemāji pārziemoja ne 
visai veiksmīgi, bet, domāju, pēc 
piebarošanas ar minerālmēsliem 
tie saņemsies. Zemniekiem nav 
vieglu pavasaru. Neapstrādātus 
laukus mūsu pusē neatradīsiet.”

Pēdējā piebilde par brīniš-
ķīgo saimnieku: Viktors Krūmiņš 
otro reizi ir ievēlēts par Dagdas 
domes deputātu. Viņa kredo – vi-
sur paspēt!

Zemnieku saimniecība „Sap-
ņukalns” – zemnieku nepārtrauk-
tības nodrošināšanas piemērs. 
Vecākais Genādijs Ižiks atcerē-
jās, kā es viņu fotografēju rajona 
avīzei. Tēvs ir mierīgs – dēls Vik-
tors ir stingri pieķēries dzimtajai 
zemei. Skatoties uz veiksmīgo 
zemnieku Krūmiņu, Ižiki arī no-
teica likmi uz rapsi un graudau-
giem. Ceturtā daļa no tūkstoša 
apstrādājamās zemes – vidēja 
saimniecība. Tajā rītā tēvam un 
dēlam nosakņojums netika sabo-
jāts: inspektoriem nekādu preten-
ziju nebija. 

Trešais Račevas strādnieks 
– Vladimirs Jeremenoks. Viņa 

zemnieku saimniecība „Mežragi” 
ar oriģinālu specializāciju neizce-
ļas. Senči patiesi teikuši: „Maize 

– visam sākums”. Kamēr graud- 
augi nepieviļ, vai ir lemts „izgud-
rot jaunu velosipēdu”? Par lauku 
dzīvi Vladimirs nesūdzas: zemes 
daudz, tehnikas arī. Dzīvesbied-
re Alīna ir skolotāja Asūnes pa-
matskolā. Vecākais dēls Lauris 
– topošais dzelzceļa dispečers. 
Visas cerības liktas uz septītās 
klases skolnieku Rinaldu: zemko-
pībai ir nepieciešams turpinātājs. 
Maizes nekad nav par daudz. Kā 
arī piena, gaļas - galvenie pārti-
kas produkti vienmēr būs piepra-
sīti! Par to stingri ir pārliecināti 
Račevas zemkopji.

Alekseja GONČAROVS

Viegli pavasari nemēdz būt

Ižiki – zemkopju dinastija

Kā teica mūsu senči – „Tici Divam, bet strādā pats”. Un ja 
piespiedu kolektivizācijas laikā nelielajā kolhozā bija sim-
tiem cilvēku, tad tagad tos pašus laukus apstrādā trīs spēcīgi 
saimnieki. 

Nelabojams optimists Viktors 
Krūmiņš

Jāzeps Spiridovskis un Ēriks Cimoško – piemājas saimniecību 
īpašnieki. 

Spēcīgs zemnieks Vladimirs 
Jeremenoks

Mūsu saruna izvērtās, var 
teikt, spontāna. Atzīšos, pēc sa-
runas beigām sapratu, ka klausī-
tos šajā meitenē vēl ilgi.

- Vai Jūs esat izlēmusi, 
kādu profesiju izvēlēsieties nā-
kotnē un kur mācīsieties tālāk?

- Profesiju izvēlējos jau sep-
tītajā klasē. Gribu turpināt ģime-
nes tradīciju un kļut par ārsti, kā 
mana mamma. Bioloģija vienmēr 
ir bijusi mans mīļākais mācību 
priekšmets, sevišķi anatomija. 
Un, izmantojot gadījumu, vēlos 
pateikties savai skolotājai Ievai 
Bojarčukai par to, ka viņa man 
palīdzēja papildināt zināšanas 
šajā priekšmetā.

Vēlos kļūt par acu ārstu, bet-
tad jau redzēs. Mēģināšu stāties 
Rīgas Paula Stradiņa Universitā-
tē. Darīšu visu, lai tiktu budžeta 
grupā. Ceru iestājeksāmenos 
sasniegt „B” līmeni un, ka papil-
dus pluss iestājoties būs mans 
zinātniskais darbs par, manuprāt, 
pietiekoši aktuālu tematu – ap-
taukošanās jaunāko klašu skolē-
nu vidū. 

Neveiksmes gadījumā, neiz-
slēdzu iespēju mācīties Latvijas 
Universitātē, jo ir tāda iespēja kā 
rotācija, kad no maksas grupas 
var tikt budžeta grupā.

-Kā jūs uzskatāt,12 gadi 
vidusskolā – tās ir mācības vai 
mocības? Daži jaunieši 18-19 
gados jau dibina ģimenes, mei-
tenes dzemdē bērnus...

- Es uzskatu, ka mācību 
procesam nav jābūt izstieptam 
uz 12 gadiem, pietiktu ar 11. Jo 

tik tiešām daži jau šajā vecumā 
dibina ģimenes, bet tas kaut kā 
nesaistās ar skolēna statusu. 
Turklāt, skolā tiek mācīta tāda 
mācību viela, ko vēlāk pasniedz 
augstskolās. Kāpēc jāatkārto tas 
pats? Turklāt, ir profesijas, kuru 
apgūšanai nepieciešami ne 2 vai 
3 gadi. Piemēram, tam pašam 
ārstam. Diemžēl, pabeigt augst-
skolu un internatūru var ne ātrāk 
kā 28-29 gadu vecumā. Sanāk, 
ka nostāties pašam uz savām kā-
jām, faktiski, var tikai 30 gados.

- Vai savus nākotnes plā-
nus saistāt ar Latviju? 

- Gribētos. Ja iegūšu iz-
glītību, uz ko tiecos, un labi ap-
maksātu darbu. Esmu no tiem 
cilvēkiem, kuri ir ļoti cieši saistīti 
ar savu ģimeni. Piemēram, sev 
tuvus un svarīgus cilvēkus dzim-
šanas dienā izvēlos sveikt, satie-
koties klātienē, nevis izmantojot 
internetu vai telefona sakarus. 
Taču neizslēdzu iespēju aiz-
braukt arī uz ārzemēm, ja te ne-

spēšu sevi realizēt. Bet tiešām ne 
uz Angliju vai Īriju.

- Kas, jūsuprāt, būtu jāda-
ra, lai cilvēki nepamestu savu 
valsti?

- Protams, ir jāveido jaunas 
darba vietas. Daudzi mani pazi-

ņas, kuri devušies uz ārzemēm, 
apgalvo, ka nebūtu kļuvuši par 
emigarntiem, ja šeit būtu darbs. 
Jaunieši, kuriem ir sirdsapziņa, 
protams, nesēdēs saviem vecā-
kiem uz kakla.

- Liela daļa vecākās paau-
dzes cilvēku nav sajūsmā par 
to, ka jaunieši daudz sava brī-
vā laika pavada, izmantojot in-
ternetu. Kā jūs uzskatāt, inter-
nets jauniešiem un skolēniem 
ir draugs vai ienaidnieks?

 - Personīgi es par datoru 
neinteresējos līdz 7 gadu vecu-
mam, kaut arī tas mājās bija. To 
lietoja vecāki un mans vecākais 
brālis. Esmu datorspēļu, ar ko tik 
ļoti aizraujas jaunāko klašu sko-
lēni, pretiniece. It īpaši, pret spē-
lēm, kas bērnu uzvedībā izraisa 
agresiju, cietsirdību. Uzskatu, ka 
bērnam nav „jāpieaug” pie dato-
ra, tam jāseko līdzi ģimenē. Par 
laimi, mana bērnība pagāja vēl 
pagalmos – spēlējot bumbu un 
aizraujoties ar citām nodarbēm.

Tagad es, protams, savu 
dzīvi bez datora pat nespēju ie-
domāties. Manuprāt, tas dod arī 
daudz pozitīva. Es domāju, ne 
tikai informāciju, kas nepiecieša-
ma mācībām vai darbam. Piemē-
ram – divus gadus ik dienu, ejot 

uz skolu pa vienu ceļu, es satiku 
jaunu cilvēku, mēs viens otru pa-
manījām, bet nesveicinājāmies. 
Taču iepazināmies, kā jau jūs 
nojaušat, internetā, sociālajos 
tīklos.

- Vai dod pārliecību par 
sevi dārgs telefons vai planšet-
dators?

- Personīgi man, nē. Man ir 
savrīga nevis  to cena, bet uztica-
mība un funkcionalitāte. Piemē-
ram, es dodu priekšroku „Apple”, 
bet nevis populārā zīmola dēļ, bet 
tāpēc, ka šis zīmols mani ne vie-
nu reizi nav pievīlis.

- Kāda ir jūsu attieksme 
pret Končitu Vurst – vīrieti bār-
dainas sievietes tēlā, kura pēc 
uzvaras Eirovīzijā iekarojusi ne 
vien Eiropu, bet pat visu pa-
sauli...

- Teikšu godīgi, Eirovīziju ne-
skatos jau vairākus gadus. Pirm-
kārt, neuztveru to par konkursu, 
kur tiešām uzstājas „zvaigznes”. 
Otrkārt, šaubos par rezultātu ob-

jektivitāti. Balsošana, drīzāk, at-
gādina starptautisku spēli „Ar ko 
draudzējos, to arī atbalstīšu!”. Es 
domāju, ka austriešu izpildītājam 
palīdzēja uzvarēt jokdari, kuri bija 
arī manu paziņu lokā. Viņi teica, 

ka savu balsi atdevuši Končitai, 
lai pajokotu. Tādu cilvēku, izrā-
dījās daudz. Tāpēc, piedaloties 
kaut kādā balsošanā, jāatceras, 
ka tava balss ir svarīga.

Kas attiecas uz dziedātāja 
it kā netradicionālo orientāciju, 
par ko tagad tik daudz raks-
ta, tad te es neesmu soģe. Es 
viņu nenosodīšu par to, ka viņš 
ir transseksuāls. Bet esmu pret 
to, ka tas ir jāizrāda un jāpro-
pagandē pa visu pasauli. Mūsu 
dzīvē, par laimi, vēl eksistē mo-
rāles principi. Un mēs zinām, ka 
demogrāfisko situāciju var uzla-
bot nevis divu vīriešu pāris, bet 
gan pāris, kas sastav no vīrieša 
un sievietes.

- Kad es mācījos skolā, 
meiteņu vidū bija joks atbils-
tošs abriavitūrai VAV – Veik-
smīgi atrast vīru. Kā ir tagad? 

Kās ir mūsdienu meitenei sva-
rīgāk – ģimene vai karjera?

- Personīgi es uzskatu, ka 
jāapvieno gan viens, gan otrs. Ja 
meitene appreceas, tas nenozī-
mē, ka viņai ir jāatsakās no sava 
sapņa un jākļūst par mājsaimnie-
ci. Uzskatu, ka visu var pagūt, 
bet daudz kas ir atkarīgs no abu 
bušu savstarpējām attiecībām. 
Karjeras jautājumā laulātajiem 
jāatbalsta vienam otru. Es ceru, 
ka dzīvē spēšu daudz sasniegt, 
bet tajā pat laikā neatsakos no 
ģimenes veidošanas un bērnu 
laišanas pasaulē.

- Paldies par sarunu! Lai 
piepildās visi jūsu sapņi!

Interviju sagatavoja 
Valentīna SIRICA

Autores foto

Intervija par daudzpusīgiem jautājumiem
  Skolniece, kura pārvalda četras valodas, absolvējusi mākslas skolu, aizraujas ar mūziku 
un fotografēšanu; zinātniskā darba, ko apstiprinājuši Daugavpils Universitātes pasnie-
dzēji, autore, skolas parlamenta biedre, aizrautīga jautro un atjautīgo kluba un visu sko-
las pasākumu dalībniece – un tas nav viss, ko var pateikt par „Varavīksnes” vidusskolas 
izlaidumnieci Arinu Trubaču (fotoattēlā).

