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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.

Latvijā un pasaulē

•	 Finanšu ministrija (FM) rosina koriģētā 2013. gada valsts pa-
matbudžeta finansiālā pārpalikuma summu 15613296,17 eiro 
novirzīt valsts parāda dzēšanai. Par šo jautājumu valdība lems 
šodien, izskatot FM sagatavoto informatīvo ziņojumu par 2013. 
gada valsts pamatbudžeta ieņēmumiem un valsts pamatbudžeta 
izpildi, ilgtermiņa stabilizācijas rezerves ienākumiem, finanšu da-
rījumiem un ar tiem saistītajiem maksājumiem un no ilgtermiņa 
stabilizācijas rezerves finansētajiem pasākumiem.

•	 Dārzeņu un augļu biezeņu zīmola “Rūdolfs” ražotājas SIA “Lat 
Eko Food” jaunās pārstrādes rūpnīcas būvniecība Ādažos iz-
maksās četrus miljonus eiro.

•	 Ministru prezidente Laimdota Straujuma kliedēja Latvijas Pašval-
dību savienības (LPS) 25. kongresa dalībnieku bažas, solot, ka 
viņas pašreizējā valdība nodokļus necels.

•	 Ja cigarešu paciņa maksātu vismaz piecus līdz desmit eiro, tas 
ierobežotu ne tikai daudzus jauniešus, bet arī pieaugušos. Tā 
diskusijā par tabakas lietošanas mazināšanu bērnu un jauniešu 
vidū sacīja Slimību profilakses un kontroles centra (SPKC) vecā-
kā sabiedrības veselības analītiķe Iveta Pudule.

•	 Eiropas Parlamenta vēlēšanās par Tatjanas Ždanokas Latvijas 
Krievu savienību nobalsoja 28000 jeb 6,4% vēlētāju. Lielākā daļa 
no tiem ir rīdzinieki, taču Ždanokai vēlēšanās uzvarēt palīdzēja 
2500 Daugavpils iedzīvotāju. Tur Ždanokai ir otrs labākais rezul-
tāts.

•	 Drošības policija izmeklē kādu krimināllietu par valsts noslēpuma 
apzinātu izpaušanu.

•	 Starptautiskajā bērnu aizsardzības dienā atrās ēdināšanas ēs-
tuvju ķēde “McDonald’s” sadarbībā ar Latvijas Audžuģimeņu 
biedrību sākusi labdarības kampaņu, kuras ietvaros aicina iedzī-
votājus dāvināt grāmatas Latvijas audžuģimenēm.

•	 Rēzeknē beidz darboties pašvaldības policija. Turpmāk kārtību 
pilsētā nodrošinās Valsts policija, kuras darbinieku skaits pagai-
dām netiek palielināts.

•	 Ar 1. jūniju slēgts VID Muitas pārvaldes Latgales muitas kon-
troles punktu daļas Gulbenes muitas kontroles punkts. Lēmums 
slēgt Gulbenes MKP tika pieņemts, ņemot vērā iekšzemes mui-
tas kontroles punkta nelielo noslodzi. Turpmāk VID muitas iestā-
žu klienti varēs saņemt muitas pakalpojumus tuvākajos muitas 
kontroles punktos Rēzeknē un Valmierā.

•	 Pirmspēdējā skolas nedēļā, no 19. maija līdz 26. maijam, “Eco 
Baltia grupas” Siguldas vides apsaimniekošanas uzņēmums 
PSIA “Jumis” organizēja PET pudeļu un makulatūras vākšanas 
akciju Siguldas skolās. Akcijā piedalījās sešas komandas, kas 
nedēļas laikā kopā savāca 8,17 kubikmetrus PET pudeļu un 
1986 kilogramus (kg) makulatūras.

Jau septīto reizi Krāslavā 
notika Sudraba karotītes pa-
sniegšanas svētki. Pagājušajā 
gadā iedzīvotāju skaits mūsu 
novadā palielinājās par 103 ie-
dzīvotājiem. Jaundzimušo vidū 

dominē meitenes – 56. Laimī-
gajiem vecākiem dāvanas pa-
sniedza novada domes priekš-
sēdētājs Gunārs Upenieks un 
dzimtsarakstu nodaļas vadītāja 
Ināra Teiviša. Starptautiskajai 

bērnu aizsardzības dienai bija 
veltīts liels koncerts, kurā pie-
dalījās jaunie dziedātāji un de-
jotāji.

Alekseja GONČAROVA foto

Sudraba karotītes pasniegšanas svētki

Atļauj šodien saviem gadiem ziedēt  
Kā ziedlapiņām, kuras saulē plaukst,  
Atļauj šodien saviem gadiem skanēt 
Kā melodijai, kura sirdī šalc. 
Ļauj kādam sapnim šodien zvaigznēs mirdzēt,  
Lai dienu skrejā tie pie tevis trauc! (A.Āre)

Apsveicam Emīliju CIRŠU
 80 gadu jubilejā.

Lida, Jānis, Vaļa un Arkādijs /Piedruja/

No 2. - 8.jūnijam Daugavpilī 
notiks tradicionālie pilsētas svēt-
ki, kuru devīze šogad ir “Daugav-
pils - pilsēta ar māju sajūtu”.

“Daugavpils ir pilsēta ar spē-
cīgi izteiktu mājas sajūtu, sargā-
tāju sajūtu, kura nāk līdzi visiem, 
kuri šeit ir dzimuši vai kādu laiku 
dzīvojuši,” tā par Daugavpili raks-
ta dzejniece Anna Rancāne.

Pilsētas 739. dzimšanas die-
nas svinību galvenie pasākumi 
norisināsies nedēļas nogalē, no 
6. līdz 8. jūnijam. Piektdien, 6.jū-
nijā, plkst. 17.30 Kultūras pilī uz-
stāsies Latvijas Radio bigbends 
un Maestro Raimonds Pauls 
kopā ar solistiem Kristīni Prauliņu 
un Intaru Busuli. Klausītāji varēs 
izbaudīt kvalitatīvu džeza mūzi-

ku, biļetes cena – pieci eiro. Sa-
vukārt, vakarā plkst. 21.00, Vie-
nības laukumā notiks leģendārās 
latviešu grupas „Jumprava” kon-
certs, kura šogad svin 30 gadu ju-
bileju. Atzīmējot apaļo gadskārtu, 
grupa izdod jaunu albumu „Laiks 
runā” un rudenī ar īpašu jubilejas 
koncertprogrammu dosies tūrē 
pa Latviju. Daugavpilī būs pir-
mais atjaunotā Zelta Jumpravas 
sastāva koncerts šajā sezonā. 
Šāda apvienošanās notiks tikai 
3-4 reizes. Zelta sastāvā grupai 
pievienosies Ingus Ulmanis un 
Aigars Voitišķis.

Vērienīgākie pilsētas svētku 
pasākumi sagaidāmi sestdien, 7.
jūnijā, kad visu dienu pilsētas 
centrā uz piecām skatuvēm no-

tiks koncerti, dažādas sporta sa-
censības, darbosies tirdziņi, at-
rakcijas bērniem, Svētku gājiens, 
kurā aicināti piedalīties visi pil-
sētnieki, kā arī virkne citu pasā-
kumu. Vakarā, plkst.21.00, Vie-
nības laukumā notiks populārās 
Krievijas grupas “BI-2” koncerts, 
pēc tam, plkst.23.00 Daugav-
malā svētku salūts. Pusstundu 
vēlāk, plkst.23.30 Olimpiskajā 
centrā sāksies nakts diskotē-
ka “Daugavpils Takeover 2014” 
ar dīdžejiem SEAL DE GREEN 
(Zviedrija), TOP RUSLAN (Latvi-
ja) un DJ DZEE (Latvija). Ieejas 
maksa uz nakts diskotēku – trīs 
eiro. Pasākumu drīkstēs apmek-
lēt personas no 16 gadu vecuma, 
uzrādot dokumentus.

Latgales ziņasPilsēta ar māju sajūtu
Svētdien, 8.jūnijā, pilsē-

tas svētku pasākumi atgriezī-
sies Daugavpils cietoksnī, kur 
notiks dažādi koncerti Dau-
gavpils Marka Rotko mākslas 
centra pagalmā, uz vaļņiem 
uzstāsies Baltkrievijas valsts 
iestādes „Kultūras centrs „Vi-
tebska” vēsturisko rekonstruk-
ciju klubs „Vargentorn”, notiks 
spēkavīru šovs cietokšņa lau-
kumā, kā arī virkne citu pa-
sākumu. Daugavpils pilsētas 
svētku noslēgumā Vienības 
laukumā, plkst.22.30, notiks 
iespaidīgi strūklaku šovs un 
uguns teātris.

Harijs VUCINS, 
SIA „13.STĀVS” 

Vasarsvētku dievkalpo-
jumi mirušo piemiņai 

2. jūnijs, pirmdiena: 8.30 – Grāve-
ros. Sv. Erceņģeļa Mihaila baznīcā.
6. jūnijs, piektdiena: 10.00 – Grā-
veros. Litiju dziedāšana kapsētā.
7. jūnijs, sestdiena:10.00 – Dagdā.  
Litiju dziedāšana kapsētā; 16.00 – 
Grāveros, Sv. Erceņģeļa Mihaila 
baznīcā. Nakts lūgšana.
8. jūnijs, svētdiena: 8.30 -  Grāve-
ros, Sv. Erceņģeļa Mihaila baznīcā; 
15.00 – Aglonā. Litiju dziedāšana 
Aglonas kapsētā.
9. jūnijs, pirmdiena: 8.30 - Grāve-
ros, Sv. Erceņģeļa Mihaila baznīcā.
14. jūnijs, sestdiena: 10.00 – Indrā. 
Litiju dziedāšana kapsētā; 12.00 
– Robežniekos. Litiju dziedāšana 
kapsētā; 14.00 – Fermā. 
Priesteris Viktors Mjaliks, tālr. 
29534053 vai 29182214 (Ivans)

Rezerves daļu 
izpārdošana

02.06.14. – 
15.06.14.

Atlaide līdz 
30%

Dagdā,
Upes ielā 2b.

6. jūnijā aicinām Jūs uz 

Dagdas 
lielo vasaras 

 gadatirgu.
Pārdošanā lauksaim-

niecības un amatniecī-
bas produkcija.

Laipni lūgti!
Tālr. 29415291.
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– Vispirms jāsaka – tas ir 
pašapziņas jautājums: mums 
svarīgi izcīnīt cieņu ne tikai savai 
dzimtajai valodai, bet vēl jo vai-
rāk visām pamatotajām Latgales 
reģiona prasībām saistībā ar vi-
sas Latvijas teritorijas līdzvērtīgu 
ekonomisko attīstību! 