Es viņu nenosodīšu par to, ka viņš ir transseksuāls. Bet esmu 
pret to, ka tas ir jāizrāda un japropagandē pa visu pasauli. 
Mūsu dzīvē, par laimi, vēl eksistē morāles principi. Un mēs 
zinām, ka demogrāfisko situāciju var uzlabot nevis divu vīrie-
šu pāris, bet gan pāris, kas sastav no vīrieša un sievietes.
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Atmiņas par muzeju nakti.
Alekseja GONČAROVA foto

Pasākumi maijā
Katrs bērna vecāks sapņo 

par to, lai viņa mazulis biežāk 
zīmētu, attīstītu savas spējas. Vai 
varbūt tā, lai zīmējot neizsmērē-
tos puse dzīvokļa? Tagad ir tāda 
iespēja, praktiski katrā ģimenē ir 
dators. Iemācīties zīmēt, izman-
tojot vienkāršākās programmas, 
nemaz nav grūti. 

Ņemam rokās otiņu vai 
zīmuli un sākam zīmēt uz papīra 
lapiņas, it kā tas notiek nevis 
uz datora ekrāna, bet uz īsta 
molberta. Zīmēšanas iespēju ir 
daudz. Var izvelētie krāsu, līnijas 
biezumu, ir trauciņš ar krāsu… 
Var nebaidīties, ka galds būs no-
liets ar krāsu, vai nosmērēsies 
tapetes. 

Informātikas skolotāju meto-
diskā apvienība šogad organizēja 
datorzīmējumu konkursu 1.-12.
klašu skolēniem. Konkursam tika 
iesniegti vairāk nekā simts zīmē-
jumi.

Visvairāk pacentās 1.-4.
klašu skolēni, kuri zīmējumos 
atainoja savus mīļākos pasaku 
varoņus. Viņi iesniedza 45 dar-
bus. Tāpēc vērtēšanas komisija 
nolēma vērtēt atsevišķi 1.-2.klašu 
darbus un 3.-4.klašu darbus. 
Jāatzīmē, ka 1.-4.klašu bērni 
nemācās informātiku skolā, bet 
gan apgūst šīs prasmes patstāvī-
gi. 

Informātikas un vizuālās 
mākslas skolotāji, apskatot visus 
iesniegtos darbus, nolēma godal-
gotas vietas piešķirt: 

1.-2.klašu grupā 
•	 I vieta – Arīnai Kangizerei 

/2.kl., Indras vsk./
•	 II vieta – Viesturam Nartišam 

/2.kl., Krāslavas psk./
•	 III vieta – Diānai Ļahovskai 

/1.kl., Kalniešu psk./
•	 3.-4.klašu grupā
•	 I vieta – Edvīnam Gekam 

/4.kl., Krāslavas psk./
•	 II vieta – Samantai Krumpānei 

/4.kl., Krāslavas psk./
•	 III vieta – Edvīnam 

Blaževičam /4.kl., Krāslavas 
psk./

Skolēniem, kas mācās 5.-9.
klasēs bija jāveido datorzīmē-
jumu par tēmu „Mana sapņu 
pils”. Visi darbi tika sadalīti divās 
grupās: 5.-6. un 7.-9.klases. Ša-
jās vecuma grupā atzīmēti tika 
sekojošu skolēnu darbi: 

5.-6.klašu grupā 
•	 I vieta – Marekam Mjadjutam 

/6.kl., Krāslavas psk./
•	 II vieta – Elzai Vagalei /6.kl., 

Krāslavas psk./
•	 III vieta – Natālijai Kuzminai 

/6.kl., Krāslavas Varavīksnes 
vsk./

7.-9.klašu grupā 
•	 I vieta – Dāvidam Babrovskim 

/9.kl., Krāslavas psk./
•	 I vieta – Laurai Dzalbei /8.kl., 

Aulejas psk./
•	 I vieta – Jolantai Konstanti-

novičai /9.kl., Kalniešu psk./ 
•	 II vieta – Dominikai Podjavai 

/7.kl., Krāslavas psk./
•	 III vieta – Rolandam Liseno-

kam /7.kl., Krāslavas psk./
Īpaši ir jāizceļ Lauras Dzal- 

bes un Dāvida Babrovska dar-
bi. Šie talantīgie bērni patstāvīgi 
apguva datorprogrammu, kuru 
nemācās skolā informātikas 
stundās. 

Mazāk aktīvi šogad bija 
10.-12.klašu skolēni. Viņu darbu 
tēma bija „Mana sapņu Rīga”. 

Starp šiem skolēniem kā labākie 
tika atzīti:
•	 I vieta – Ivitai Klagišai /11.kl., 

Indras vsk/, 
•	 II vieta – Loretai Marijai Lise-

nokai /10.kl., KVĢ/, 
•	 III vieta – Vjačeslavam Krug-

lovam /11.kl., Indras vsk/.
Liels paldies pasākuma 

sponsoram SIA „Kristafors” 
un personīgi Ilgvaram Ugaram 
par atbalstu piedāvā-
jot skolēniem balvas: 
pildspalvu komplektus, 
zīmēšanas albumus, blo-
knotus, zibatmiņas, aus-
tiņas, datorpeles. 5.-12.
klašu skolēni, kas ieguva 
godalgotās vietas, varē-
ja izvelētie balvas paši. 
Papildus balvas saņēma 
skolēni, kas pasākuma 
laikā varēja atbildēt uz 
vadītāja jautājumiem par 
konkursa norisi. 

A p b a l v o š a n a s 
pasākumu, kas notika Krāslavas 
pamatskolas aktu zālē, ar īpaši 
sagatavotu priekšnesumu ievadī-
ja Valentīnas Gekas ansamblis 
„Notiņas”. 

Darbu vērtēšanā piedalījās 
vizuālās mākslas skolotāji Ērika 
Zarovska /Indras vsk/ un Olita 
Truskovska /Krāslavas psk/, kā 
arī informātikas skolotāji.

Paldies visiem skolotājiem, 
kas mudināja bērnus iesaistīties 
konkursā. Krāslavas novada 
domes Izglītības un kultūras 
nodaļas pateicības rakstus saņē-
ma: Alla Dzalbe /Aulejas psk/, 
Inga Leikuma un Ligita Stivriņa 

/Izvaltas psk/, Ilo-
na Petunova /In-
dras vsk/, Valentī-
na Rukmane /
Kalniešu psk/, 
Valentīna Račko 
un Inna Sevost-
janova /Krāsla-
vas gr. Plāteru 
v.n.Poļu psk/, 
Ņina Živuhina un 
Ilona Kolodnicka 
/Krāslavas Var-
avīksnes vsk/, 

Ludmila Boločko /Robežnieku 
psk/, Sandra Nemeņonoka un 
Natalja Loskutova /Krāslavas 
Valsts ģimnāzija/, Jeļena Japiņa 
/Krāslavas psk/ un Sauleskalna 
sākumskolas skolotāji.

Par apbalvošanas pasāku-
ma atbalstu, piedāvājot skolas 
telpas un aprīkojumu, liels pal-
dies Krāslavas pamatskolas di-
rektorei Vijai Koncevičai. 

Ņemot vēra lielo skolēnu 
atsaucību, arī nākamajā mācību 
gadā varētu tikt organizēts līdzīgs 
konkurss, kas atklās jaunus ta-
lantus un attīstīs skolēnu dator-
prasmes.

Krāslavas novada informā-
tikas skolotāju MA vadītāja 

Jeļena JAPIŅA

Zīmēšanas prieks

Arīnas Kangizeres darbs

Elzas Vagales zīmējums

12. klases skolniece Diāna 
Jakovļeva uzrakstīja un aizstāvē-
ja skolēna zinātniski pētniecisko 
darbu matemātikā. Gan Dagdas 
novada SZPD konferencē, gan 
Latgales reģionālajā konferencē 
Daugavpils Universitātē darbs 
tika novērtēts ar 1. pakāpes dip-
lomu, Latvijas SZPD konferencē 
– 3. vieta (skolotāja Bronislava 
Andžāne). Jaunietes panākumu 
grozā ir arī Atzinība novada ma-
temātikas olimpiādē, dalība atklā-
tā matemātikas olimpiādē Rīgā 
(rezultāti materiāla tapšanas 

laikā vēl nebija izziņoti), Dagdas 
un Krāslavas novada apvienotā 
latviešu valodas olimpiādē (3. 
vieta). Diāna ir arī sportiska mei-
tene, mīl volejbolu. Ar skolas ko-
mandu prestižajā “Lāses kausā” 
ierindojās augstajā 7. vietā starp 
29 komandām. Sieviešu volejbo-
la sacensībās “Pavasara kauss” 
Krāslavā izcīnīta 1. vieta, Ada-
movā - 2. vieta, Dagdā - 2. vieta.

13. maijā novada domes 
sēžu zālē pieņemšanā pie Dag-
das novada domes priekšsēdē-
tājas Sandras Viškures jauniete 

saņēma naudas balvu par sa-
sniegumiem olimpiādēs un veik-
smīgu zinātniski pētnieciskā dar-
ba aizstāvēšanu valstī.

Diāna ļoti labi mācās, viņas 
vidējā atzīme ir tuvu 9 ballēm. 
Meitenei īpaši padodas matemā-
tika, tālab savu nākotni viņa plā-
no saistīt tieši ar šo priekšmetu. 
Proti, viņa plāno doties studēt 
uz Latvijas Universitātes fizikas 
matemātikas fakultāti, kur apgūs 
specialitāti matemātiķis-statisti-
ķis. Viņasprāt, tā ir perspektīva 
specialitāte, varēs strādāt firmās, 
kur veicami analītiski pārskati. 
Šī intervija notika dažas dienas 
pirms matemātikas eksāmena, 
un meitene neizrādīja ne mazā-
kās satraukuma pazīmes, kas 
raksturīgas daudziem skolēniem, 
gaidot tieši šo eksāmenu. Pār-
baudījums jākārto piektdien? Nu 
un tad, Diāna pat priecātos, ja tas 
vēl būtu 13. datums – viņai veik-

smīgs skaitlis. 
Ezernieku vidusskolu mei-

tene apmeklēja kopš 1. klases, 
un viņai ļoti patīk šī nelielā lau-
ku vidusskola, kurā strādā zino-
ši un ļoti atsaucīgi skolotāji, kuri 
vienmēr palīdz. Nav bijis situāci-
ju, kad viņi atteiktu palīdzību, ja 
nepieciešams, skolēniem veltīs 
arī savu brīvo laiku. Tā apgalvo 
mana sarunbiedre un to pašu 
šajā skolā apliecinās ne viens 
vien audzēknis. 

“Esmu apmierināta ar to, kā 
mūs mācīja skolotāji, dzīvē visu 
sniegtās zināšanas lieti noderēs,” 
saka Diāna. “Mazliet žēl, ka ir jāiet 
projām. Pēdējā zvana pasākumā 
izskanēja sirdi saviļņojoši atvadu 
vārdi, daudziem acīs bija asa-
ras. Skaistās atmiņas par skolu 
ir neatņemama manas tālākās 
dzīves sastāvdaļa. Man ir daudz 
bilžu no pasākumiem. Starp citu, 
es apmeklēju dažas nodarbības 

fotogrāfijā pie Anatola Kauškaļa, 
kad Ezernieku bibliotēka realizē-
ja vienu lielu projektu, taču savas 
bildes izstādei tā arī neaizsūtīju.”

(Turpinājums 5.lpp.)

Kad matemātika nav bieds
Ezernieku vidusskolā Mātes dienā godinājām tos skolēnus, 
kuri savas spējas mācību priekšmetos ir apliecinājuši 
olimpiādēs, zinātniski pētniecisko darbu rakstīšanā, 
skatuves runas konkursā. 15 skolēni ir izcīnījuši kopumā 28 
godalgotas vietas. Ezernieku skola no laika gala ir slavena 
ar panākumiem bagātiem audzēkņiem, par dažiem skolas 
vārda kaldinātājiem pastāstīsim šajā un nākamajā numurā. 

Jolantas Konstantinovičas darbs

Laikā no 13.līdz 20.maijam 
Latvijā viesojās Moldovas Re-
publikas uzņēmēju, valsts un 
pašvaldību institūciju pārstāvji. 
Vizīti organizēja Vides aizsar-
dzības un reģionālās attīstības 
ministrija (VARAM) sadarbībā ar 
vietējām pašvaldībām, tai skaitā 
arī ar Krāslavas novada domi.