Taču, ja runājam par valodu, 
tad problēma ar Saeimas depu-
tāta zvēresta nodošanu latgaliski 
nav likumdošanā – nav tāda liku-
ma, kas to aizliegtu. Arī Saeimas 
juridiskais birojs nekad man nav 
pārmetis latgaliešu valodas lieto-
jumu. Vaina jāmeklē ir atsevišķu 
cilvēku (politiķu) galvās jeb viņu 
domāšanas veidā, ja gribat, tad 
to var skaidrot kā „likumā noteik-
to normu atšķirīgu tulkošanu”.

Šobrīd spēkā esošais Valsts 
valodas likums nosaka, ka latga-
liešu valoda ir vēsturisks latviešu 
valodas paveids. Tātad tā ir lat-
viešu valodas pilnvērtīga daļa, 
viena no tās vēsturiskajām tradī-
cijām – tā ir „Latgales latviešu va-
loda”. Tas savukārt nozīmē to, ka 
runāt “latgaliski” ir tas pats, kas 
runāt “latviski”.

Satversmē ir noteikts, ka de-
putāta zvērests nododams valsts 
valodā, neprecizējot un, vien-
kāršiem vārdiem runājot, nepie-
kasoties, kurā no valsts valodas 
veidiem, paveidiem, literārajām 
tradīcijām vai izloksnēm. Ābolti-
ņas kundze un daudzi citi uz to 
lietu acīmredzot skatās vēl no 
Padomju laikā iesakņotām po-
zīcijām – ka valsts iestādēm no 
Saeimas nama līdz nomaļai Lat-
gales lauku skolai būtu jārunā ti-
kai “vienīgajā pareizajā“ valodā, 
visu pārējo mūsu tautas valodas 
bagātību atstājot aizkrāsnei. Es, 
daudzi mani novadnieki, Saei-
mas kolēģi un vairāki starptau-
tiski atzīti Latvijas juristi esam 
pretējās domās.

–  Lūdzu, paturpiniet savu 
domu latgaliski, jo arī mūsu 
avīzi lasa latgalieši, kuri šo 
skaisto valodu nodod no paau-
dzes paaudzē!

–  Īt laiks i dūmuošonys veids 
sabīdreibā pa druskai mainās. Ite 
byutu labi atsacerēt, ka latgalīšu 
volūda Saeimā nav nikas jauns 

– tei tī skaneja jau nu pošim Lat-
vejis vaļstiskuma pyrmsuokumim, 
Latvejis Satversmis sapuļcis i Sa-
eimys siežu laikā latgaliski runova 
kai Fraņcs Trasuns, tai Fraņcs 
Kemps I daudzeji citi nu Latgolys 
vieliešonu apgobola puorstuovi. 
Golvonais, lai ari iz prīšku pas-
tuoveigi byutu kaids, kas par tū 
naatlaideigi atguodynoj, kab taidi 
kai Viļums i Igauņs nabyutu izjā-
mums. Latgolu Saeimā puorstuov 
i iz prīšku puorstuovēs ari cytu po-
litiskūs spāku deputati i grybātu, 
kab jī par sovys latgalīšu volūdys 
tīseibom sovā – Latvejis – vaļstī 
ryupātūs kai pyrmsvieliešonu, tai 
ari vysā puorejā Saeimys dorba 
laikā.

Runojūt par praktiski pada-
reitū, ir izceļamys vairuokys lītys, 
kurys saisteitys ar izgleiteibys 
vaicuojumim i latgalīšu volūdys 
pylnvierteigu byušonu Latgolys i 
vysys Latvejis sabīdriskajā telpā. 
Dūmojams, ka itaidi pasuokumi 
pa druskai nūdrūšynuos i lat-
galīšu volūdys skaneišonu i at-
teisteibu, i vīnlaiceigi veicynuos 
daudzu Latgolai nalobvieleigu 
stereotipu pagaisšonu Latvejis 
sabīdreibā i myusu pošu – latga-
līšu – pruotūs.

Pi pirmajim juopīskaita tai-
di pasuokumi, kai Rēzeknis 
Augstškolai itūgod īdaleitī vaļsts 
budžeta leidzekli, kuri paradzāti 
latgalīšu volūdys metodiskūs iz-
gleiteibys materialu izstruodei i 
školuotuoju dorba atbolstam. Tai-
pat pyrma goda izadeve izceineit 
leidzekļus latgalīšu interaktivuos 
ābecis izveiduošanai, kura digi-
talā formatā jau ir pīejama visim 
interesentim Latvīšu volūdys ag-
enturys sātys lopā www.valoda.lv 

Attīceibā iz latgalīšu volū-
dys kluotbyutni sabīdriskajā telpā 
myusim ir eistyna prīca par finan-
sejumu, ar kura paleidzeibu vysā 
Latvejā var klausētīs radejis rai-
dejumu “Kolnasāta” (Latvejis Ra-
dio 1.programā sastdinis vokorā) 
i dreizumā atsuokt vērtīs Latvejis 
Televizejis puorraidis “Cytaidi lat-
viskais” par Latgolai svareigom 
temom i kai reize latgalīšu volūdā.

–  Paldies par atbildi!
Juris ROGA

11. Saeimas pirmajā darba dienā mūspuses deputāts Juris 
Viļums izcēlās ar vēlmi nolasīt deputāta zvērestu latgaļu va-
lodā, toreiz sēdes vadītāja Saeimas priekšsēdētāja Solvita 
Āboltiņa lika to atkārtot latviešu valodā. Strauji tuvojas 12. 
Saeimas vēlēšanas, tālab Viļuma kungam  jautāju: “Ko jums 
izdevies paveikt latgaļu valodas nostiprināšanās jautājumā? 
Vai esat panācis vismaz to, lai ievēlētie deputāti no Latgales 
12. Saeimā zvērestu varētu nodot latgaļu valodā?”

Latgaļu valodas vieta

– Skola strādās arī nākam-
gad. Jā, tā ir pati mazākā izglī-
tības iestāde novadā, bet esmu 
lepns par to, ka mācību process 
skolā notiek atbilstoši izglītības 
standartam un citām prasībām. 
Nav pamata satraukumam, 
katastrofālas pārmaiņas nav 
gaidāmas, skolēnu skaits ne-
saruks. Malka sagādāta, sko-
lotājas un apkalpojošais perso-
nāls saglabāsies tas pats. Par 
algām varētu diskutēt daudz, 
bet neviens man nav sacījis, ka 
pametīs darbu. 

Vecāki, domāju, ir apmie-
rināti ar izskolot mazos bērnus 
skolā, kas ir tuvāk mājām. Es 
bieži sekoju tam, kas notiek 
skolā, pats pārliecinos, cik silti 
ir ziemā, cik tīra un sakopta ir 
skola un apkārtne, esmu biežs 
ciemiņš arī skolas pasākumos. 
Kad esi kopā ar šo kolektīvu – 
skolotājiem, skolēniem un ve-
cākiem – ir jūtama labestības 
aura. Visi skolēni gan dzied, gan 
deklamē, gan dejo, gan rāda lu-

gas un tas ir ļoti būtiski un sva-
rīgi bērna izaugsmei un saiknei 
starp paaudzēm. Vecākiem arī 
prieks redzēt, cik radoši attīstī-
jusies viņu atvasīte. Atzīmes ir 
tikai viena puse, svarīga kopīgā 
attīstība.

–  Maza skola liecina par 
to, ka maz iedzīvotāju un jau-
nu ģimeņu…

– Iedzīvotāju ir tik, cik ir. Te 
neko neizmainīsi. Bēdīgākais, 
ka jaunie cilvēki, kuri varētu 
pozitīvi ietekmēt demogrāfisko 
situāciju pagastā izmācās un 
mēģina atrast labāku dzīves-
vietu, labāk apmaksātu darbu. 
Laba izglītība un labs darbs 
nozīmē, ka izvēlas pilsētu, un 
urbanizācijas process turpinās, 
bet laukos, manuprāt, paliek 
paši strādīgākie un paši izturī-
gākie. Kaut gan nevaru apgal-
vot, ka aizbrauc pilnīgi visi, ir 
arī jaunieši, kuri atgriezušies un 
veiksmīgi strādā dzimtajā pusē. 
Vienkārši viņu ir krietni mazāk 
nekā aizbraukušo.

– Pārvaldes vadītāja pārzi-
ņā ir daudz ikdienišķu jautāju-
mu, tostarp komunālās lietas 
– apkure, ūdenssaimniecība 
un tamlīdzīgi. Kāda situācija?

– Šodien varu apgalvot, ka 
visās jomās viss ir pilnīgā kār-
tībā. Piemēram, realizējot trīs 
lielus projektus, mums pilnībā 
tika sakārtota ūdenssaimniecī-

ba, tostarp, atjaunotas 
visas notekūdeņu cau-
rules, uzstādīta moderna 
atdzelžošanas stacija ar 
ūdens rezervuāru. Viss 
darbojas nevainojami. 
Sevišķi priecē iedzīvo-
tāju apzinīgums, norēķi-
noties par komunālajiem 
pakalpojumiem – lielu 
parādnieku mums nav. 
Arī pakalpojumu cena 
ir atbilstoša iedzīvotā-
ju vidējai maksātspējai 
un paldies visiem, kuri 
saprot, ka par pakalpo-
jumiem obligāti jānorē-
ķinās. Šodien komunālā 
saimniecība strādā pa 
nullēm, tas ir, visus ap-
kalpošanas izdevumus 
sedz pakalpojuma lie-
totāji. Mums ir vairākas 
daudzdzīvokļu mājas, 
bet tajās nav centrālap-

kures, savu dzīvokli katrs apku-
rina pats.

–  Kā cilvēki tiek pie malkas?
–  Šodien tā nav problēma, 

samaksā un pievedīs pie mā-
jām. Lielākajai daļai ir kāds savs 
meža gabaliņš, kur iespējams 
sagatavot malku, bet daudzi to 
arī pērk. Mūsu pagastā viens 
stiprs saimnieks nodarbojas ne 
tikai ar lauksaimniecību, bet 
veic arī mežizstrādi. Viņš arī ir 
tas, pie kura vairākums iegādā-
jas malku un ir apmierināti. Ne-
esmu dzirdējis sūdzības.

–  Neskatoties uz to, ka 
lielu parādnieku pie jums nav, 
bezdarbs noteikti ir. Rakstu-
rojiet, lūdzu, kāda ir situācija?