Moldovas delegācijai tika 
piedāvāta vispusīga un saturīga 
programma. 14. un 15. maijā vie-
si apmeklēja Vidzemes reģionu 
- Aloju, Valmieru, Cēsis, Gulbeni. 
Latgalē 16. - 17.maijā delegācija 
piedalījās III Starptautiskajā Aus-
trumbaltijas biznesa forumā Dau-
gavpilī un iepazina Daugavpils 
pieredzi, 17. - 18.maijā viesojās 
Krāslavas novadā, bet 19. maijā - 
apmeklēja Rēzekni un Rēzeknes 
novadu.

Krāslavas novadā moldovie-
ši tika iepazīstināti ar pašvaldības 

darbu un īstenotajiem projektiem, 
apmeklēja Krāslavas vēsturisko 
centru un Krāslavas pils kom-
pleksu. Delegācija bija īpaši pār-
steigta, satiekot savus tautiešus 
- gan Krāslavas alus darītavā, 
gan Indras pagasta zemnieku 
saimniecībā “Bagātības”. Indras 
pagastā tika apmeklēta arī zem-
nieku saimniecība “Vaicuļevas”. 
Ciemiņi baudīja kultūras prog-
rammu Muzeju nakts pasākumos 
un viesmīlīgajā Indras pagastā, 
savukārt Krāslavas Amatu istabā, 
zirgu sētā “Klajumi”, atpūtas kom-
pleksos “Vaclavi”, “Lejasmalas” 
un Priedaines skatu tornī izmē-
ģināja Krāslavas novada lauku 
tūrisma piedāvājumu.

Moldovas delegācija bija 
patīkami pārsteigta par Latgales 
skaisto dabu - mežiem, ezeriem, 
kā arī sirsnīgajiem cilvēkiem.

Ināra DZALBE

Moldovas delegācija Krāslavas novadā
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(Turpinājums. Sākums 4.lpp.)
Panākumi mācībās nav vie-

nīgais, ar ko lepojas Diāna. Viņa ir 
aktīva sabiedriskajā dzīvē – no 1. 
līdz 8. klasei dejojusi Tautas deju 
kolektīvā “Ežulis”, vienreiz ar šo 
kolektīvu piedalījās deju un dzies-
mu svētkos. Diemžēl kolektīvs 
izjuka, un tagad meitene izbauda 
dejošanas prieku tikai diskotēkās. 
Kopš 1. klases un līdz pat šai die-
nai viņa dzied korī, vispirms bija 
sākumskolas koris, tagad - vi-
dusskolas koris. Dzied arī ārpus 
skolas - vokālajā ansamblī “Gam-
ma”, kurā apvienojušās pagasta 
meitenes ar skanīgākajām balsīm 
un kuru vada Ilze Platace. Vēl arī 
folkloras kolektīvs “Akmiņeica” ir 
viņas mājas. 

“Ja man būs iespēja, arī 
studiju gados turpināšu dziedāt,” 
uzsver jauniete. “Nekad nav slikti 
pilnveidot sevi. Mūsu skolā sports 
ir topā, mūsu klasē visi spēlē vo-
lejbolu, zēni arī futbolu un flor-
bolu. Es volejbolam pievērsos 
6. klasē, un ļoti ceru, ka arī stu-
diju laikā man būs iespēja spēlēt 
kādā komandā. Man patīk ak-
tīvs dzīvesveids, vasarā labprāt 

peldu, skrienu. Lai arī dzīvojam 
dzīvoklī, tomēr vecākiem ir nelie-
la lauku saimniecība un jāpalīdz 
viņiem ar visu tikt galā. Mamma 
ir tehniskā darbiniece šajā skolā, 
tētis – apsargs, strādā Šķaunē. 
Man ir māsa Olga, kura Daugav-
pils Universitātē studē filoloģiju – 
apgūst angļu un spāņu valodas. 
Bet man tuvāk sirdij matemātika, 
nevis valodas.”

Diāna vienmēr izlīdzēja kla-
sesbiedriem, iedodot norakstīt 
kādu mājasdarbu. Prieks bija 
dzirdēt, ka klasesbiedri vienmēr 
pateicās savai glābējai vai ar šo-
kolādi, vai izlīdzot citā priekšmetā, 
vai ar vienkāršu paldies. Prieks tā-
pēc, ka lauku bērni aug izpalīdzīgi 
un māk arī pateikt paldies. 

Diana neatceras kaut kādus 
lielus nedarbus, ko klase būtu 
veikusi 12 skolā pavadītajos ga-
dos - bija izsisti logi, sasistas vā-
zes un nekas vairāk: “Mēs tā mī-
lējām savus skolotājus, ka pat īsti 
nemēģinājām kādu izāzēt. Mums 
daudz lielāku prieku sagādāja 
skolotājiem pasniegt ziedus!” 

Juris ROGA
Autora foto

Kad matemātika nav bieds

Lauksaimniecības tehnikas, 
kas pieder zemnieku saimniecību 
un piemājas saimniecību īpašnie-
kiem, pavasara tehniskā apskate 
notika, precīzi ievērojot grafiku. 
Ieplānotā pasākuma fināls notika 
kopā ar sēšanas darbu pabeig-
šanu. Un visur – augsts disciplī-
nas līmenis, tehniskās apskates 
nepieciešamības izpratne un 
zemnieku un lopkopju apzinīgā 
attieksme pret kustamo īpašumu, 
kas pašlaik maksā ļoti lielu nau-

du. Ievērojot tradīcijas piedalīties 
pavasara eksāmenā, „Ezerzeme” 
apmeklēja piecas apdzīvotas vie-

tas. Un, lūk, īsi secinājumi, ko pie-
dāvāja Valsts tehniskās apskates 
vecākais inspektors Zigmunds 
Blaževičs: „Lauksaimniecības 
tehnikas tehniskā apskate notika, 
stingri ievērojot garfiku – no 2.ap-
rīļa līdz 16. maijam, paralēli tam 
mēs vēl joprojām turpinām pava-
sara darbošanos lielās zemnieku 
saimniecībās un organizācijās. 
Kas attiecas uz plānotajiem pa-
sākumiem, tad zemnieku saim-
niecību īpašnieki apskatei pie-

dāvāja 1437 traktortehnikas un 
specmašīnu vienības, kā arī 574 
traktora piekabes. Diemžēl mēs 

nenovērojām jaunu traktoru re-
ģistrācijas palielināšanos. Viens 

no iemesliem – 
Minskas traktor-
tehnikas rūpnīcā 
ražotās tehni-
kas, kas Latgalē 
bija ļoti pieprasī-
ta, reģistrēšanas 
pār t raukšana. 
Ja Baltkrievijas 
mašīnbūvniecī-
ba ņems vērā 
e k o l o ģ i s k o s 
standartus Eiro-
3 un augstāk, 
tad kaimiņos 
esošo valstu ko-

mercdarbība turpināsies. Mūsu 
zemnieku ne visai augsto mak-
sātspēju apstiprina arī otrs fak-

tors: pēdējā laikā arvien vairāk 
tiek novērota paštaisīto traktora 
piekabju skaita palielināšanās – 
dārgie rūpnīcās 
ražotie (sākot ar 
10 000 eiro un 
vairāk) vairs nav 
zemniekam „pa 
kabatai”.

Izmantojot 
gadījumu, mēs 
ar inspektoru Je-
vģēniju Vaivodu 
izsakām pateicī-
bu lauku strād-
niekiem par teh-
niskās apskates 
grafika un nosa-
cījumu discipli-
nēto ievērošanu. 
Atgādinām, ka 

tehnikas pārvietoša-
nu pa valsts nozīmes 
ceļiem kontrolē ceļu 
policijas darbinieki. 
Stingri ievērojiet ceļu 
satiskmes un tehnikas 
drošības ievērošanas 
noteikumus!

Un nobeigumā: tur-
pinās apliecību par tie-
sībām vadīt lauksaim-
niecības tehniku maiņa. 

Laipni lūgti Krāslavā katru 
otrdienu. 

Aleksejs GONČAROVS

Precīzi ievērojot grafiku

Tehniskā apskate – tā ir arī saskarsmes iespēja

Inspektori Jevģēnijs Vaivods un Zigmunds 
Blaževičs

Gatavības starts Asūnē

Talantu dienas „Ko es varu, 
to es daru!” Dagdas novada cil-
vēkiem ar invaliditāti pasākumu 
bagātināja plaša rokdarbu izstā-
de. Šo cilvēku veikums ne tikai 
pārsteidz un sajūsmina, bet liek 
aizdomāties par to, cik viņi ir lieli 
savā varēšanā un cik nevarīgi ir 
daudzi pilnīgi veseli cilvēki, kuri 
māk tikai sūkstīties par grūtībām, 
bet nevēlas piepūlēties, lai paši 
darītu savu un līdzcilvēku dzīvi 
krāšņāku. 

Gribasspēks
Redzes invalīde Ļena Koz-

lovska izstādei piedāvāja paklāji-
ņus, kurus darināja kopā ar Diānu 
un Mārīti. Viņa nevarēja ierasties 
uz pasākumu, tālab sievietes 

darbus klātesošajiem demons-
trēja Dagdas tautas nama pasā-
kumu organizatore Solvita Plivča 

(attēlā), savukārt Mārīte Zariņa 
pastāstīja, ar ko tieši ir īpaši šie 
Ļenas rokdarbi.

Izrādās, šos paklājiņus da-
rina neredzīga sieviete, kuru 
patiesībā pazīst daudzi Dagdas 
iedzīvotāji. Ļena kādreiz strādāja 

arodvidusskolā, 
bet viņas liktenis 
veidojās tā, ka 
sieviete zaudēja 
acu gaismu. Bet 
viņa nesabruka, 
un, pateicoties 
Dagdas novada 
sociālajam die-
nestam, atrada 
ceļu uz invalīdu 
brālību “NEMA”.

M ā r ī t e : 
“Pirmie vārdi, 
kurus atnākusi 
pie mums sacīja 
Ļena: “Es gribu 
kaut ko darīt!” Man tas bija liels 
izaicinājums – cilvēks neredz, 
bet viņš ir jānodarbina. Tad viņa 

pastāstīja par savu 
pieredzi ar klūgu 
pinumiem, pras-
mi cept kūkas un 
citām iemaņām, 
kuru viņai netrūkst, 
bet neko no tā ne-
varējām realizēt 
pie sevis. Tad man 
dzima ideja – mēs, 
redzīgie, salasījām 
vecas šallītes, vecu 
drēbju gabalus sa-
griezām un savie-
nojām strēmelītēs 
un jautāju Ļenai, 
vai viņa atceras, kā 
jāpin bize. Jaunībā 
mamma taču tev 
to pina? “Jā,” viņa 
atbildēja un sāka 
pīt no drēbju strē-
melēm garu, garu 

bizīti, kuru es un Diāna sašuvām 
kopā, radot šos skaistos paklā-
jus.”

Rūpīgums
Dzirdes invalīds kopš bērnī-

bas, labsirdīgais Jurijs Jermola-
jevs ar Mārītes (attēlā) palīdzību 
darina ļoti smalkus rokdarbus. 
Juris maz runā, bet daudz dara. 
Viss sākās ar to, ka viņš gribē-

ja iemācīties darināt lietderīgas 
mantas. Invalīdu brālībā viņam 
uzticēts aptīt linu auklu dažādām 
sagatavēm - burkām, pudelēm, 
kafijas bundžām, māla vāzēm, 
podiem un tamlīdzīgai tukšajai 
tarai, kas tālākajā posmā tiek 
izrotāta ar citu dalībnieku veido-
tajiem makramē pinumiem un 
pārtop skaistos linu traukos. Šīs 
jaukās pārvērtības ir piedzīvoju-
si pat stikla karafe, pārtopot linu 
karafē. Jurijs ar linu auklu aptinis 
neskaitāmi daudz tukšu trauku, 
kurus sabiedriskā organizācija iz-
manto kā suvenīrus, dāvinot tos 
savam lielajam draugu un atbal-
stītāju pulkam pasākumos, svei-
cot brālības “Nema” gaviļniekus 
dzimšanas dienā, kā arī dažiem 
citiem mērķiem. 