–  Kādam es izklausīšos 
pēc diktatora, bet mans viedok-
lis –  šodien vairāk ir tādu, kuri 
vienkārši sliņķi, nevis bezdarb-
nieki. Cilvēki negrib strādāt, 
tiem kuri grib, darba papilnam.

–  Bet daudzi jums no-
teikti iebildīs: “Darba devējs 
maksā slikti, tāpēc arī nestrā-

dājam!”
–  Zināma taisnība tajā ir. 

Mūspusē darba devēji ir visai 
nabadzīgi. Cik lauksaimnieks 
var atļauties samaksāt, tik arī 
maksā, cerēt uz lielām algām 
laukos nevaram. Bet, ja runā-
jam par to, ir darbs vai nav, tad, 
protams, ka var atrast, vajag ti-
kai vēlmi.

– Ja arī ar visu vēlmi to-
mēr neizdodas?

– Pagastā ir aktīvās no-
darbinātības pasākums “Algo-
tie pagaidu sabiedriskie darbi”, 
šobrīd iesaistīti astoņi cilvēki, 
kuri nodarbināti labiekārtošanas 
darbos. Šajā sarakstā ir cilvē-
ki, kuriem var uzticēt tehniku 
– trimmeri, zāģi u.c. Šobrīd jāiz-
pļauj zāle lielās platībās, nepie-
ciešams izcirst ceļmalās kokus 
un krūmus, vārdu sakot, viņiem 
darba netrūkst.

– Savā intervijā domes 
priekšsēdētājs Gunārs Upe-
nieks vienmēr uzsver ceļu 
jautājumu un apgalvo, ka lau-
ki netiek apdalīti. Vai varat ap-
stiprināt?

– Priecē realizētās lielās 
programmas, kas deva iespēju 
atjaunot Krāslavas ielas. Savu-
laik, iebraucot Krāslavā, man 
sirds sāpēja gan par to, cik slik-
tas ir ielas, gan par mašīnu, kas 
ātrāk nolietojās. Bet tagad ir 
skaisti sakopts centrs, izremon-

tētas ielas. Kas attiecas uz pa-
gastu ceļiem, dažādos pagastos 
situācija ir atšķirīga. Savulaik, 
izveidojot novadus, Kombuļu 
pagasts apvienošanās naudu 
vairāk ieguldīja ūdenssaimnie-
cībā, turpretī Aulejas pagastā 
šo naudu vairāk tērēja ceļu uz-
labošanā. Aulejā ir rekonstruēts 
17 km ceļa gabals, jā nav asfal-
tēts, bet ir labs segums. Kom-
buļos esam noasfaltējuši vie-
nu ielu – ceļu uz Sauleskalnu. 
Diemžēl uzņēmēji sastrīdējās, 
un rezultāts bēdīgs – atpūtas 
komplekss slēgts, ceļš netiek 
izmantots. Var sacīt – ceļš il-
gāk saglabāsies, bet man labāk 
patīk skatīties uz ceļu, pa kuru 
brauc autotransports. 

Ja runājam par ikdienas uz-
turēšanas darbiem, naudas tiem 
bija pamaz. Par laimi šogad zie-
ma bija mums labvēlīga, varē-
jām ietaupīt uz dažiem darbiem 
un šobrīd droši varu sacīt, ka ir 
naudiņa ceļu remontam. Kom-
buļos plānots rekonstruēt vienu 
no centra ielām, proti, Bērzu 
ielu. Samainīsim caurtekas, da-
ļēji atjaunosim sāngrāvjus un 
seguma atjaunošanai uzbērsim 
drupinātu granti. Diemžēl noas-
faltēt neizdosies. 

–  Sauleskalns, Kombuļu 
muiža, Kombuļu svētā Jāzepa 
katoļu baznīca, Ašaru ezers un 
vēl citas vietas varētu būt inte-
resantas tūristiem. Vai šo po-
tenciālu izmantojat, vai –  nē?  

–  Visi nosauktie objekti at-
rodas pagastā, bet nav pagas-
ta pārvaldes īpašumā. Mūsu 
īpašumā ir Kombuļu pussaliņa, 
kas ir pašu spēkiem labiekārtota 
un pieejama gan tūristiem, gan 
vietējiem, gan ģimenēm ar bēr-
niem, gan sportistiem – visiem 
interesentiem. Daudzas vietas 
un tūristiem pievilcīgi objekti 
atrodas privātīpašumā, jāatzīst, 
šeit ne viss ir vislabākajā kartī-
bā. Kombuļu muiža ir privāts ob-
jekts, un skats tur diezgan bē-
dīgs. Regulāri notiek pārrunas 
ar īpašnieku, diemžēl nekas ne-
notiek, lai sakārtotu šo objektu.  

–  Vismaz nopļaut nezāles 
var?

–  Ar to ir par maz. Viena lie-
ta ir sakopt apkārtni, otra –  ap-
dzīvot objektu un panākt, lai tas 
dod reālu labumu. Par baznīcu 
gribu sacīt tā –  nav jāskatās uz 
to, kā tūrisma objektu. Baznīca 
savu funkciju veic, nekādu prob-
lēmu tur nav.  

–  Kā tad ar ezeriem? 
– Ar ūdeņiem esam bagāti. 

Šodien varu palielīties, ka ap-
stiprināts Aināra Dzalba projekts 
par zivju kūpinātavas izveidi. 
Par cehu to varbūt šodien ne-
sauksim, jaunais puisis tiks pie 
zivju pirmsapstrādes iekārtas, 
bet mūspusē tas ir nebijis panā-
kums. Protams, ne viņš vienīgais 
māk to darīt, bet šeit novadā tas 
ir pirmais šāds projekts un es sa-
skatu lielu potenciālu. Ainārs pēc 
profesijas ir robežsargs, bet ļoti 
daudz pats makšķerē un cīnās 
ar malu zvejniekiem.

–  Pagastā ir ne tikai sko-
la, bet arī bibliotēka, tautas 
nams, feldšerpunkts, citi ob-
jekti. Tai pašā laikā līdz Krās- 
lavai desmit minūšu brau-
ciens…

–  Visas šīs iestādes vaja-
dzīgas un savu funkciju pilda. 
Mūsu feldšere ir ļoti labs speciā-
lists. Ja dienā uz pieņemšanu 
atnāk 10-15 pacienti, tad laukos 
tas ir daudz un tas nozīmē, ka 
viņi augstu novērtē gan feldše-
res zināšanas un pieredzi, gan 

Skaudri izjūt urbanizācijas sekas

pierāda nepieciešamību pēc šī 
pakalpojuma. Neskatoties uz to, 
ka šodien interneta pieslēgums 
laukos ir pieejams, bibliotēka 
vienmēr pilna ar skolēniem, jo 
dažādu iemeslu dēļ ne visiem 
mājās ir pieejams internets.
Otra lieta –  mūsu bibliotekāre 
palīdz strādāt ar datoru tiem, 
kuri varbūt nav tik zinoši, lai 
visu izdarītu paši. Grāmatas arī 
tiek lasītas, tās iepērkam gan 
par pārvaldes naudu, gan arī 
izmantojam grāmatu apmaiņas 
programmu. Pārvalde grāma-
tām piešķir  500-600 eiro gadā, 
plus vēl kādu summu preses iz-
devumiem.  

– Tautas nams savulaik 
renovēts, ieguldot tajā daudz 
naudas, bet pasākumu skaits…  

–  Varētu būt vairāk, šeit 
mums ir liela sāpe. Iedzīvotāju 
laukos paliek mazāk un mazāk, 
pasākumu apmeklējums arī sa-
rūk. Šodien ikvienam ir iespējas 
uzzināt, kas notiek Krāslavā, 

Nevaru apgalvot, ka aizbrauc pilnīgi visi, ir arī jaunieši, kuri 
atgriezušies un veiksmīgi strādā dzimtajā pusē. Vienkārši 
viņu ir krietni mazāk nekā aizbraukušo.

Kombuļu pagastā darbojas šobrīd 
mazākā skola Krāslavas novadā, 
tāpēc pagasta pārvaldes vadītājam 
Aivaram Umbraško vispirms jautā-
ju par tās turpmāko likteni. 

Dagdā, Aglonā, Daugavpilī, jeb-
kur. Un nav noslēpums, ka jau-
nieši ir aktīvi un brauc kaut kur 
tālāk paskatīties, redzēt un dzir-
dēt. Piemēram, rīkojām pasāku-
mu Latvijas dzimšanas dienai, 
bija koncerts, bija apsveikumi 
un paldies teikšana iedzīvotā-
jiem. Bet zālē sapulcējās vecā-
ka gadagājuma cilvēki. Meklēju 
ar acīm jauniešus, bet… Noska-
tīties uguņošanu Krāslavā viņi 
aizbrauks, bet uz vietējo Tautas 
namu neatnāks. 

–  Varbūt vaina piedāvājumā?
–  Arī tas, taču mēs finan-

siāli netiekam līdzi bagātāka-
jiem, mēs nespējam uzaicināt 
kādu slavenu mākslinieku, ne-
varam sarīkot uguņošanu vai 
vēl ko, lai jauniešiem būtu vēl-
me apmeklēt vietējos pasāku-
mus. Kā jau sacīju – izvēles ie-
spējas ir plašas, turklāt cilvēku 
skaits sarucis. 

–  Paldies par interviju!
Juris ROGA, autora foto
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Jaunā gāzes balonu aprites 
un uzraudzības kārtība noteikta 
Ministru kabineta noteikumu pro-
jektā. Gāzes balonu tirgus Latvi-
jā šobrīd funkcionē pēc “pudeļu 
taras” principa, proti, izlietojot 
gāzes balonu un nododot to gā-
zes balonu tirgotājam, pretī tiek 
saņemts cits uzpildīts gāzes ba-
lons. Šāds tirgus modelis gāzes 
balonu tirgū nav savienojams ar 
augstu gāzes balonu lietotāju 
drošības līmeņa nodrošināšanu. 
Ar jauno regulējumu Ekonomi-
kas ministrija rosina mainīt līdz-
šinējo gāzes balonu aprites 

praksi un noteikt godīgus un 
caurspīdīgus tirdzniecības no-
sacījumus, tai skaitā atrisināt 
jautājumu par gāzes balonu 
īpašumtiesībām, proti, nosakot, 
ka gāzes balonu apriti veido gā-
zes balonu tirgotājiem un gāzes 
balonu lietotājiem piederošie gā-
zes baloni, tai skaitā nodrošinot, 
ka katrs apritē laistais gāzes ba-
lons ir identificējams. Attiecīgi MK 
noteikumu projekts nosaka spe-
cifiskas prasības katra gāzes 
balonu apritei ar mērķi ierobe-
žot gāzes balonu ceļošanu no 
rokas rokā. 

Tāpat ir paredzēts, ka visas 
gāzes balonu tirdzniecības vietas 
tiks reģistrētas publiskā reģistrā, 
tādējādi nodrošinot gāzes balo-
nu lietotājiem vienuviet pilnīgu 
informāciju par legālajiem gā-
zes balonu tirgotājiem un ie-
robežojot „pelēkā” gāzes balonu 
tirgus īpatsvaru. 

Papildus MK noteikumu pro-
jektā noteikts nepieciešamās 
informācijas apjoms, kuru gā-
zes balonu tirgotājam ir jās-
niedz gāzes balonu lietotājam 
vienlaicīgi ar gāzes balona iz-
sniegšanu. 

MK noteikumu projekta re-
dakcija ir saskaņota arī EM, kā 
arī ar citām iesaistītajām ministri-
jām un institūcijām.

Ekonomikas ministrija informē

Jaunā gāzes balonu aprites kārtību saskaņos ar Eiropas Komisiju

Plānots, ka jaunā kārtība stāsies spēkā 2015. gada 1. jan-
vārī, tāpēc aicinām visus nozares komersantus jau sav-
laicīgi iepazīties ar to un uzsākt gatavošanos uzņēmuma 
darbībai jaunajos apstākļos.  

Reizēm veidojas iespaids, 
ka bāriņtiesai pašai vajadzīga pa-
līdzība – to „sit” no visām pusēm. 
Avīžu slejās parādās publikāci-
jas par to cik nežēlīgi bāriņtiesa 
mēdz izraut bērnu no ģimenes. 
Bet, ja, nedod Dievs, ar to bēr-
nu ģimenē notiktu kāda nelaime, 
atkal vainotu bāriņtiesu, kliedzot: 
„Kur skatījās aizbildniecības or-
gāni?!”.

Vai ir viegli rūpēties par bēr-
nu, kurš ir apdalīts ar vecāku mī-
lestību? Par to mēs runājām ar 
Krāslavas bāriņtiesas priekšsē-
dētāju Regīnu Sakoviču (attēlā).

Baidos, ka jūs neiepriecinā-
siet ar ziņu, ka bāriņtiesai darba 
kļuvis mazāk, un jums nav jāpie-
ņem lēmumi par bērna aprūpes 
tiesību atņemšanu vecākiem.

— Diemžēl. Sevišķi pēc tā, 
kad mēs pārņēmām pagastu bā-
riņtiesu pilnvaras. Nevaru teikt, 
ka ģimeņu skaits, kuras riskē ar 
bērna aprūpes tiesību atņemša-
nu, pieaugtu. Tas izskaidrojams 
ar to, ka daudzas nelabvēlīgas ģi-
menes, kuras bija mūsu uzskaitē, 
ir pametušas mūsu novada terito-
riju. Skumji, ka viņu vietu aizņē-
mušas citas ģimenes. Problēmas 
ir ne mazāk nopietnas. Tās saistī-
tas ar vecāku agresīvu uzvedību, 
dažos gadījumos pat ar vardarbī-
bu, attiecināmu pret bērniem.

— Runa ir par alkohola lie-
tošanu vecāku vidū?

— Gan alkohola, gan citu 
narkotisko vielu lietošana, kas iz-
sauc agresiju. Tā rezultāts – psi-
holoģiska un fiziska  vardarbība 
pret bērnu. Protams, ka šādos 
gadījumos ir jāaptur bērna aprū-
pes tiesības vecākiem.

— Kas vēl var būt par ie-
meslu bērna aprūpes tiesību 
atņemšanai vecākiem?

— Piemēram tas, ka vecāki 

aizbrauc uz ārzemēm, atstājot 
bērnu radiem, neparūpējoties par 
aizbildniecības tiesību vai bērna 
audzināšanas pilnvaras noformē-
šanu.

— Bāriņtiesai ir jārūpējas 
par bērnu tiesību aizsargāša-
nu, bet lēmums par bērna ap-
rūpes tiesību atņemšanu vecā-
kiem, laikam, netiek pieņemts 
uzreiz...

— Protams. Mēs cenšamies 
izdarīt visu, lai bērns paliktu ģi-
menē. Turklāt, pie mums strādā 
sociālais darbinieks, kurš cenšas 
uzturēt kontaktu ar katru nelabvē-
līgu ģimeni. Mēs nesteidzamies 
bērnu nošķirt no ģimenes, ja ve-
cāki reaģē uz mūsu pretenzijām. 
Kardināli lēmumi tiek pieņemti 
tikai tad, ja situācijā nav saska-
tāms nekāds uzlabojums, un tā 
kļūst bīstama bērna dzīvībai un 
veselībai.

— Vai ir daudz piemēru, 
kad bezatbildīgie vecāki labo-

jas un atjauno savas tiesības?
— Vecākiem vienmēr ir ie-

spēja bērnu atgriezt atpakaļ ģi-
menē, bet tādu piemēru, diemžēl, 
nav daudz. Par vecākiem, kas 
sirgst ar alkohola atkarību, kā li-
kums, ilgi priecāties nav lemts. 
Pēc gada, diviem, diemžēl, mēs 
atkal esam spiesti tikties un risi-
nāt jautājumu par bērna atņemša-
nu. Un tas ir ne tikai nepatīkami, 
bet gan sāpīgi. Bērns nav bumba, 
kuru var svaidīt turpu šurpu. Mēs 
taču no vecākiem neprasām kaut 
ko pārdabisku – pietiek ar to, lai 
bērns būtu paēdis, nomazgāts, 
apģērbts un apmeklētu skolu. 
Tiem vecākiem, kuri tiešām ga-
tavi rehabilitācijai, cenšamies 
palīdzēt ar visiem pieejamajiem 
līdzekļiem. Arī izmantojot Eiropas 
programmas.

— Vai ir bijuši gadījumi, 

kad bāriņtiesai ir jāpiedalās 
laulības šķiršanas procesā, lai 
noteiktu, ar kuru no vecākiem 
jāpaliek bērnam?

— Ne bieži, bet gadās. Tādu 
rīkojumu mums var dot rajona vai 
apgabaltiesa, ja starp vecākiemm 
ir strīds. Kā arī gadījumos, kad 
jāizlemj, kurš no vecākiem mak-
sās alimentus bērna uzturēšanai. 
Tādos gadījumos mēs gatavojam 
savu slēdzienu, rūpīgi izvērtējot 
situāciju, protams, ņemot vērā 
paša bērna viedokli.

— Vai Jums kādreiz ir ga-
dījies tikties ar cilvēkiem, kuri 
noformē aizbildneicību mant-
kārīgos nolūkos? 

— Par laimi, nē. Bet ir bijuši 
gadījumi, kad bērnus atgriezām 
no audžuģimenēm. Ir skaidrs, 
ka pieņemot svešu bērnu, ģime-
nei jāpārdzīvo sarežģīts periods. 
Īpaši tad, ja bērnam ir smagais 
pārejas vecums. Tāpēc pirms 
šāda lēmuma pieņemšanas visu 

ir rūpīgi jāpārdomā. Jo atteikša-
nās no bērna – tā ir drāma abām 
pusēm.

— Psihologi apgalvo, ka 
visi sociālie darbinieki ir pa-
kļauti „izdegšanas” sindro-
mam, jo viņu darbā ir vajadzīga 
dvēseles pašatdeve. Kur rodat 
spēkus?

— Ģimenē, priecājoties par 
komunikāciju ar mazbērniem. 
Darbs tiešām nav viegls, bet es 
zinu, ka vienmēr varu paļauties 
uz kolēģu palīdzību un atbalstu. 
Viņi ir cilvēki ar darba pieredzi, 
kuri agrāk strādājuši pagastu 
bāriņtiesās. Un pats svarīgākais 
– viņiem rūp bērnu, kuriem pie-
trūkst vecāku rūpju, likteņi.

—Paldies par sarunu!

Interviju sagatavoja 
Valentīna SIRICA.

Aktuāla intervija

Bāriņtiesā mēs vēršamies tad, kad runa ir par bērnu 
adopciju, nepilngadīgo īpašuma interesēm, ģimenes 
strīdu atrisināšanu un citiem jautājumiem, kas attie-
cas uz bērnu mantisko tiesību aizsardzību. Tiesa, 
daudzi uzskata, ka bāriņtiesa ir īpašs „sodīšanas” 
orgāns, kas tiesīgs lemt par bērna aprūpes tiesību 
atņemšanu vecākiem un nodot pilsoņu tiesai prasī-
bu par vecāku aizgādības tiesību atņemšanu.

Mēs cenšamies izdarīt visu, lai bērns paliktu ģimenē. Turklāt, 
pie mums strādā sociālais darbinieks, kurš cenšas uzturēt 
kontaktu ar katru nelabvēlīgu ģimeni. 

Bērnu acis — sliktu vecāku spogulis 
Šeit nesmēķē

Pēdējo mēnešu laikā Lat-
vijas Saeimā aktivizējās cīņa 
par iedzīvotāju veselīgu dzīves-
veidu. Kā jau ierasts, cēlā mēr-
ķa sasniegšanai tiek izmantoti, 
pirmkārt, aizliegumi un sodi. Pie-
mēram, Latvijas pilsoņiem būs 
aizliegts smēķēt pat uz personī-
gajiem balkoniem un lodžijām. 
Uzreiz jāatgādina: smēķēšana, 
protams, ir kaitīgs ieradums, kas 
nelabvēlīgi ietekmē ne vien pašu 
smēķētāju, bet arī apkārtējos. 
Pagājušajā gadsimtā tabakas 
korporācijas mēģināja uzturēt 
mītu par savas produkcijas ne-
kaitīgumu. Toties dzīves pieredze 
un zinātniskie fakti liecina par pil-
nīgi pretējo. No otras puses, šis 
trūkums piemīt vairākiem Latvijas 
iedzīvotājiem, kas ir arī pilsoņi 
un nodokļu maksātāji. Būtu go-
dīgi līdzīgu jautājumu risināšanā 
uzzināt arī viņu viedokli. Bet kur 
nu – politiķi taču zina labāk, kā 
„likt”  saviem vēlētājiem būt ve-
seliem. Un tas notiek gadījumā, 
kad deputātu vidū ir ne mazums 
smēķētāju. Jāsaka, ka papildus 
ierobežojumi Latvijas smēķētā-
jiem tiek ieviesti pastāvīgi, pat 
neņemot vērā tabakas lobiju sīvo 
pretestību. Dotajā brīdī Saeimas 
sociālo un darba jautājumu ko-
misijas darba kārtībā ir kārtējais 
nācijas veselības uzlabošanas 
piedāvājumu apkopojums. Komi-
sija jau ir pieņēmusi, piemēram, 
smēķēšanas aizliegumu sabied-
riskās vietās (ja iebilst apkārtējie) 
un smēķēšanas aizliegumu uz 
balkoniem un lodžijām daudz-
dzīvokļu mājās (ja iebilst citi ie-
dzīvotāji). Tiek plānots pieņemt 
arī aizliegumu smēķēšanai bērnu 
klātbūtnē. Cigarešu tirdzniecība 
var tikt aizliegta visās valsts un 
municipālo iestāžu teritorijās, kā 
arī internetā. Personām vecumā 
no 21-25 gadiem bez atgādinā-
šanas un īpaša uzaicinājuma 
būs jārāda personu aplieci-
nošs dokuments. Deputāts 
Romualds Ražuks piedāvā-
ja aizliegt arī tabakas izstrā-
dājumu reklāmu, bet tad gan 
atcēla savu priekšlikumu, jo 
tika noskaidrots, ka pašlaik 
cigaretes drīkst rekalmēt tikai 
speciālos izdevumos. 