Sācis ar traukiem, Juris tā 
iekarsa darbā, ka galu galā pat 
vecu čemodānu pārvērta eksklu-
zīvā mantā. Lai to paveiktu, vaja-
dzēja milzīgu pacietību un rūpī-
bu. To nevar nedz izstāstīt, nedz 
aprakstīt – katram pašam jāredz, 
kā Jura šķietami smagās rokas 
un lielie pirksti veic šo smalko 
darbiņu. 

Mārīte: “Ja kādu tas intere-
sē, atnāciet paskatīties. Lai darbs 
būtu krāšņāks, es nāku Jurim 
palīgā ar saviem mezglojumiem, 
ko iemācījos no savas māmiņas, 
kura jaunībā aizrāvās ar mezglo-
šanu. Pateicoties mammai, esmu 
apguvusi mezglošanas iemaņas 
un varu dod savu ieguldījumu 
Jura darbos.”

Juris ROGA
Autora foto

(Turpinājums sekos)

Spēja paveikt nepaveicamo

Šo cilvēku veikums ne tikai pārsteidz un sajūsmina, bet liek 
aizdomāties par to, cik viņi ir lieli savā varēšanā un cik nie-
cīgi ir daudzi pilnīgi veseli cilvēki, kuri māk tikai sūkstīties 
par grūtībām, bet nevēlas piepūlēties, lai paši darītu savu un 
līdzcilvēku dzīvi krāšņāku. 

To varēs darīt situācijā, ja 
sezonas lauksaimnieki vienlaicīgi 
nestrādās pie cita darba devēja 
vai nebūs pašnodarbinātie.

Tāpat turpmāk brīvprātīgi 
apdrošinātajam cilvēkam nebūs 
jāziņo Valsts sociālās apdrošinā-
šanas aģentūrai (VSAA), ja viņš 
iegūs sociāli apdrošinātās perso-
nas statusu. Savukārt pašnodar-
binātā laulātajam nebūs jāpaziņo 
par laulības šķiršanu, laulātā paš-
nodarbinātā statusa zaudēšanu 
vai laulātā nāvi.

Tas nozīmē, ka pensijas ka-
pitālā ieskaitīs tās brīvprātīgās ie-
maksas, kas veiktas periodā, kad 
cilvēks maksājis sezonas lauk- 
strādnieku ienākuma nodokli.

Atgādinām, ka 2014.gada 
13.martā Saeimā pieņemtais li-
kums “Grozījumi likumā “Par 

valsts sociālo apdrošināšanu” 
paredz, ka no 2014. gada 1. jū-
nija sociālajai apdrošināšanai 
pakļauti cilvēki, kuri nodarbināti 
lauksaimniecības sezonas dar-
bos un kuru ienākums mēnesī 
pārsniegs 70 euro.

Marika KUPČE, 
LR Labklājības ministrija.

No š. g. 1. jūnija sezonas laukstrādnieki
varēs brīvprātīgi pievienoties 

sociālajai apdrošināšanai

Labklājības ministrija
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Televīzijas programma

Ir iemesls!

Par karaļiem rakstīts daudz. Gal-
ma intrigantu atmiņas, vēstures bez-
kaislīgās liecības, aizraujoši romāni, 
kuros maz ir patiesības, bet izdoma 
ir tik patīkama... Par karaļu favorī-
tēm, mīļākajām, mēs zinām daudz 
mazāk. Bet taču viņu izsmalcinātajās 
rociņās bieži vien nokļuva ne tikai 
paši monarhi, bet visa valsts. Un, jā-
saka, ka viņas ar visu šo labumu vis-
biežāk rīkojās dauz labāk, nekā viņu 
kronētie apbrīnotāji. Francuāza Ate-
nais de Rošešuāre de Mortemāre, 
viņa arī marķīze de Montespāna, 
arī jaunkun-
dze de Tone 
- Šarante pie-
dzima 1640. 
gada 5.oktobrī 
dzimtas pilī. 
D z i m š a n a s 
tiesības viņai 
noteica piede-
rību vienam 
no senākajiem 
un pazīsta-
mākajiem gal-
ma namiem 
Francijā. Viņas 
tēvs, karaļa 
Ludvika XIII 
pirmais kamer-
junkeris her-
cogs Rošešuārs  
bija viens no 
visveiksmīgā-
kajiem galma 
pielīdējiem, kuri, nepārvaldot ne-
kādas īpašas prasmes, mācēja iegūt  
augstus amatus un pozīcijas. Viņa 
galvenie trumpji bija asa mēle un 
humora izjūta, karalim nekad ar Ro-
šešuāru nebija skumji, tāpēc arī viņš 
vienmēr bija karaļa tuvumā. Tā lieta 
arī beigtos ar kamerjunkera amatu, 
ja ne vien hercoga jaunākā meita... 

Par karaļa piedzīvojumiem 
rakstīts ir daudz. Kāds viņu uzskata 
par iekāres pilnu netikli, kāds ir pār-
liecināts, ka baumas par viņa pie-
dzīvojumiem ir pārspīlētas. Bet visi 
ir vienisprātis: karalis nebija askēts, 
bet savas favorītes apbēra ar tādu 
bagātību, izrādīja tādu godu, ka 
skaudīgie apbrīnotāji vienkārši kļuva 
zaļi, bet vēlāk plānoja šausmīgas at-
riebības, bet par to  vēlāk. 

Pēc tā laika parašām slavenu 
dzimtu meiteņu audzināšana tika 
uzticēta mūķenēm. Fransuāza at-
šķīrās ar dievbijību, katru nedēļu 
gāja pie dievgalda, daudzas stundas 
veltīja lūgšanām. Pēc pilngadības, 
pieņemot titulu „jaunkundze de To-
ne-Šarante”, viņa aizgāja pie jaunākā 
brāļa karaļa Orleānas Filipa sievas 
galmā, bet tas bija tikai pats starts. 
Pavisam drīz karaliene atraitne Aus-
trijas Anna rosījās par savas vedeklas 
jauno freileni, ko nekad nav pilnībā 
mīlējusi. Francuāzai bija 20 gadi, kad 
viņa tika ieskaitīta franču karalie-
nes – Saules karaļa Ludvika XIV sie-
vas – štatā. Šeit arī notika tikšanās... 
Jaunajai freilenei bija nepieciešams 
precētas sievas statuss. Precinieks 
tika diezgan ātri sameklēts. Jaunietei 

neviens neko nejautāja, jo precības 
ar marķīzu de Montespānu bija goda 
lieta, bet ja runā par pretendenta 
sliktajām rakstura iezīmēm (azart-
spēļu cienītājs, arī dzērājs, kaut gan 
karavīrs viņš bija drošs), tad kas gan 
tās ņem vērā? Lietu patīkamāku 
darīja tas, ka marķīzs nebūt nebija 
večuks, viņš bija Fransuāzas vienau-
dzis. Kāzas notika ātri. Esot laulībā ar 
marķīzu nākamā „karaļa pavēlniece” 
dzemdēja divus bērnus, vecākā mei-
ta drīz vien nomira, savukārt dēlam 
bija teicamas īpašības, un tāpēc drīz 

vien kļuva par 
sava tēva vie-
nīgo draugu 
un sabiedro-
to...

T i k š a -
nās ar karali 
notika 1666.
gadā... Kara-
lim sāka ap-
nikt viņa favo-
rīte madam 
de Lavaljera, 
un viņš sāka 
izrādīt uzma-
nības aplie-
c i n ā j u m u s 
jaunajai frei-
lenei. Bet tajā 
laikā „karaļa 
l a b e s t ī b a ”  
tika uzskatī-
ta par lielāko 

godu un labumu. Monarha mīļāko 
vīri neskandalēja, viņu karjera virzī-
jās uz priekšu diezgan raiti, dāvinā-
tie īpašumi atrisināja visas finanšu 
problēmas, dzīve kļuva bezrūpīga. 
Bet Ransuazas de Montespaņas vīrs 
bija Gaskona ideju atbalstītājs. Mar-
ķīza karstās asinis nespēja  samie-
rināties ar karaļa konkubīnes vīra 
„amatu”. Marķīzs sarīkoja skandālu. 
Viņš galmā ieradās melnā sēru pajū-
gā, ko pavadīja kalpi, ģērbies melnās 
drēbēs un vēl uz karietes uzlika mil-
zīgus aļņa ragus. Montespans cere-
moniāli atvadījās no galminiekiem, 
liecinieku klātbūtnē karali nosauca 
par blēdi, par ko arī tika nosūtīts uz 
cietumu, bet vēlāk izsūtījumā.  

Fransuāzai de Montespānjai 
iestājās zelta laiki. Viņai Versaļas 
pirmajā stāvā piederēja 20 istabas 
(Francijas karaliene dzīvoja 10 ista-
bās), viņas šleifi drīkstēja nest tikai 
hercogiene (karaliene izmanto vien-
kārša pāža pakalpojumus), karalis 
jaunajai mīļākajai dāvina izmeklētu 
villu netālu no pils, bet šī dāvana iz-
sauc vien nicinošu grimasi. Villa ne-
kavējotes tiek pārbūvēta par milzīgu 
pili (2 miljoni livru no valsts kases – 
vai tad tā ir nauda? Īpaši ja tas ir do-
māts mīļotajai  sievietei). „Titulētajai 
karaļa fvorītei”  (tituls pilnīgi oficiāls) 
ir savs personīgais galms, viņa tiek 
apsargāta, viņas priekšā  dreb minis-
tri. Un apetīti jaunaji favorītei nevar 
nekādi apmierināt. Viņa pieprasa 
jaunus amatus savam tēvam un sa-
viem radiniekiem. Valsts kase knapi 
tiek ar to galā. Karalis vēršas pie fa-

vorītes izsūtītā vīra ar priekšlikumu 
pieņemt hercoga titulu, lai Fransuā-
zai būtu „taburetes” tiesības (tās ir 
tiesības sēdēt karaļa pieņemšanas 
laikā), marķīzs karalim atbildēja sar-
kastiski un precīzi, minēt viņa atbildi 
nav nekādu iespēju (vecais karavīrs 
nekautrējās lietot tiešus izteicienus). 
Laiks gāja... Karalis nebūt vairs nebi-
ja priecīgs par tikšanos ar savu „pa-
vēlnieci”, bet Fransuāza pa šo laiku 
karalim jau bija dzemdējusi piecus 
bērnus, ko monarhs atzina par sa-
viem, visiem deva titulus un muižas. 
Horizontā bija uzradušās konkuren-
tes. Lai nodrošinātu sevi no visāda 
veida konkurences,  Montespānja 
„atcēla” karalienes galmu. Jaunas 
freilenes netika pieņemtas. Karalie-
nei nācās samierināties vien ar da-
žām padzīvojušām „kompanjonēm”. 
Tālāk – vairāk. Fransuazāna vienojās 
ar burvēm un raganām. Viņai tika 
piegādātas visiespējamākās dziras, 
pēc viņas pasūtījuma tika pagatavoti 
„savaldzināšanas”  līdzekļi. Beidzot 
viņa pasūtīja „melnās”  mises. Un 
viss tika darīts, lai noturētu karali. 
Bet... Viss kādreiz notiek. Beidzās 
arī madam de Montespanjas laiks. 
Sadarbība ar raganām un „velna kal-
piem”  tapa zināma karalim. Galmā 
tika runāts par karaļa un dažu galma 
dāmu noindēšanu. Un patiesībā ka-
ralis izrādīja uzmanības apliecināju-
mus 18-gadīgai madam de Fontan-
žai. Viņa karali apbūra ar nevainīgu 
skatienu, svaigumu un naivumu. Bet 
Montespāņja kopā ar dažiem „līdzīgi 
domājošiem” izdomāja viltīgu plānu: 
ar viltvāržu tirgotāju starpniecību 
piedāvāja konkurentei iegādāties 
vairākus cimduu pārus, kas bija pie-
sūcināti ar spēcīgu indi. Plānam ne-
bija lemts īstenoties... Pēc tā, kad 
karalis uzzināja stāstu par maģiju un 
indi, madam de Montespāņja tika 
padzīta no galma, un pavēlēts viņai 
bija dzīvot savos īpašumos...

Grūti noticēt, ka tā pati Fran-
suazāna spēja ar karaļa starpniecību 
pārvaldīt visu karaļvalsti. Viņa atdzī-
vināja Francijas iekšējo tirdzniecību, 
atbalstīja jaunos literātus, pateico-
ties viņai Parīze un tās apkārtne tika 
izgreznota ar arhitektūras meistar-
darbiem... paspēja visu. Un kas tad 
bija tālāk? 

Bērni, kuri bija dzimuši no Lu-
dvika, kļuva par Burboniem. Tie-
ši viņi arī kļuva par vairāku karaļa 
namu  dibinātājiem Ziemeļ- un Aus-
trumeiropā. Vecumdienās Fransua-
zāna atcerājās par vīru un uzrakstīja 
viņam atvainošanās vēstuli. Vai maz 
ir jāsaka, ko viņai atbildēja marķīzs? 

Marķīzes vecākais dēls (dzimis 
no likumīgā vīra) turpmāk kļuva par 
izcilu Francijas valsts darbinieku, 
pēc sevis atstājot talantīgi uzrakstī-
tus memuārus. Bet pēc savu vecā-
ku nāves savas dzimtas pili nolēma 
izpušķot ar aļņa ragiem, kas veidoti 
no akmens...

Andrejs JAKUBOVSKIS
Foto no interneta

TREŠDIENA, 28.maijs

LTV-1
5.25, 0.00 Četras istabas.
6.00 Latvijas Republikas valsts himna.
6.02 Province.
6.30 Rīta Panorāma.
8.35 Mīlas viesulis.
9.30 1000 jūdzes Zelta krastā.
10.00, 18.50 Četras istabas.
10.40, 19.25 Mana ģimene.
11.15, 13.15, 15.00 Top-Shop 
piedāvā.
11.30 Radošā darbnīca Stremsē.
12.15 Skats no malas.
12.45, 1.25 Ielas garumā.
13.30, 1.55 Vai Rīga jau gatava? 
13.45 Latvija var! 
14.15 VIP - Veiksme Intuīcija Prāts.
15.15 Mīlas viesulis.
16.15 Es un skola.
16.45 Kas te? Es te! 
17.15, 23.15 100 g kultūras Personība.
18.00, 23.00 Ziņas.
20.00 1000 jūdzes Zelta krastā.
20.30 Panorāma.
21.13 Latloto. Viking Lotto.
21.20 Sastrēgumstunda.
22.30 Zebra. Drošība un ātrums.
22.45 Aculiecinieks.
00.35 1:1
4.55 Vides fakti.

LTV-7
5.00 Tavs auto.
5.30 Autosporta programma Nr 1.
6.00 Latvijas Republikas valsts himna.
6.05, 1.00 1000 jūdzes Albānijā.
6.35 Sekotāji.
7.30 Rīts ar Natāliju Ābolu.
8.15 Attīstības kods.
8.35 Komercdarbība šodien.
8.55 Brīvdienu ceļvedis.
9.15 Projekts Nākotne.
9.45, 18.10 Detektīvaģentūra Bīgls.
10.40, 16.10 Hārtlenda.
11.30 Ceļojums apkārt pasaulei.
12.35 Troksnis.
13.30 Zemei līdzīga planēta.
13.40, 20.05 Globalizācija 3000.
14.10 2012. gada Londonas Olimp-
iskās spēles.
17.00 Ceļojums apkārt pasaulei.
19.00 Šodien.
19.35 Noķert kadrā.
20.35 Sirdis un prāti.
21.35 Spots.
22.5 Makšķerēšanas noslēpumi.
22.35 Ātruma cilts.
23.5 Pēdējais liecinieks.
0.00 Senā zobenaste.

LNT
5.00, 15.40 Kādas slimības vēsture.

5.50 Kristīgā programma.
6.15, 4.20 Ķerto līga.
6.45, 3.30 Šodien novados.
7.00, 1.35 900 sekundes.
9.00, 1.10 Dzīvīte.
9.35, 14.20 Televeikala skatlogs.
9.50 M.f. Vudū iesācējiem.
12.00 Dzintara dziesmas.
13.00, 19.00 1001 Nakts.
14.00, 17.50, 20.00 Ziņas.
14.35, 3.50 Runāsim atklāti.
16.50, 18.00 Kaislību jūrā.
20.35, 3.05 Degpunktā.
21.10 Policists no pagātnes.
22.10 Vegasa.
23.10 M.f. Cilvēces bērns
4.45 Bernards.

TV3
5.00 1.40 Mīlestības sirdspuksti.
5.45 Ekstrasensu cīņas.
6.40, 13.10 Multfilmas.
8.00, 16.50 Tētuka meitiņas.
9.05, 0.45 Kobra.
11.05 Firma.
12.05 Mana mīļā aukle.
14.30 Alkas pēc laimes.
15.30, 20.20, 3.20 UgunsGrēks.
18.00 Gandrīz ideālas vakariņas.
19.00, 3.50 TV3 Ziņas.
19.30, 4.20 Bez Tabu.

21.00 Ekstrasensi kā detektīvi.
22.10 Reiz sensenos laikos.
23.15 Kinomānija.
23.50 Saikne.

TV3+
5.40, 17.50, 0.45 Mā ja.
6.50 Simpsoni.
7.10, 14.30 Ārstes Zaicevas dienas-
grāmata.
8.15 M.f. Admirālis.
10.50 Multfilma.
11.05, 15.35 Comedy Women.
12.10, 18.55 Līgavu karš.
13.15, 19.55 Interni.
16.35 Mana mīļā aukle.
21.00 Dārgā mēs nogalinām bērnus.
23.00 Pirmais 3DD.

TV5
5.00, 1.20 Mūzika
6.35, 13.20 Esmu pats sev režisors.
7.25, 12.20 Kremļa kursanti.
8.20, 18.30, 21.50, 0.00 Mūsu tēma. 
Informatīvs raid.
9.20, 12.05 Televeikala skatlogs.
9.30, 16.25 M.f. Garāžas.
10.35, 17.30 Maskava. Trīs staciju 
laukums.
11.35, 22.25, 0.55 Kriminālin-
formācija+.

14.10, 19.40 M.f. Māja ar lilijām.
16.25 Garāžas.
17.30 Maskava. Trīs stacijas
19.30 Ziņas.
19.40 Koma.
21.50, 0.00 Mūsu tēma.
22.00 Vakars@22.
22.20 Laika ziņas.
23.00 Īpašo uzdevumu aģents.

PBK
6.00 Labrīt!
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 0.355 
Ziņas.
9.30 Esi vesels!
10.40 Patiesība ir tepat līdzās.
11.35 Jūsu darīšana.
12.25 Mūsu laikā.
13.40 Citas ziņas.
14.20 Divatā ar visiem.
15.20, 4.40 Saprast. Piedot.
15.55, 3.35 Moderns spriedums.
17.50 Precamies!
18.55 Lai runā!  
20.00 Laiks.
20.40 Latvijas Laiks.
21.15 Balabols. M.f.
23.25 Vakars ar I. Urgantu.
0.00 Euronews.
0.45 Politika. 
1.50 M.f. Universālveikala vitrīna.

27. maijs – marķīzes de Montespānas, karaļa 
Ludvika XIV favorītes, piemiņas diena.

Laika periodā no š. g. 16. 
līdz 23. maijam Krāslavas 
iecirknī tika reģistrēti 60 no-
tikumi. Būtiskākie:

16. maijā Krāslavā no skolas 
somas, kas atrodas bērnu spēļu 
laukumā, pazuda skolnieces mo-
bilais telefons LG Optimus L3. 
Tika uzsākts kriminālprocess, no-
tiek izmeklēšana.

20. maijā Krāslavas iecirknī 
tika uzsākts kriminālprocess pēc 
Krimināllikuma 175. p. 3. d. (zā-
dzība ar iekļūšanu) par kokma-
teriālu (brusu) zādzību Skaistas 
pagastā, Luņos. Notiek vainīgo 
personu meklēšana.

Naktī uz 22. maiju, Dagdas 
pagasta Ozoliņos no SIA BRĪ-
VĪBA traktoriem nenoskaidrotas 
personas nozaga apm. 100 litrus 
dīzeļdegvielas. Notiek krimināl-
meklēšanas pasākumi, vērsti uz 
vainīgo personu noskaidrošanu.

20.maijā no savas mā-
jas Krāslavā izgāja un pazu-
da bezvēsts Marfa ČUMIKA, 
dzim.1938.g. Sievietei bija atmi-
ņas zudumi. Jebkuru informāciju, 
kas sekmētu M. Čumikas atraša-
nu, lūgums ziņot policijai pa tele-
foniem 65603403 vai 110.

Ceļu satiksmes negadījums 
Dagdas novadā

 23. maijā ap plkst. 1:30 nak-
tī, Dagdas novadā, uz grants se-
guma ceļa, pagaidām nenoskaid-
rotu apstākļu dēļ, automašīnas 
Opel vadītājs nobrauca  no ceļa 
braucamās daļas un apgāzās. 
Automašīnā atradās 1997.gadā 
dzimis jaunietis un divi 1992.gadā 
dzimuši jaunieši. Daugavpils re-
ģionālajā slimnīcā ar dažādām 
traumām nogādāti 1992. gadā 
dzimušie jaunieši. Automašīnas 
vadītājs tiek noskaidrots, notiek 
izmeklēšana.

Aizvadīta ziemas sacensību 
sezona, un jāsecina, ka vislabā-
kie panākumi  ir bijuši Murjāņu 
Sporta ģimnāzijas  audzēknei 
Evelīnai Petunovai. Viņa ir divkār-
tēja Latvijas čempione junioriem 
(U-20) – diska mešanā -39.40 
m un lodes grūšanā – 12.66 m. 
24.maijā Latvijas izlases sastāvā 
Evelīna startēja Baltijas valstu 
mačsacīkstēs mešanas disciplī-
nās. 

U - 18 vecuma grupā 6.vie-
tu 60m skriešanā izcīnīja Aigars 
Ļaksa – 7.44 sek., kas atbilst 2 
sporta klasei. 300m skriešanā 
Aigars uzrādīja ceturto labāko 
laiku (37.54 sek), bet tika diskva-
lificēts, tā kā virāžā pārkāpa sava 
celiņa līniju. U- 16 grupā labākus 
rezultātus uzrādīja Anatolijs Ša-
vecs 1000m skriešanā 3:09,52 
min - 8.vieta, un Ēriks Silovs trīs-
soļlēkšanā tika finālā un ierindo-
jās 8.vietā – 10.78 m.

Latvijas ziemas čempionāti 
garajās mešanas disciplīnās nori-
sinājās atsevišķi jau martā.  U-20 
grupā 1.vieta 4 kg vesera meša-
nā ar personisko rekordu Dacei 
Marhilevičai – 32.86 m, U-18 
grupā 3.vieta Andrim Bogdanovi-

čam – 37.82 m. Šķēpa mešanas 
ziemas čempionātā pirmo reizi 
startēja Katrīne Tračuma un U-16 
grupā viņa izcīnīja 2.vietu ar jau-
nu personisko rekordu – 35.30 m.

Tuvojas vasaras sacensību 
sezona un pirmie starti U- 18 un  
U-16 grupām norisinājās Rīgā at-
klātajā pilsētas čempionātā.  

U-18 vecuma grupā 5.vieta 
tāllēkšanā Rolandam Škutānam. 
Bet medaļas izcīnīja U- 16 gru-
pas sportisti: bronzas medaļu 
1500 m skriešanā izcīnīja Ana-
tolijs Šavecs – 4:56,61 min., un 
tāpat bronzas medaļa šķēpa me-
šanā Katrīnei Tračumai – 32.51 
m. Tika finālā un izcīnīja 6.vietu  
100 m skriešanā Raivis Seļanins 
-12.34 sek. (finālā 12.37sek.), kā 
arī 9.vieta 200 metros – 25.31 
sek.  Augstlēkšanā 8.vieta Alīnai 
Ņikitinai – 1.45 m.