Politiķu un mediķu  
priekšlikumos ir dažas prā-
tīgas domas. Piemēram, 
smēķēt bērna klātbūtnē 
– tas tiešām ir bezatbildīgi. Bet 
mums taču bieži vien nākas re-

dzēt tādu ainu, kad tētis vai mā-
miņa iet pa ielu ar bērnu rokās, 
tajā pašā laikā smēķējot. Tāda 
uzvedība attiecībā pret bērnu 
nedrīkst būt uzskatīta par nor-
mālu. No citas puses, aizliegums 
smēķēt uz balkoniem izklausās 
diezgan dīvaini. Iedomāsimies 
kādu tipisku gadījumu – viens no 
mājas iemītniekiem ir smēķētājs. 
Un viņam ir bērni. Smēķēt mājās 
viņu klātbūtnē – nedrīkst. Iziet un 
uzsmēķēt uz balkona – arī ne-
drīkst (pret to iebilst vecmāmiņa 
Manja no piektā stāva). Smēķēt 
kāpņu telpā – tā pati situācija. 
„Laist dūmus” pie ieejas kāpņu 
telpā – aizliegts (tā taču ir publis-
ka vieta). Rodas jautājums – tad 
kur gan galu galā drīkst? 

Ne mazāk svarīga tēma – 
kas un kādā veidā sekos, lai tiktu 
pildīti šie drakoniskie pasākumi. 
Policijas priekšnieki jau ir paziņo-
juši, ka resursu tam nav. Piemē-
ram, „municipālajiem” ne vienmēr 
izdodas laikā ierasties noteiktā 
vietā pat nopietnāku sūdzību ga-
dījumā. Īsāk sakot, ir aizdomas, 
ka smēķētājus uz balkoniem kai-
miņi vienkārši ignorēs. Un ja tas 
tā, tad kāpēc pieņemt šādus liku-
mus? Politiskais drudzis Latvijā 
turpinās. Eiroparlamenta vēlēša-
nas vienmērīgi pāriet Saeimas 
vēlēšanās, tāpēc mēs vēl ne vie-
nu reizi vien dzirdēsim dažādas 
iniciatīvas, kuru vienīgais mērķis 
- vētrainas aktivitātes imitācija un 
bezmaksas pašreklāma. 

Viktors ŪDRIŠS

Saeima pilsoņiem aizliegs “laist dūmus” pat esot uz 
personīgajiem balkolniem 

Jau trešo gadu pēc kār-
tas skaisti iekārtotu un sa-
koptu zemnieku saimniecību 
īpašnieki aicināti pieteikties 
konkursam “Skaistākā lauku 
saimniecība 2014”, kuru kopīgi 
organizē Latvijas vadošais pie-
na pārstrādes uzņēmums Food 
Union un žurnāls IEVAS Māja. 
Šogad pirmo gadu pieteiku-
mus var iesniegt ne tikai saim-
niecību īpašnieki, bet ikviens 
to zinātājs, sadarbības partne-
ris, kaimiņš, draugs vai rads

Konkursā aicināts pieteikties 
ikviens zemnieku saimniecības 
īpašnieks, kurš veic lauksaim-
niecisko darbību un ir izveidojis 
skaistu, sakoptu lauku sētu. Šo-
gad konkursā zemnieku saimnie-
cības var pieteikt šo saimniecību 
īpašnieku radi, draugi, paziņas, 
kaimiņi vai sadarbības partneri. 

Lai pieteiktos, jāsūta zemnie-
ku saimniecības nosaukums, 
saimnieka vārds, uzvārds, adre-
se un kontakti, kā arī pieteicēja 
vārds, uzvārds un kontakti uz 
saimnieks@santa.lv līdz šī gada 
30.jūlijam.

Konkursa “Skaistākā lauku 
saimniecība 2014” uzvarētājs 
balvā no Food Union saņems 
apmaksātu braucienu divām per-
sonām uz Berlīnes Zaļo nedēļu 
– pasaules lielāko starptautisko 
pārtikas, lauksaimniecības un 
dārzkopības izstādi 2015.gada 
16.–25.janvārī, kā arī citas vērtī-
gas dāvanas no Food Union un 
žurnāla IEVAS Māja. 

Detalizēts konkursa noli-
kums atrodams: www.manizur-
nali.lv 
Linda ĻISICINA, Food Union sa-
biedrisko attiecību konsultante.

Aicina pieteikties konkursam   
“Skaistākā lauku saimniecība 2014”
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Šo skolēnu panākums ir arī 
skolas panākums, uzskata pa-
matskolas direktore Lolita Proma: 
“Ņemot vērā, ka šogad mums bija 
tikai 16 skolēni, piecas godalgo-
tas vietas – tas ir ļoti labi. Olim- 
piādēs piedalījās vairāk bērnu, 
bet ne visiem izdevās tik veiksmī-
gi startēt. Mūsu skolēni veiksmīgi 

piedalījās arī sporta sacensībās, 
piemēram, rudens krosā tika izcī-
nītas 1. un 2. vieta katram savā 
grupā. Audzēkņu trūkuma dēļ 
nevaram izveidot skolas koman-
du sporta spēlēm, tāpēc startē-
jam vienotā komandā ar Aulejas 
pamatskolas bērniem un divas 
reizes basketbolā esam izcīnīju-

ši trešās vietas. Skolēni mēģina 
startēt arī dažādos konkursos, 
piemēram, zīmēšanas konkursā 
Jasmuižā piedalījās četri sko-
lēni no mūsu skolas, un starp 
piecsimt zīmējumiem no visas 
Latvijas tika pamanīts arī mūsu 
Lauras Mežiņas zīmējums, par 
ko saņemta Atzinība. Startējām 
novada datorzīmējumu konkursā, 
arī tajā Laurai pasniegta Atzinība. 
Arī pirmskolas bērni, kuri ir tikai 
seši, piedalās dažādos pasāku-
mos, piemēram, 10. maijā viņi 
piedalījās sadziedāšanās svēt-
kos Krāslavā.”

Direktore pārliecināta, ka 
mazā lauku skoliņa ir ļoti nepie-
ciešama un kopā ar skolotājiem 
priecājas, ka pagasta pārvalde 
un novads skolu turpinās uztu-
rēt arī nākamajā mācību gadā. 
Skolu pametīs trīs sestklasnieki, 
taču 1. septembrī mācības uz-
sāks vismaz trīs pirmklasnieki un 
skolēnu skaits nesaruks. Savu-
kārt pirmsskolā mācības uzsāks 
par  vienu vairāk, nekā aizies. Ja 
šie plāni realizēsies, tad bijušajā 
bērnudārza ēkā rudenī skanēs 
23 bērnu čalas, ar kuriem strādās 
trīs skolotāji. 

Juris ROGA, autora foto

Ikviens panākums ir nozīmīgs
Inesis Ēriks Cibuļskis (5. klase), Daniels Vagalis (3. klase), Laura Mežiņa (3. klase),  Eliza-
bete Stola (5. klase) un Armands Vagalis (5. klase, zēna šajā attēlā nav, jo žurnālista vizītes 
laikā nebija skolā) ir tie bērni, kuri šajā mācību gadā veiksmīgi pārstāvēja Sauleskalna 
sākumskolu novada mācību olimpiādēs, izcīnot godalgotas vietas: trīs pirmās, otro un 
trešo. 

Jubileja pieprasīja jauni-
nājumu: tika atklāta skolas ga-
dagrāmata, kurā ierakstīti des-
mit vislabāko skolēnu vārdi. Uz 
avanscēnu tika aicināti tie, kuri 

divu gadu laikā uzrādīja augstu 
mācīšanās līmeni visos mācību 
priekšmetos Daniels Pavlovičs, Alek-
sa Maslovska, Guntis Ungurs, Vla-
dislavs Dilba, Ernests Jančevskis, 

Ērika Zaikovska, Jūlija Žuravļova, 
Laura Berga, Rita Zaikovska un 
Linda Pizāne. Turpinājumā – tra-
dicionālā labāko skolēnu apbal-
vošana, ņemot vērā sasniegumus 
mācību gadā. Nominācijai „Gada 
skolēns” pretendentu bija  daudz: 
novada, reģionālajās un valsts 
olimpiādēs un konkursos rezul-
tātus ieguvuši 147 „Varavīksnes” 
pārstāvji! Pirmo piemiņas medaļu 
skolas direktore Ludmila Senčen-
kova pasniedza pirmklasniekam 
Mārim Dorofejevam, bet tālāk 
– Karīnai Šidlovskai, Maksimam 
Kvjat- kovskim, Ilgai Ļaperei, 
Karīnai Andžānei, Danai Korja-
kinai, Karīnai Kuricai, Katrīnai 
Tračumai, Aleksandrai Andruko-
vičai, Elvīrai Jančevskai, kā arī 
vecāko klašu skolniecēm Diānai 
Bulavskai, Darjai Stankevičai un 
Diānai Bergmanei. 

Laimīgi smaidošas sejas, 
ziedi, fotokameru zibšņi. Visa 
ceremonija - brīnišķīga koncerta 
pavadījumā. Uz kultūras nama 
svētku skatuves savu meistarību 
rādīja koristi, dejotāji, ansambļu 
dalībnieki. Daudzreiz tika no-
saukti skolotāji, bez kuriem nebū-
tu iespējams jauno talantu lido-
jums – mācībās, sportā, mākslā. 

Asamblejas kulminācija – 
„Varavīksnes” skolas visaktīvāko 
vecāku godināšana. Jūs neticē-
siet: tie ir četrdesmit vārdi ar mil-
zīgu māmiņu pārsvaru! Tāpat  kā 
pirms divdesmit gadiem svinīgais 
pasākums noslēdzās ar skolas 
himnas, kam vārdus uzrakstīja 
pedagoģe Tatjana Vagale, kolek-
tīvo dziedāšanu. 

Aleksejs GONČAROVS 

Piemērs, ko rāda pieaugušie, 
— spēcīgāks par jebkuru 
pedagoģiju, bet skolēnu, 
skolotāju un vecāku savienī-
ba – tā ir brīnišķīga „Varavīk-
snes” tradīcija. Skolas asam-
bleja izskanēja divdesmito 
reizi! 

Jubilejas asambleja!

Dziesmiņa par alfabētu.

Dejojošās otrklasnieces – Katja un Saša.

Sporta deja.

Sirsnīga pateicība vecākiem.

Gudrās un skaistās – Diāna Bergmane, Darja Stankeviča un Diāna 
Bulavska.

Zēni – nemiera gariņi.

Ņemot vērā ievērojamos šā 
gada ziemas kailsala nodarītos 
zaudējumus ziemāju sējumiem, 
apdrošināšanas sabiedrība “BTA 
Insurance Company” SE (BTA) 
apzinājusi lielākos riskus, kas 
var nodarīt kaitējumu sējumiem 
vasarā. BTA ekspertu novērojumi 
liecina, ka lielākos zaudējumus 
lauksaimnieku sējumiem vasarā 
var nodarīt krusa, kas parasti pār-
steidz negaidot. Savukārt karsti, 
mitri laikapstākļi sekmēs masvei-
da knišļu un citu kukaiņu savairo-
šanos, kas var nopietni apdraudēt 
lopus.

Par aizvadītās ziemas kail-
sala nodarītajiem zaudējumiem 
ziemāju sējumiem vairāk nekā 
1500 hektāru platībā BTA izmak-
sāja apdrošināšanas atlīdzībās 
vairāk nekā 160 tūkstošus eiro. 
Salīdzinājumā ar 2012. gadu, kad 
BTA sāka piedāvāt sējumu apdro-
šināšanu, ik gadu ir palielinājušās 
apdrošināto sējumu platības. 

BTA eksperti uzsver, ka nepa-
redzamie laikapstākļi var nodarīt 
kaitējumu ne tikai kultūraugu sēju-
miem, bet arī lopiem. Andis Lillais, 
apdrošināšanas sabiedrības “BTA 
Insurance Company” SE Lauk-
saimniecības apdrošināšanas 
produktu vadītājs: “Lai arī Latvijā 
varam būt mierīgi, ka mums nav 
lielas dabas katastrofas, tomēr 
laikapstākļi kļūst arvien neprog-
nozējamāki, turklāt tie nodara kai-
tējumu ne tikai sējumiem, bet arī 

mājlopiem. Piemēram, pērn maija 
vidū Rīgu skāra spēcīga krusa, kā 
rezultātā BTA saņēma 59 KASKO 
apdrošināšanas gadījumu pietei-
kumus par krusas nodarītajiem 
zaudējumiem automašīnām. Vie-
tām krusas graudi sasniedza pat 
golfa bumbiņas lielumu. Jāuzsver, 
ka, ja tik liela krusa skartu sējumu 
laukus, no tiem nekas nebūtu pali-
cis pāri. Tāpat šogad aprīļa beigās 
Krāslavas pusē zibens spēriena 
rezultātā gāja bojā septiņas govis. 
Pēc šī gadījuma bojā gājušo govju 
īpašnieka kaimiņš savus lopus uz-
reiz apdrošināja.

Pārtikas un veterinārais die-
nests jau brīdinājis, ka tveicīgie 
laikapstākļi sekmēs masveida kni-
šļu un citu kukaiņu savairošanos, 
kas var radīt nopietnu apdraudēju-
mu lopiem. Par nožēlu mūsu pie-
redze rāda, ka cilvēki aizdomājas 
par apdrošināšanu tikai tad, kad 
nelaime ir skārusi viņus pašus, 
viņu līdzcilvēkus vai kaimiņus. 
Šogad novērojam, ka skaudrā 
pieredze ar kailsala nodarītajiem 
postījumiem ziemāju sējumiem ir 
likusi lauksaimniekiem sarosīties, 
novērtēt apdrošināšanas priekš-
rocības un vairāk interesēties par 
sējumu apdrošināšanu vasarā. 
Prognozējam, ka interese par sē-
jumu apdrošināšanu palielināsies 
vēl vairāk, tiklīdz Latviju sasniegs 
pirmās vasaras vētras, negaisi ar 
lietavām un krusu”.

Agnese GRĪNBERGA

Krusa un negaiss būs lielākais drauds 
sējumiem, knišļi - mājlopiem
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Uzreiz jāatzīmē, ka šī nebi-
ja makšķernieku diena –  zivis 
laikam izbijās trokšņa un projām 
bija. 

Klases audzi-
nātāja Ināra Grā-
ve pastāstīja, ka 
pilnīgi visu ceļu 
no Krāslavas pa-
matskolas līdz 
pat Kombuļu 
ezera pussa-
lai bērni nogā-
ja kājām, bija 
vien pāris īsas 
pieturas ceļā. 
No 19 sko-
lēniem, eks-
kursijā negā-
ja vien četri, 
bet ne tādēļ, 

ka negribētu. Vienkār-
ši tā sagadījās. Starp 
bērniem nebija nevie-
na, kas ir no Kombuļu 
centra, līdz ar to visiem 
te bija interesanti un lieli 
prieki. Bērna tētis Andris 
Platacis ne tikai pieskatī-
ja skolēnus, bet arī aktīvi 
līdzdarbojās, piemēram, 
par silto ūdeni priecājās 
kopā ar visiem, pēc tam 
viņš jau bija manāms ro-
sāmies ugunskura vietā, 
kur kopā ar puikām salika 

malku un iekūra. Skolotāja, savu-
kārt, konsultēja jaunās saimniecī-
tes, kuras gatavoja maltīti, kamēr 
puiši darīja citus darbus. 

Draudzīgs klases kolektīvs 
– radās iespaids, raugoties uz 
visu no malas. Tas apstiprinājās 
sarunā ar dažiem puikām, kuri 
atzinīgi izteicās par meitenēm, 
kuras pārgājienā turēja viņiem 
līdzi, nečīkstēja un tālu neatpa-
lika. Ātrākiem gājējiem brīžiem 
gadījās atrauties un tad nācās 
pagaidīt lēnākos, bet tas jau 
tāds sīkums vien ir. Puiši arī 
pastāstīja, ka 

v iņ iem 
ir sportiska klase. Piemēram, kla-
sē ir trīs karatisti, viens no viņiem, 
Agris, regulāri startē sacensībās 
un par panākumiem bija iekļu-
vis “Ezerzemes” slejās. Vēl zēni 
stāstīja, ka klase labi mācījās, 
tikai vienam skolniekam bijušas 
grūtības matemātikā, bet viss ir 
kārtībā. Viņi arī neslēpa, ka skola 

g a d a 
laikā apnikusi, tālab 
šāda atpūta nākusi 
laikā. Daži no viņiem 
skolēnu vasaras brīv-
laikā noteikti izman-
tos iespēju aizbraukt 
un atpūsties kaut 
kur tālāk no mājām.

Klases audzi-
nātāja Ināra Grāve apliecināja, 
ka visi skolēni klasē bija sekmī-
gi. Šobrīd viņa vairāk pārdzīvo 
par to, ka pamatskolā sestās 
klases objektīvi “šķeļas” un vie-
na daļa skolēnu dodas mācīties 
uz ģimnāziju. Izmantojot iespēju, 
skolotāja saka paldies Kombuļu 
pagasta pārvaldei par atsaucī-
bu un sniegto palīdzību skolēnu 

ekskursijas organizēšanā. 
Juris ROGA, autora foto

Pārgājiens vasaras gaidās 
Šis ir laiks, kad skolēni dodas ekskursijās un pārgājienos. Krāslavas pamatskolas 6.a 
klases skolēni sekmīgo mācību gada noslēgumu nolēma atzīmēt, dodoties vienas dienas 
pārgājienā uz labiekārtoto Kombuļu pussalu, kur divu pieaugušo uzraudzīti izklaidējās 
pēc sirds patikas: makšķerēja, peldējās, kurināja ugunskuru, cepa desiņas un kartupeļus 
uz oglēm, spēlēja spēles un citādi priecājās. 

Pirmais mežu ugunsgrēks, kas 
iznīcināja jaunaudzi 0,42 ha apmērā, 
izcēlās Kaplavas pagastā martā, bet 
pēdējais – pagājušajā nedēļā. Divas 
dienas Valsts mežu dienests un Valsts 
ugunsdzēsēju un glābēju dienests 
(VUGD), apvienojot visus spēkus, 
cīnījās ar uguni, kas plosījās vairāk kā 
3 ha teritorijā. Ugunsgrēkā cieta gan 
jaunie kociņi, gan spēcīgs priežu mežs. 

Nelaimes lokalizācijā piedalījās 
trīs Vals mežu dienesta specializētās 
ugunsdzēsēju mašīnas un Krāslavas 
VUGD ekipāžas. Glābšanas darbus 
vadīja pieci mežsaimnieki un vietējie 
iedzīvotāji – Butānu ģimene, kura 
paziņoja par meža ugunsgrēku. 
Iespējams, tā bija ļaunprātīga 
dedzināšana.

Tiek aprēķināts meža īpašnieka 
zaudējums, bet ugunsgrēka dzēšanas 
izmaksas skaitāmas tūkstošos eiro. 
Izmantojot gadījumu, Dienvidlatgales 
mežsaimniecības Krāslavas nodaļas 
virsmežzinis Roberts Kuznerevičs 
lūdz visus mežā būt pēc iespējas 
uzmanīgākiem ar uguni. Par 
ugunsdrošības neievērošanu paredzēti 
sodi, administratīvie un kriminālsodi.

Saudzējiet mežus, mūsu bagātību!

Aleksejs GONČAROVS

Deg    
      meži... Rezultāts – likumsakarīgs. 