Cerams, ka sportisti ieprie-
cinās mūs ar saviem rezultātiem 
arī Latvijas čempionātos, kuri 
norisināsies jūnija beigās – jūlija 
vidū. 

Krāslavas sporta skolas 
direktora vietniece un 
vieglatlētikas trenere 

Inese UMBRAŠKO.

Sports

Krimināls, notikumi

Vieglatlētika
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0.20 Motociklisti.
0.50 Sports.
2.20 Latvijas futbolam - 100 gadi.
3.10 Pludmales volejbols.

LNT
6.15 Ķerto līga.
6.45, 3.50 Šodien novados.
7.00, 2.00 900 sekundes.
9.00, 0.50 Dzīvīte.
9.30 Basketbols TV.
9.35, 14.20 Televeikala skatlogs.
9.50 Mf: Saldie meli 
12.05 Latvijas faili. Manai Dzimtenei
13.00, 19.00 1001 Nakts.
14.00, 17.50, 20.00 Ziņas. 
14.35, 4.00 Runāsim atklāti!
15.40 Drošs līdzeklis.
16.50, 18.00 Kaislību jūrā
 20.35, 3.30 Degpunktā.
21.05 Dārgā, mēs nogalinām bērnus!
22.55 M.f. Meitene, kas izpostīja 
sirseņu pūzni
1.10 Likums un kārtība.
4.45 Multfilma.

TV-3
5.00, 2.35 Mīlestības sirdspuksti.
5.40 Ekstrasensu cīņas. 
6.40, 13.10 Multfilmas.
8.00, 17.15 Tētuka meitiņas: super-
līgavas. 9.05, 1.45 Kobra.
10.05 Kāsla metode.
11.05 Reiz sensenos laikos.
12.05, 3.25 Mana mīļā aukle.
14.40 Alkas pēc laimes. 
15.40 Pēdējais īstais vīrs.
18.25 Runā Rīga!
19.00, 3.50 Ziņas. 
19.30, 4.20 Bez Tabu.
20.20 Valstī viss ir kārtībā.
21:00 M.f. Pasludinu jūs par Čaku un 
Leriju
23:15 M.f. Mazulis par 30 miljoniem 
dolāru

TV3+
5.40, 17.50, 1.15 Māja 2.
6.30 Multfilmas.
7.10, 14.30 Daktera Zaiceva die-
nasgrāmata.
8.15, 10.35 6 kadri.
8.50 M.f. Atgūt Veru.
11.05, 15.35 Comedy women.
12.10, 18.55 Līgavu kari.
13.15 Interni.
16.35 Interni.
19.55 Mult.f. Augšup.

21.55 M.f. Monas Lizas smaids.
0.15 Dārgā, mēs nogalinām bērnus!
2.00 Zaicevs+1

TV-5
5.00, 0.50 Mūzika. 
6.30, 13.20 Pats sev režisors.
7.20, 12.20 Kremļa kursanti.
8.20, 18.30, 21.50 Mūsu tēma.
9.15, 12.05 Televeikala skatlogs.
9.30, 16.25 Garāžas.
10.35, 17.30 Maskava. Trīs stacijas.
11.35, 22.25 Kriminālinformācija+
14.10 Māja ar lillijām.
19.30 Ziņu vakars.
19.40 Greizais spogulis.
22.00 Vakars@22
23.00 M.f. Неваляшка.

PBK
6.00 Labrīt!
9.00, 11.00, 14.00, 17.00 Ziņas.
9.25 Esi vesels!
10.40 Patiesība ir tepat līdzās.
11.35 Jūsu darīšana.
12.25 Mūsu laikā.
13.40 Citas ziņas.
14.20 Divatā ar visiem.
15.20, 4.40 Saprast. Piedot.
15.55, 3.50 Moderns spriedums.
17.55 Gaidi mani.
18.45, 5.10 Jūrmala. 
20.00 Laiks. Lat vi jas Laiks.
21.15 Brīnumu lauks.
22.25 Republikas lenums.
0.35 Informatīvā programma.
1.05 Vakars ar I. Urgantu
2.00 M.f. Tēvocis Vaņa. 

RenTV Baltic
5.55, 13.30 Manas brīnišķīgās..
6.45, 13.15 Multfilmas.
6.59, 19.39 Laika prognoze.
7.00 Kamēr visi mājās.
7.55 Karavīri.
8.55, 15.25 Ģimenes drāmas.
10.10, 19.40 Saviesīgas vakariņas.
11.10, 16.25 Nemelo man!
14.25 Drošs līdzeklis.
18.30 Mums pat sapņos nav rādījies.
20.45 Reāla virtuve. 
21.50 Pasaules noslēpumi.
22.50 Dievu ēdiens.
23.50 Reportieru stāsti.
0.20 Bokss.
0.50 Iedomājieties tikai!

ONT
6.00, 8.30, 9.00, 11.00, 13.00, 16.00, 
18.00, 20.30, 1.30 Ziņas. 
6.05 Mūsu rīts.
9.05 Esi vesels!
10.25 Kontrolpirkums.
11.5, 13.05, 16.10, 18.15, 21.00 
Sporta ziņas. 11.10 Mūsu laikā.
12.05 Viņi un mēs.
13.10 Jūsu darīšana.
13.55 Moderns spriedums.
15.00 Nepiepildīto sapņu spēles.
15.30 Mācīties dzīvot.
16.15 M.f. Garāža.
18.20 Gaidi mani! Baltkrievija.
18.55 Brīnumu lauks. 20.00 Laiks.
21.05 Vakara Minska.
22.20 Kas? Kur? Kad? Baltkrievijā
23.40 M.f. Mazā miss Laime.

Baltkrievijas TV-1
6.00, 7.20, 8.15 Labrīt, Baltkrievija!
7.00, 8.00, 9.00, 12.00, 15.00, 
19.00, 23.40 Ziņas. 7.05, 8.05 Bizne-
sa dzīve.
7.10, 8.10, 19.20 X zona.
9.10 Pazudušie.
11.05, 20.00 Kā apprecēt miljonāru.
12.10, 0.10 Mistiskie stāsti.
13.05 Marijas sirds.
15.15, 18.40 Reģiona jaunumi..
15.25 Pēdas.
16.20 Ģimenes melodrāmas.
17.15 Mana patiesība.
18.10 Izmeklēšanas noslēpumi.
21.00 Panorāma.
21.45 Mūsējie.
21.55 M.f. Izejas kods.
23.55 Sports.

Baltkrievijas TV-2 (bij.LAD)
7.00 Rīts
9.00, 21.20 TV barometrs
9.05, 17.55 Petrovka 38.
10.10 Baltkrievu virtuve.
10.45 Biroja stils.
11.25 Divi ar pus pavāri.
11.55 Superintuīcija.
13.15 Reāli puikas.
14.15 Universitāte. Jaunās kop-
mītnes. 16.05 M.f. Kā apprecēties un 
palikt par vecpuisi.
19.00 M.f. Cīņa ar ēnu 3. Pedējais 
raunds. 21.25 KENO.
21.35 Ekstrasensi veic izmeklēšanu.
22.45 Reportieris.
23.30 Comedy woman.
0.25 M.f. Galvenais – nebaidīties.

CETURTDIENA, 29.maijs

LTV-1
6.02, 13.35, 1.35 Province.
6.30 Rīta Panorāma.
8.35, 15.20 Mīlas viesulis.
9.30, 20.00 1000 jūdzes Zelta krastā.
10.00, 18.50, 0.05, 5.25 Četras ista-
bas.
10.40, 19.25 Mana ģimene.
11.15, 13.20, 15.05 Top-Shop.
11.30 Sastrēgumstunda.
12.40 Zoodārzu mazuļi.
13.10 Zuši.
14.05 Kas var būt labāks par šo?
14.35 Zebra.
14.50 Aculiecinieks.
16.20 Multfilmas.
16.45 Kas te? Es te! 
17.15, 23.20 100 g kultūras.
18.00, 23.05 Ziņas.
20.30 Panorāma.
21.15 Musketieri.
22.15 Lulū. Banku aplaupītāja sieve.
0.40 Marks Zakerbergs: Facebook 
aizkulises
4.55 Vertikāle. 

LTV-7
6.00 Latvijas Republikas valsts himna.
6.05 1000 jūdzes Albānijā.
6.40 1000 jūdzes Albānijā.
7.10 Vide, veselība un mēs.
7.30 Rīts ar Natāliju Ābolu.
8.15 Rūpes par tevi.
8.35 Darbs. Izglītība. Karjera.
8.55 Vārds uzņēmējiem.
9.15, 13.40, 17.00, 20.05 Žurnāls 
Deutsche Welle.
9.45, 18.10 Detektīvaģentūra Bīgls.
10.40, 16.10 Hārtlenda.
11.30 Ceļojums apkārt pasaulei.
12.35 Troksnis.

14.10 Pludmales volejbols.
17.30 Melns. Sarkans. Zelts.
19.00 Šodien.
19.35 Uz meža takas.
20.10 Baltijas Kauss futbolā.
22.15 Rīgas Kausi vieglatlētikā.
0.00 Motociklisti.
0.30 Sirdis un prāti.
1.25 Autosporta programma Nr 1.
5.00 Ātruma cilts.
5.30 Tavs auto.

LNT
6.15, 4.25 Ķerto līga.
6.45, 4.15 Šodien novados.
7.00, 2.25 900 sekundes.
9.00, 0.20 Dzīvīte.
9.35, 14.20 Televeikala skatlogs.
9.50 M.f. Pagātnes ēnas.
11.50 Dāmu paradise.
13.00, 19.00 1001 Nakts.
14.00, 17.50, 20.00 Ziņas. 
14.35 Runāsim atklāti.
16.50, 18.00 Kaislību jūrā.
20.35 Basketbols TV.
20.40, 3.55 Degpunktā.
21.15 Latvijas faili. Manai Dzimtenei.
22.15 M.f. Saldie meli.
0.40 M.f. Citas svarīgākas lietas.
4.50 Multfilma.

TV3
5.00 Mīlestības sirdspuksti.
5.40 Ekstrasensu cīņas. 
6.40, 13.10 Multfilmas.
8.00, 16.50 Tētuka meitiņas: super-
līgavas.
9.05, 1.50 Kobra.
10.05 Ekstrasensi kā detektīvi.
11.05 Firma.
12.05, 2.40 Mana mīļā aukle.
14.05 Alkas pēc laimes. 
15.05, 20.20, 3.05 UgunsGrēks.

18.00 Gandrīz ideālas vakariņas.
19.00, 3.50 Ziņas. 
19.30, 4.20 Bez Tabu.
21.30 Kāsla metode.
22.30 M.f. Borna ultimāts
0.45 Over time TV.

TV3+
5.40, 17.50, 1.00 Māja 2.
6.25 Multfilmas.
7.10, 14.30 Daktera Zaiceva die-
nasgrāmata.
8.15 6 kadri.
8.45, 16.35 Mana mīļā aukle.
10.00 Ekstrasensi veic izmeklēšanu.
11.05, 15.35 Comedy women.
12.10, 18.55 Līgavu kari.
13.15, 19.55 Interni.
21.00 Zaicevs+1.
22.00 M.f. 21 un vairāk.
23.55 Pokers.

TV-5
5.00, 1.45 Mūzika. 
6.30, 13.20 Pats sev režisors.
7.20, 12.20 Kremļa kursanti.
8.20, 18.30, 21.50, 0.30 Mūsu tēma.
9.15, 12.05 Televeikala skatlogs.
9.30, 16.25 Garāžas.
10.35, 17.30 Maskava. Trīs stacijas.
11.35, 22.25, 1.20 K Kriminālin-
formācija+
14.10, 19.40 Māja ar lillijām.
19.30 Vakara ziņas.
22.00 Vakars@22
23.00 Sarunas ar Rozu.
23.35 Īpašas nozīmes aģents.

PBK
6.00 Labrīt!
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 0.35 Ziņas.
9.30 Esi vesels!
10.40 Patiesība ir tepat līdzās.