Smadzeņu skalošana un re-
kordliela naudas līdzekļu  - 100 
tūkstoši eiro uz vienu deputātu 
- iztērēšana pirmsvēlēšanu aģi-
tācijai daudzu mēnešu laikā pa-
līdzēja „Vienotībai” iegūt četrus 
mandātus no astoņiem. Karstajā 
sestdienā aktīvu atpūtu svaigā 
gaisā nevarēja atļauties valsts 
vadītāji un viņu pārtikušās ģime-
nes. Maija intervijā ekonomisko 
zinātņu kandidāts un AS „Dzin-
tars” vadītājs Iļja Gerčikovs  mi-
nēja šokējošus faktus par budže-
ta līdzekļu bezvērtīgu izšķiešanu, 
melu atklāšanai par valsts aparā-
ta samazināšanu. Valsts ierēdņu 
aparāta samazināšanas vietā – 
palielināšana. Ja 2006.gadā, kad 
bija 2,3 miljoni iedzīvotāju, Latvijā 
valdošajos amatos darbojās 160 
tūkstoši cilvēku, tad šodien, kad 
Latvijā ir 1,8 miljoni iedzīvotāju, 
ir 183 tūkstoši ierēdņu. Tajā ir 
arī viens no iemesliem naudas 
deficīta līdzekļu trūkumam vese-
lības aprūpei, izglītībai un pensiju 
palielināšanai. Pirmsvēlēšanu 
kampaņas laikā pārmērīgi tika 
ekspluatēta ukraiņu pilsoņu kara 
tēma, bet vairākas Latvijas eko-
nomiskās un sociālās problēmas 

tika  norakstītas kā  nepiecieša-
mība palielināt līdzekļus valsts 
drošības palielināšanai. Pārspī-
lētais nacionāli norūpējušos poli-
tiķu jēdziens „mīkstie spēki” mū-
sos diemžēl neizsauca nekādas 
citas emocijas, kā vien smaidu 
uz lūpām. Nesen Rīgā notiku-
šajā Baltijas forumā Krievijas 
Federācijas prezidenta īpašais 
pārstāvis attiecībās ar NVS val-
stīm Konstantīns Kosačovs pa-
ziņoja: “Mēs nenodarbojamies ar 
piektās kolonnas noformēšanu! 
Laiks jau ir saprast, ka Krievijas 
tautieši Latvijā – tie nav  „piektās 
kolonnas” pārstāvji,  bet īsteni 
savas valsts patrioti, kuri saprot, 
ka sadarbība ar kaimiņos esošo  
Krieviju – kultūras, ekonomiskā - ir 
pašas Latvijas interesēs... Latvijas 
krievvalodīgie – tas nav drauds, 
bet gan kolosās resurss! Resurss, 
kas palielina valsts konkurētspēju.”

Aleksejs GONČAROVS

Informācija pārdomām
Kā auksta duša neizturamā svelmē – nesen no-
tikušās Eiroparlamenta vēlēšanas. Lūk, patiesi, 
vairs neticot pašu mājās audzētajiem Latvijas 
un Eiropas mēroga politiķiem, tauta izvēlējās... 
vasarnīcas un pludmali. Vismaz reālas rūpes 
par  personīgo veselību un nākamo ziemu, kas 
nesolās būt viegla. Ņemot vērā dzīves līmeni, 
mūsu valsts turpina “vilkties”  eiroastē. Valdības 
aizmirstā Latgale uzrādīja pesimisma rekordu – 
ierašanās Eiroparlamenta vēlēšanās – 23,41%. 
Arī Latvija neatceras tik zemu tautas aktivitāti – 
30,03% no visu vēlētāju skaita. 
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Televīzijas programma

Ir iemesls!

Par Ugandu mēs zinām ļoti ne-
daudz. Tā ir neliela valstiņa Āfrikas 
centrā, Viktorijas ezera krastā. Tas, 
lūk, arī viss... Mūsdienu Ugandā vai-
rāk kā trešdaļa iedzīvotāju ir kristieši, 
nevienam pat prātā neienāktu doma 
izsekot kādu reliģisko uzskatu dēļ vai 
piederības kādai baznīcai. Kāpēc tad 
radusies mocekļu piemiņas diena?

Ugandā, valstī, kas atrodas Cen-
trālāfrikas džungļu biezoknī, pirmie 
ieradās islāma sludinātāji. Vietējie 
valstsvīri samierinājās ar viņu klāt-
būtni, un labprāt pieņēma islāma 
ticību, jo tas būtiski neietekmēja 
viņu dzīvesveidu, bet draudzība ar 
bagātajiem pircējiem bija ļoti svarīgs 
attīstības noteikums.

Pirmie katoļticības sludinātāji 
te parādījās 19. gadsimta vidū, drīz 
vien viņiem pievienojās anglikāņi...  
Sākotnēji Ugandas  karalis Muteca 
I pieļāva sludinātāju klātbūtni ciltī. 
Viņš uzskatīja, ka cīņā par draudzi 
kristieši un musulmaņi viens otru 

līdzvērtīgi neitralizēs. Viņa pēctecim 
Mvangam II bija cits redzējums. Kris-
tieši, tāpat kā musulmaņi viņa valstī 
traucēja lordam izvērsties visā viņa 
izvirtīgajā raksturā: visi iespējamie 
aizliegumi, baušļi, noteikumi – kara-
lis par to pat dzirdēt nevēlējās. Bet 
kristiešu daudzsievības aizliegums 
burtiski izsauca jaunajā valdniekā 
agresijas lēkmes. 1885. gadā Ugan-
du apciemoja anglikāņu priesteris. 
Karalis Mvanga pavēlēja sludinātāju 
ieslodzīt cietumā. Protestanta pusē 
nostājās tiesnesis – katolis.  Tad 
karalis kļuva traks. Viņš kliedza, ka 
viss ļaunums nāk no kristietības, ka 
viņš nepieļaušot neviena sludinātāja 
klātbūtni ciltī. 

Ieslodzījis visus mācītājus cie-
tumā, viņš sasauca savus kalpus un 
pavēlēja iziet soli uz priekšu tos, kuri 
bija pieņēmuši Kristu un nokristījās. 
17 cilvēki bija paspēruši soli... Tas, 
kas notika tālāk, drīzāk attiecināms 
uz senajiem laikiem, varbūt viduslai-
kiem... Kristiešus spīdzināja, grieza 
gabalos, dzīvus dedzināja uz uguns-
kuriem. Upuru vidū bija 12 gadus 
vecs puika, valsts karaļa Mvangas 
bendes dēls. Vienīgais, ko tēvs varē-
ja darīt sava dēla labā – nocirst gal-
vu pirms spīdzināšanas. Murgs kaut 
kāds... Šīs „akcijas” rezultāts bija 
aptuveni 100 dažādām baznīcām 
piederošu kristiešu nogalināšana. 
Neviens no viņiem nepiekrita at-
teikties no Kristus, neviens nelūdza 
žēlsirdību... Aculiecinieki stāsta, ka 
mirklī, kad tika sadedzināti jaunie 

kristieši, šausmās kliedza viņu ben-
des, bet nelaimīgie tikai lūdzās... 
Par slaktiņu uzzināja Anglijā, kas bija 
Ugandas oficiālā metropole. Mvanga 
savu valsti saņēma no angļu rokām. 
Šī ziņa izraisīja sašutumu sabiedrībā. 
Kolonizatori situāciju mainīja, jau-
nais karalis kristiešus vairs neizseko-
ja. Bet tās nebija beigas...

1971. gadā pie varas Ugandā 
nāca Idi Amins, bruņoto spēku ko-
mandieris. Valstī sākās nepatīkami 
laiki, represijas. Nelikumības izsauca 
asiņainu haosu – tā varēja saukt at-
mosfēru valstī. 

Dīvainais, bieži neadekvātais 
diktators, nereti uzjautrināja pasauli 
ar to, ka pavēlēja pagarināt viņa tra-
dicionālo apģērbu, jo uz tā nesatilpa 
visi apbalvojumi, ko piesavinājās dik-
tators. Viņam patika pašam sev pie-
šķirt īpašus titulus, ko pats izdomāja. 
Visapsurdāko vidū – Britu impērijas 
Iekarotājs, Skotijas karalis... Tas viss 
līdzinātos anekdotei, ja vien nebū-

tu citu briesmīgu Amina 
tieksmju. Priesteris Festo 
Kivendžere savā publiska-
jā sprediķī teica: „Dievs 
pilnvaro zemes valdnie-
kus. Bet mūsu valstī spēks 
ļaunprātīgi izmanto Dieva 
doto varu.” Otrajā dienā 
priesteris pazuda bez-
vēsts... Pie diktatora vēr-
sās baznīcas hierarhi. Tad 
pazuda arhibīskaps... Pēc 
dažām dienām presē pa-

rādījās paziņojums, ka arhibīskaps 
iekļuvis autokatastrofā... Par to, kas 
patiesībā bija noticis, kļuva zināms 
pēc vairākiem gadiem...

Pēc ieslodzīto apmekējuma 
cietumā, arhibīskapu automašīnā 
bez numura zīmēm aizveda ārpus 
galvaspilsētas robežām. Turp devās 
arī pats diktators. Amins pieprasī-
ja, lai priesteris paraksta sacelšanās 
viltotu apelāciju. Diktators saņēma 
atteikumu. Mācītāju piekāva... Atkal 
atteikums... Tad arhibīskapu sita tik 
ilgi, kamēr viņš vairs nekustējās... 
Pēc tam pats Amins 6 reizes iešāva 
bez dzīvības palikušajā ķermenī...

Tajā pašā dienā tika nogalinā-
ti Ugandas studenti, kuri iestudēja 
lugu par Ugandas mocekļiem...

Šodien Ugandā ir lieli svētki. 
Priecīgi un koši. Atceroties baisos 
notikumus, kristieši priecājās, prie-
cājoties par tiem saviem brāļiem, 
kuri parādījuši īstas ticības piemēru. 
„Mocekļu asinis – Baznīcas ģimene”. 
Mūsdienās Ugandas kristiešu ģime-
ne ir spēcīgākā un draudzīgākā visā 
Āfrikā, varbūt pat ne tikai tur.

Patiesībā mēs pārāk maz zinām 
par Āfriku. Vēsture, tautu, kas apdzī-
vo Melno kontinentu, kultūra mums 
paliek nezināma. Kādam tas šķiet 
neinteresanti un mazsvarīgi, bet pa-
tiesībā – kontinents, kurā radusies 
saprātīga dzīve, ir lielākas uzmanības 
vērts.