11.35 Jūsu darīšana.
12.25 Mūsu laikā.
13.40 Citas ziņas.
14.20 Divatā ar visiem.
15.20, 4.35 Saprast. Piedot.
15.55, 3.45 Moderns spriedums.
17.50 Precamies!
18.55 Lai runā!
20.00 Laiks.
21.15 Balabols.
23.30 Vakars ar I. Urgantu
0.05 Informatīvā programma.
0.45 Neilgi pirms nakts.
1.30 Zvaigžņu parāde.
2.10 M.f. Astotais pasaules brīnums.
5.25 Mūzika.

RenTV Baltic
5.50, 13.30 Manas brīnišķīgās…
6.40, 13.15 Multfilmas.
6.54, 19.39 Laika prognoze.
6.55 Pie mums visi mājās.
7.55 Karavīri.
8.50, 15.30 Ģimenes drāmas.
10.05, 19.40 Saviesīgas vakariņas.
11.05, 16.30 Nemelo man!
14.25, 18.35 Drošs līdzeklis.
20.45 Reāla virtuve.
21.45 Kara noslēpumi.

ONT
6.00, 8.30, 9.00, 11.00, 13.00, 16.00, 
18.00, 20.30, 0.55 Ziņas. 
6.05 Mūsu rīts.
9.05 Esi vesels!
10.25 Kontrolpirkums.
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 Balabols.
23.15 M.f. Komando

Baltkrievijas TV-1
6.00, 7.20, 8.15 Labrīt, Baltkrievija!
7.00, 8.00, 9.00, 12.00, 15.00, 19.00, 
1.00 Ziņas.
7.05, 8.05 Biznesa dzīve.
7.10, 8.10, 19.40, 0.25 X zona.
8.40 Vārds Metropolītam.
9.10, 22.15 Pazudušie.
11.05, 20.00 Ka apprecēt miljonāru.
12.10, 1.50 Mistiskie stāsti.
13.05 Marijas sirds.
15.15, 18.40 Reģiona jaunumi.
15.25 Pēdas.
16.30 Ģimenes melodrāmas.
17.35 Baltkrievijas laiks.
19.20, 1.00 Interešu sfēra.
21.00 Panorāma.
21.45 Uzvaras simbols.
0.15 Grūtas dienas vakars.
1.35 Sports.

Baltkrievijas TV-2 (bij.LAD)
7.00 Rīts.
9.00, 21.00 TV barometrs.
9.05, 17.55 Petrovka 38.
10.10 Baltkrievu virtuve.
10.45, 23.40 Izmeklēšana.
11.45, 19.55 Superintuīcija.
12.50, 17.55, 22.40 Reāli puikas.
14.55, 21.30 Universitāte. Jaunas 
kopmītnes.
16.00 Autobatls
16.35 Futbols.
17.10 Raidījums.
21.25 KENO.
0.30 GBOB Baltkrievijā.

PIEKTDIENA, 30.maijs

LTV-1
6:00 Latvijas Republikas valsts himna
6.02 Province.
6.30 Rīta Panorāma.
8.35, 17.10 Alpu dakteris.
09:30 1000 jūdzes Zelta krastā.
10:00 Četras istabas.
10:40 Mana ģimene.
11.15, 13.20, 16.25 Top-Shop.
11.30, 1.55 Izsauciet vecmāti.
12:30 1:1
13:35 100 g kultūras.
15:05 100 g kultūras. Nacionālie dār-
gumi.
15:50 Vides fakti.
16:25 Top-Shop piedāvā.
16:45 Multfilmas.
18.00, 23.00 Ziņas.
18.55, 4.45 Vai Rīga jau gatava?
19:10 Gudrs, vēl gudrāks.
20:30 Panorāma.
21.15, 4.05 Aizliegtais paņēmiens.
22.00, 23.15 Inspektors Lūiss.
23.55 Musketieri.
0.55 Laikmeta formula.
1.25 Dzied Inga un Normunds.
2.50 Mana virtuālā sirds.
3.00 Sastrēgumstunda.
5.00 Vizmai Belševicai – 80 gadu.

LTV-7
06:00 Latvijas Republikas valsts himna
6.05, 1.20 1000 jūdzes Albānijā.
6.35 Sekotāji. 
7.35 Rūpes par tevi
07:55 Aktualitātes.
08:15 Biznesa klase.
08:35 Tādas lietas.
08:55 Attīstības kods.
9.15, 13.20, 19.35, 20.05 Žurnāls 
Deutsche Welle.
9.45, 18.10 Detektīvaģentūra Bīgls.
10.40, 16.15 Hārtlenda.
11.30 Uz Medžugorji.
12.05 Vai Rīga jau gatava?
12.20 Troksnis.
13.50 Aktuālais jautājums.
14.20 Futbols.
17.05 Divdesmit dabas šedevri
19.00 Šodien.
20.35 Saules izaicinātie.
21.05 Anekdošu šovs.
21.35 Eiropa koncertos.
22.25 Izdzīvotāji.
23.20 Ātruma cilts.
23.50, 5.30 Makšķerēšanas noslēpumi.

5.35 Mūzika.

RenTV Baltic
5.50, 13.30 Manas brīnišķīgās…
6.40, 13.15 Multfilmas.
6.54, 19.39 Laika ziņas.
7.55 Karavīri.
8.55, 15.25 Ģimenes drāmas.
10.10, 19.40 Saviesīgas vakariņas.
11.10, 16.30 Nemelo man.
14.25, 18.40 Drošs līdzeklis.
20.45 Reāla virtuve. 
21.50 Seno dārgumu lielie 
noslēpumi.

0.40 112.

ONT
6.00, 8.30, 9.00, 11.00, 13.00, 16.00, 
18.00, 20.30, 0.05 Ziņas.
6.05 Mūsu rīts.
9.05 Esi vesels!
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 Divatā ar visiem.

16.15 Saprast. Piedot.
16.55 Precamies! 18.20 Meičas.
18.50 Lai runā! 20.00 Laiks.
21.05 Balabols.
23.15 M.f. Uz robežas.

Baltkrievijas TV-1
6.00, 7.20, 8.15 Labrīt, Baltkrievija!
7.00, 8.00, 9.00, 12.00, 15.00, 19.00, 
0.55 Ziņas.
7.05, 8.05 Lietišķā dzīve.
7.10, 8.10 X zona
9.10 Izglābt vai iznīcināt.
11.05, 20.00 Kā apprecēt miljonāru. 

12.10, 1.25 Mistiskie stāsti.
13.10 Marijas sirds.
15.15, 18.40 Reģiona ziņas.
15.25 Pēdas.
16.30 Ģimenes melodrāmas.
17.35 Baltkrievijas laiks.
19.20 Speciālā reportāža.
21.00 Panorāma.
21.45 Uzvaras simbols.
22.15 Pazudušie.
0.25 Aktuāla intervija.
1.10 Sports.

Baltkrievijas TV-2 (bij.LAD)

7.00 Rīts.
9.00, 21.05 TV barometrs.
9.05, 17.55 Petrovka 38.
10.10 Baltkrievu virtuve.
10.45, 23.45 Izmeklēšana.
11.45 Freida metode.
13.00, 18.55, 23.45 Reāli puikas.
15.00, 21.35 Universitāte. Jaunas 
kopmītnes.
16.05 Reportieris.
17.15 Raidījums.
19.55 Superintuīcija.
21.25 5 no 36, KENO.
0.40 GBOB Baltkrievijā.

Anekdotes

Sēž divi elektriķi stabā, viens 
no augšas sauc garāmejošajai 
tantiņai: 
“Eu, tantiņ, pacel to vada galu, 
kas tur zemē mētājas.” 
Tantiņa paceļ vadu, patur rokās. 
Elektriķis saka otram: 
“Es taču teicu, ka nulle, a tu tikai 
“fāze, fāze” “.

- Zobu es jums salaboju, 
tā ka 2 stundas neēdiet. 
- Dakter, pēc jūsu cenām, 
es tagad veselu mēnesi neko ēst 
nevarēšu…

Dažus mēnešus pēc kāzām 
sieva saka vīram: 
- Dārgais, pavisam drīz mēs jau 
būsim 3! 
- Kā? Jau tik ātri? 
- Tu nekad neuzminēsi… nākoš-
nedēļ atbrauks mana mamma….

Tikai paņemot hipotekāro kre-
dītu, 
Juris saprata, 
ka iedzimtās 3 nieres nav problēma, 
bet dieva dāvana…

- Dakter, vai alkoholisms ir 
slimība?
- Jā! Ko jūs gribat?
- 100 gramus un slimības lapu!

Galvenā atšķirība starp
cilvēkiem un mājdzīvniekiem ir tā,
ka mājdzīvnieki savās mājās 
netur cilvēkus.
Lai gan kaķi šim apgalvojumam 
varētu ari nepiekrist.
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Reklāma un sludinājumi

SIA „LAUKU 
MIESNIEKS”
Iepērk mājlopus. 

Augstas cenas. Samak-
sa tūlītēja. Svari. 

Tālr. 20207132.

ēka Krāslavā, Brīvības ielā 17 (1. 
stāvs, 180 m2, 18000 €). T. 28809173;
1,5-istabu dzīvokli pie poliklīnikas 
(4500 €). Tālr. 28809173;
Steidzami! 2-istabu dzīvokli (Baz-
nīcas 17, 3. stāvs, blakus baznīca, 
pasts, veikali, skolas, bērnudārzs, 
silta, gaiša, saulaina, zemi komunālie 
maksājumi). T. 22007322, 29595215;
2-istabu dzīvokli ar malkas apku-
ri. Iespēja maksāt pa daļām. Tālr. 
27881953;
“AUDI A4 Quattro”-2,5D (2000). 
Tālr. 65623022;
“VW Passat B2”-1,8 (1984, he-
čbeks, TA, labā stāvoklī, 350€); 
piekabe “Skif” (1982, 190х160, 
ar kabīni, 250€) Krāslavā. Tālr. 
65625135, 29865099;
ķīpu presi (Vācija) “Fortschritt 
K-453” (1000 €); “AUDI A” (1996, 
500 €) Tālr. 29485284;
ķīpu presi. Tālr. 25395078;
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;
telīti no pienīgas govs (1,5 mēn.) 
Tālr. 29277860;
1,5 g.v. teķīšus no šķirnes saimnie-
cības (aitu turētājam). T. 28300082;
kaziņu un āzīti. Tālr. 29363224, 
65620171;
sivēnus (50 €); pārt.kartupeļus (0,15 
€/kg) Robežnieki. T. 26157690;
lopbarības kartupeļus. T. 26481709;
mākslīgās šūnas, jūnija atdale-
ņus. Tālr. 65653850, 29145588;
skaldītu lapu koku malku ne-
lielā daudzumā (0,8m3). Tālr. 
29329364;
malku. Tālr. 29189194;
malku (skaldītu un klučos). Tālr. 
29128690;
sausu malku. Tālr. 26305798;
zāģmateriālus, apdares dēļus, 
vagondēļus, terases, grīdas, 
žoga dēļus. Tālr. 20037030.

zirgus, aitas, liellopus. Pārvadā-
šana. Piespiedu kaušana. Tālr. 
29376428, 26650918;
Z/S “Ma de ra” - lo pus dzīv sva rā. 
Sva ri. Tālr. 26563019;
SIA “Senlejas” – liellopus. Sa-
maksa tūlītēja. Tālr. 65322454, 
26190124, 26604491.

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;
zem i ar jeb kā du me žu (var da-
ļē ji iz cir stu). Vi saug stā kās ce-
nas. Tālr. 29417548;
me žus ar zem i, cir smas, lauk-
saim nie cī bas zem i. Sa mak sa uz-
reiz. Tālr. 26346688.
SIA „AJ PARTNERI” – cirsmas, 
mežus īpašumā. Par brīvu kār-
to zemes plānus, meža taksāci-
jas un ZG. Augstas cenas, sa-
maksa tūlītēja. Tālr. 29131196;
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;
T-40, MTZ – 52, 80, 82, piekabes. 
Jebkurā stāvoklī. T. 29485804.

MEKLĒ vīriešu frizieri un manikī-
ra meistaru. Tālr.26665390.
Firma piedāvā darbu ŠUVĒ-
JĀM. Iespējama apmācība. Tālr. 
26980956.
Firmai “SAPNIS” ir vajadzīga 
PĀRDEVĒJA Indrā. T. 26823849.
Sieviete MEKLĒ darbu (uzkopšu 
telpas, kā arī izskatīšu citus pie-
dāvājumus). Tālr. 26234353.
IZNOMĀ tirdzniecības vietas Rī-
gas ielā 34, jaunajā tirdzniecības 
centrā. Tālr. 28809173.
Visa veida STOMATOLOĢIS-
KIE pakalpojumi. Tālr. 65425366, 
28621435.
Sākam pieņemt pasūtījumus 
platību nopļaušanai. PĒRKAM 
vecas koka mājas, saimniecī-
bas ēkas nojaukšanai Krāsla-
vas, Kombuļu, Skaistas, Ūdrīšu, 
Kaplavas, Kalniešu pagastos. 
Tālr. 26419686.
RETINĀŠANA ar krūmgriezi. 
Tālr. 28295726.
Veicam jumtu, ka arī ēku ārējos 
un iekšējos REMONTDARBUS. 
Tālr. 28994658.
EKSKAVATORA pakalpojumi. 
Tālr. 22412984.
Sniedzam platību APPĻAUŠA-
NAS pakalpojumus ar KRN-2,1. 
Tālr.29485284.
METĀLLŪŽŅU demontāža un 
izvešana. Tālr. 29279852.
Rokam, tīram DĪĶUS, grāvjus. Bul-
dozera pakalpojumi. T. 28601483.

Saņem, labā zemes māte, 
Vienu sirmu māmulīti, 
Apsedz viņu silti, silti 
Savām smilšu villainēm.

Skumjā brīdī, kad aiz-
iet pats tuvākais cilvēks – 
māte, izsakām visdziļāko 
līdzjūtību Jānim Kazjukevi-
čam.

Redakcijas “Ezerzeme” 
kolektīvs.

LAIKA ZIŅAS

28.05. 29.05. 30.05.

+8 ... +10 +8 ... +11 +8 ... +15

Z        6m/s ZR     6m/s DA    4m/s

SIA „LATVIJAS GAĻA” 

iepērk liellopus, 
jaunlopus, aitas, 
zirgus. Svari. 
Samaksa tūlītēja. Tālr. 
28761515.

P i e k t  d i e n , 
30. maijā, z/s 
Flaveri pār-
dod dējējvis-
tas 12-14 
mēn., gaiļus 

un jaun as vistas (2-5 mēn.). 
Pēc pasūtījuma - diennakts 
un paaugušies cāļi, broileri, 
pīles, pīlēni.  Tālr. 29142247, 
29158908 (šoferis).

Aglona - 7.40; Šķeltova - 
8.00; Grāveri - 8.20; Auleja - 
8.45; Kombuļi - 9.10; Izvalta - 
9.30; Borovka- 9.45; Krāslava 
(Ostas ielā) - 10.00; Skaista – 
10.50; St. Skaista - 11.10; Kal-
nieši - 11.25; Piedruja - 11.40; 
Lupandi - 11.55; Vaicuļeva 
- 12.05; Indra - 12.15; Skuki 
- 12.35; Robežnieki - 12.50; 
Asūne - 13.15; Dagda - 13.35; 
Ezernieki - 14.00; Andze-
ļi - 14.15; Andrupene - 14.40; 
Mariampole - 14.50; Jaunokra 
- 15.00; Priežmale - 15.15.

KAPU PIEMINEKĻU 
IZGATAVOŠANA

Krāslava, Jaunā iela 13, 
tālr. 25633212, 65681339;
Dagda, Rīgas iela 2a, 
tālr. 28686822;
Aglona, Somersetas iela 36, 
tālr. 65681339, 25633212.

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 “Volken Berg “ (ŠGB)
mēbeļu izgatavošana pēc 

individuālā pasūtījuma.
Izbraucam pie klienta.
Iespējams kredīts 
“Inserviss Credit”.
Rēzekne, 18. Novembra 

2a.
Tālr. 64622674, 22334669, 
29478240, fakss 64622611.

Kad kapu kalnā guļ atvadu 
ziedi, un sirdī smeldz, mēs 
skumstam kopā ar Igoru un 
patiesi jūtam līdzi viņa mātei 
un brālītim sakarā ar pāra-
gro tēva nāvi.

4.a klases skolēni, 
viņu vecāki un klases 

audzinātājs.

Izsakām visdziļāko līdzjū-
tību tuviniekiem un radiem 
sakarā ar Anatolija Soro-
goveca pāragro nāvi.

Bijušie klasesbiedri un 
klases audzinātājs

Sērojam kopā ar Rihardu 
Sorogovecu sakarā ar sma-
go zaudējumu – tēva nāvi.

Pedagogi, audzinātāji un 
sagatavošanas grupas 

“Zvaniņš” vecāki

Izsakām visdziļāko līdzjū-
tību tuviniekiem un radiem 
sakarā ar Anatolija Soro-
goveca pāragro nāvi.

Bijušie klasesbiedri un 
klases audzinātājs (b klase)

Autoskola “Sports un tehni-
ka” – tagad arī Krāslavā!

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

ATLAIDES!
Tālr. 29538959, 65420126.

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

Brīvības 10, 
Krāslava, tel. 22402950.
Dagda, tel.25992850.

PĀRDOD

DAŽĀDI

IEPĒRK

PĒRK

SIA “JANSSEN LIVESTOK LATVIA” 

IEPĒRK 

piena teļus. 
Samaksa tūlītēja vai ar pār-

skaitījumu.
Тел. 27846561 (Jeļena).

Netradicionālās parapsiholo-
ģijas, tautas un netradicionālās 
medicīnas maģistre Gaļina BAI-
SAITOVA palīdz asteohondrozes, 
bronhīta, miomas, vīriešu problē-
mu, ādas slimību, baiļu ārstēšanā, 
noņem negatīvo enerģiju, attīra 
dzīvokļus, mājas, dzīvnieku turē-
šanas telpas no negācijām, nosa-
ka likteni.

Pieņemšana katru piektdienu Dag-      
dā, Brīvības 3. Tālr. 29992892, 
26743499.

SI A ie pērk sku ju ko ku un 
la pu ko ku TA RAS KLU ČUS
•	 la pu ko ku ø no 14 līdz 23 cm 

38 EUR/m³
•	 sku ju ko ku  ø no 12 līdz 23 

cm 38 EUR/m³
•	 la pu un sku ju ko ku ø no 24 

cm 43 EUR/m³
Samaksa 3 darba dienu laikā.
Pie gā des vie ta: ‘’Lat gran’’ te ri to-
ri ja, Ūd rī šu pag., Krās la vas nov.

Tālr. 27827666. Akciju sabiedrība „Saldus 
labība”  aicina darbā

Tirdzniecības  vietas 
vadītāju - Aglonā

Darbs saistīts ar pilnvērtī-
gas dzīvnieku barības, barības 
piedevu, minerālmēslu, augu 
aizsardzības līdzekļu un citu 
lauksaimniecības ražošanai ne-
pieciešamo preču tirdzniecību.

Pieteikumu un CV  līdz 
28.05.2014. lūdzu nosūtīt uz 
e-pastu: gundega@sl.lv, vai 
AS “Saldus labība”, Kuldīgas 
iela 88, Saldus, LV-3801

Bijušais „Sumbrs” 
apsēklo govis un teles. Tālr. 

29191369.

PLAS TI KĀ TA LO GI un DUR VIS.
Plastikāta logi: 6 kameru vācu 
profils. Me tā la dur vis. Iekš-
telpu durvis. Tālr. 28675525, 

28230237, 65621730

 Sērojam kopā ar Eduardu 
Zukuli saistībā ar smago 
zaudējumu – tēva nāvi.

Mednieku kolektīvs 
“Skaistas mednieks”

 Folkloras kopas “Izvoltīši” 
dalībnieki izsaka patiesu 
līdzjūtību Sandrai, Ilonai un 
Everitai tēvu un vectētiņu 
Verneru MIKU mūžībā pa-
vadot.

Folkloras kopas 
dalībnieki “Izvoltīši”

“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.

Publicēti e materiāli ne vienmēr atbilst redakcijas viedoklim. 
Par skaitļu, faktu pareizību un sludinājumiem atbild autori.

Izdevēja - SIA “LER 8”.
Reģ. Nr. LV 51503017321
Norēķinu konts SEB BANKĀ:
LV22UNLA0023000467070
Iespiests SIA “Latgales druka”. 
Rēzekne, Baznīcas 28.
Reklāma, sludinājumi - tālr. 65681464
Fakss - 65681465

Materiālu un TV programmas sagatavošanā izmantoti  “Neatkarīgā rīta avīze”, “Diena”, “Subbota”, “Rēzeknes Vēsti s”, “Novadnieks”, interneta resursi un citi  avoti .
Laikraksta redaktore
Redaktores vietniece
Žurnālistu kolektī vs

Tulkotāja
Maketētāja
Grāmatvede

Marina Nipāne 
Inga Pudnika
Jurijs Roga
Aleksejs Gončarovs
Valentī na Sirica
Na tā li ja Zda nov ska
Ieva Maļinovska
Anna Moiseja

26795517, marina_nipane@inbox.lv
22021290, ingapudnika@inbox.lv
29389143, juris.roga@apollo.lv
26065838
29723750
26853074, natalin240580@mail .ru
65681475, designer.ieva@gmail.com
65681476, ler8@ezerzeme.lv

Atvadu vārdi

Nekas nav atgriežams,
Cik skaists un labs ir bijis.
Bet ik mirklis aiziedams
Ir sevi piepildījis.

Monika Mileiko-Šakale  (1932-2014)

Skolotāja, Tu aizgāji piepildījusi ik mirkli ar savu darbu izglītības 
laukā, stipro gribu un labestību.

Tu aizej, bet darbs paliek gan skolas sienās, gan Tavos audzēk-
ņos.

Tava skolotājas vieta ir ierakstīta gan Krāslavas 1. vidusskolas 
vēsturē, gan daudzu desmitu skolēnu un darba biedru gaitās.

Monika Mileiko-Šakale dzimusi pirmās brīvvalsts Latvijas augšup- 
ejas laikā bagātākajā latgaliešu tradīcijām Daugavpils apriņķa Asūnes 
novadā, no kurienes sevī ieņēmusi mīlestību pret darbu, čaklumu un 
smēlusies labestības garu, stipru gribu tikt visām grūtībām pāri.

Krāslavas rajona izglītības sistēmā skolotāja ienāca kā Izglītības 
nodaļas inspektore, līdztekus vadot vēstures stundas Krāslavas 1. vi-
dusskolā, vēlāk pārejot skolā uz pilnu slodzi.

Skolotāja deva ceļa maizi saviem divu izlaidumu audzēkņiem. 
1972. gada izlaidums bija vēsturisks, jo tas bija pēdējais vecajā grāfu 
Plāteru pilī. 1977. gada izlaidums jau notika citās telpās. Abu izlai-
dumu audzēkņi vienmēr ir bijuši draudzīgi saistīti ar skolotāju, rīkojot 
tikšanās gan Krāslavā, gan Rīgā.  Krāslavas 1. vidusskolā skolotāja 
Monika strādāja 60.-80. gados un par sevi atstāja gaiša cilvēka atmi-
ņas gan darba biedros, gan skolēnos.

Skolotājai kā vēsturniecei bija interese pētīt senās Krāslavas 
vēsturi, vākt visu, kas tajos laikos bija iespējams. Viņas apraksti par 
Krāslavas vēsturiskajām vietām tika publicēti žurnālā “Padomju Lat-
vijas Sieviete” un viņas vadībā tika organizētas ekskursijas pilskalnu 
apkārtnē.

Skolotāja, Tava aiziešana mūžībā ir visskaistākajā gada laikā, kad 
caur ceriņziediem saule sūta savu gaismu un siltumu.

Mēs klusējot paliekam, novēlot Tev vieglu mūžības ceļu.
Izsakām līdzjūtību dēlam Modrim ar ģimeni, trīsdesmit astoņiem 

audzēkņiem.
Krāslavas ģimnāzijas kolektīvs. 