Andrejs JAKUBOVSKIS
Foto no interneta

TREŠDIENA, 4. jūnijs

LTV-1
4.55 Skats no malas
5.25 Četras istabas
6.00 Latvijas Republikas valsts himna
6.02 Province
6.30 Rīta Panorāma
8.35 Mīlas viesulis
9.30, 20.00 1000 jūdzes Zelta krastā
10.00 Četras istabas
10.40 Mana ģimene
11.15, 13.15, 15.00 Top-Shop 
11.30 Aizliegtais paņēmiens
12.15 Skats no malas
12.45 Es - savai zemītei
13.30, 1.55 Vai Rīga jau gatava? 
13.45 Latvija var! 
14.15 VIP - Veiksme Intuīcija Prāts
15.15 Mīlas viesulis.
16.15 Kas te? Es te! 
16.45 Negantais Henrijs
17.15, 23.15 100 g kultūras
18.00 Dienas ziņas
18.26 Kultūras ziņas
18.50 Četras istabas
19.25 Mana ģimene
20.30 Panorāma
21.13 Latloto. Viking Lotto
21.20 Sastrēgumstunda
22.30 Zebra. Drošība un ātrums
22.45 Aculiecinieks
23.00 Nakts ziņas

0.00 Četras istabas
0.35 1:1
1.25 Kinotēka
4.55 Vides fakti

LTV-7
5.00 Tavs auto
5.31 Autosporta programma Nr 1.
6.00 Latvijas Republikas valsts him-
na
6.05 1000 jūdzes Albānijā
6.35 Sekotāji
7.30 Rīts ar Natāliju Ābolu
8.15 Jūrā un krastā
8.35 Komercdarbība šodien
8.55 Brīvdienu ceļvedis
9.15 Projekts Nākotne
9.45, 18.10 Detektīvaģentūra Bīgls
10.40 Hārtlenda
11.30, 17.00 Divdesmit dabas še-
devri
12.30 Troksnis
13.35 Top - Shop 
14.10 Pārbaudes spēle basketbolā 
sievietēm
16.10 Hārtlenda
19.00 Šodien
19.35, 1.00 Izgaršot Brazīliju
20.05 Globalizācija 3000
20.35 Svešinieki mūsos
21.35 Spots

22.05 Makšķerēšanas noslēpumi
22.35 Ātruma cilts
23.05 Pēdējais liecinieks
0.00 Meklējam jūraszirdziņus - dzī-
vus vai mirušus
 
LNT
5.00, 15.40 Kādas slimības vēsture.
5.50 Kristīgā programma 
6.20, 4.35 Ķerto līga 4
6.45 Šodien novados
7.00, 2.15 900 sekundes
9.00, 1.55 Dzīvīte 2
9.35, 14.20 Televeikala skatlogs
9.55 Mf. Mīla fjordos. Vēja dziesma
12.00 Dzintara dziesmas 2
13.00 1001 Nats
14.00, 17.50, 20.00 LNT ziņas
14.35, 3.55 Runāsim atklāti
16.50, 18.00 Kaislību jūrā
19.00 101 Nakts
20.40 Degpunktā
21.10 Policists no pagātnes 
22.10 Vegasa
23.15 Starpnieks
3.45 Šodien novados

TV3
5.00 Mīlestības sirdspuksti 
5.40, 11.55 Моя прекрасная няня
6.40 Amuleta mednieki 

7.05, 13.00 Smurfi
7.35 Finiass un Fērbs 
7.55, 0.50 Simpsoni
8.55 Mf. Sportiskais pērtiķēns
10.50 Kobra 
12.30 Счастливы вместе
13.35 Denijs spoks 
14.00 UgunsGrēks 
15.10, 1.40 Alkas pēc laimes
16.10 Viņas melo labāk 
16.55 Папины дочки: 
суперневесты.
18.00 Gandrīz ideālas vakariņas 
19.00, 3.45 TV3 Ziņas
19.30, 4.15 Bez Tabu
20.20, 3.20 Viņas melo labāk 
21.00 Ekstrasensi kā detektīvi
22.10 Reiz sensenos laikos 
23.20 Kinomānija 
23.50 Citplanētiešu iebrukums
2.30 Mīlestības sirdspuksti 

TV3+
5.40, 17.50, 1.15 Дом 2
6.25 Симпсоны
7.10, 14.30 Дневник доктора 
Зайцевой
8.10 6 кадров
8.55, 16.35 Моя прекрасная няня 
10.00 История российского юмора
11.05, 15.35 Comedy Women

12.10, 18.55 10 желаний
13.15, 19.55 Интерны
21.00 Дорогая, мы убиваем детей 
23.00 Комната страха

TV5
5.00, 1.20 Мūzika 
7.20, 12.20 Кремлевские курсанты
8.20, 18.30, 21.50, 0.00 Mūsu tēma
9.15, 12.05 Televeikala skatlogs
9.30, 16.25 Гаражи
10.35, 17.30 Москва. Три вокзала
11.35, 22.25, 0.55 Kriminal +
13.20 Pats sev režisors
14.10, 15.20, 19.40 Māja ar lilijām
19.30 Ziņu vakars
22.00 Vakars@22
22.20 Laika ziņas
23.00 Īpašas nozīmes aģents 

Первый Балтийский
4.30, 15.55 Модный приговор
5.20 Музыкальный канал
6.00 Доброе утро
9.00, 11.00, 14.45, 17.00, 0.30 
Новости
9.30 Контрольная закупка
10.00 Жить здорово!
11.35, 21.15 Куприн. Яма
13.50 В наше время

3. jūnijs – Ugandas mocekļu 
piemiņas diena

Krimināls,
notikumi

Laika periodā no 
23. līdz 30. maijam 
Krāslavas iecirknī tika 
reģistrēti 62 notikumi. 
Būtiskākie:

•	 24. maijā Krāslavā, no 
mājas nr.18 Lielajā ielā 
pazuda velosipēds “SHI-
MANO” EUR 300 vērtī-
bā. Veicot meklēšanas 
pasākumus tika atrasts 
pazudušais divritenis un 
sakarā ar šo notikumu 
tika aizturēts 1993. g. 
dzimušais B.

•	 24. maijā Kombuļos no 
dzīvokļa tika nozagtas 
televizors Samsung un 
dekoderis Jacobson. 
Nozagtais tika atrasts 
mājas pagrabtelpā un 
atgriezts īpašniekam. 
Policija turpina vainīgās 
personas meklēšanu.

•	 Naktī uz 26. maiju, Krās- 
lavā, nenoskaidrotas 
personas, izmantojot 
neaizslēgtas dzīvokļa 
durvis nozaga naudas 
maku ar dokumentiem, 
naudu, zelta izstrādā-
jumus un kredītkarti, 
kuru vēlāk mēģināja iz-
mantot. Notiek krimināl-
meklēšanas pasākumi, 
vērsti uz noziedzīga no-
darījuma atklāšanu.

•	 26. maijā Ūdrīšu pagas-
ta Adamovas s. peldo-
ties dīķi, noslīka 1984. 
g. dzimušais H.

•	 27. maijā Kaplavas pa-
gastā izcēlās uguns-
grēks 3,3 ha platībā 
meža masīvā pie Šilov-
kas ezera. Tika uzsākts 
kriminālprocess, notiek 
izmeklēšana.

•	 28. maijā, veicot sank-
cionēto kratīšanu privāt-
mājā Andzeļu pagastā, 
tika izņemta nelikumīgi 
glabāta divstobru medī-
bu bise un munīcija.

Pilsētas viesi - moldāvi un poļi.                  Alekseja GONČAROVA foto.

Krāslava piesaista

26.maijā Krāslavas Varavīksnes 
vidusskolaā notika projekta „Vienmēr 
gatavs palīdzēt” pasākums. Šo pro-
jektu ieplānoja un vadīja 6 studenti, 
kuri Daugavpils Universitātē apgūst 
specialitāti „Skolotājs”. Projekta mēr-
ķis bija iemācīt skolēnus praktiski 
sniegt pirmo palīdzību cietušajiem 
un saslimušajiem, kā arī dod zinā-
šanas pirmās palīdzības sniegša-
nā. Projekta sagatavošanas posmā 
mēs divus mēnešus gatavojāmies 
– vācām nepieciešamo informāciju, 
pamatojumu, kādam vecumam šis 
projekts būtu vispiemērotākais, kā 
aktivitātes noorganizēt tā, lai bēr-
niem tas būtu interesanti un izzino-
ši. Anketējām 7.-8.klašu skolēnus, 
lai uzzinātu, cik daudz skolēni zina 
par pirmo palīdzību. Rezultāti pa-
rādīja, ka 8.klašu skolēniem ir vis-
vājākās zināšanas šajā jomā. Ar ie-
gūtajiem rezultātiem iepazīstinājām 
„Varavīksnes” skolas direktori, vēlāk 
kopā ar Ievu Bojarčuku saskaņo-
jām projekta īstenošanas laiku, lai 
tas netraucētu mācību procesam. 
Projektā bija ieplānotas un īstenotas 
trīs daļas. Pirmajā mēs skolēniem 
parādījām videomateriālu, kurā sta-
tistiski tika atspoguļota informācija 

par to, cik daudz nelaimes gadīju-
mu notiek tieši šajā vecumā (14-15 
gadi), visbiežāk ar letālām beigām. 
Tad skolēniem tika piedāvāta pre-
zentācija, kur pēc noteikta laika ar 
skolēniem runājām, kas prezen-
tācijā tika atspoguļots pareizi, kas 
nepareizi, kā vajadzētu rīkoties 
pareizi attiecīgajās situācijā. Tad 
skolēni tika sadalīti četrās grupās, 
kas rotējošā kārtībā apguva pras-
mes pirmās palīdzības sniegšanā 
– lauzta roka, bīstama asiņošana, 
cilvēks bezsamaņā, acs trauma. 
Pasākuma noslēgumā bērni zī-
mēja plakātus, kuros attēloja to, 
kas viņiem vislabāk palika atmi-
ņā, ar ko viņiem asociējas šis pro-
jekts un kopā pavadītais laiks. 
Tad bērni prezentēja savu darbu. 
Mēs bijām sarūpējuši arī saldās 
balvas. Paldies sponsoriem un sa-
darbības partneriem – Krāslavas 
novada nodaļas Sarkanajam Krus-
tam un Nord-Trondelage Rode Kors. 
Esmu priecīgs, ka Krāslavā notiek 
šādi pasākumi, kuros bērni apgūst, 
manuprāt, ikvienam cilvēkam node-
rīgas un nepieciešamas zināšanas.

Dzintars PATMALNIEKS, 
DU students

Projekts “Vienmēr gatavs palīdzēt”

Laikraksta 
“Ezerzeme” 

redakcija
 pieņem 

sludinājumus 
darbadienās 

no plkst. 8.00 līdz 17.00. 
Tālr. 65681464.
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19.35, 1.00 Izgaršot Brazīliju
20.05 Globalizācija 3000
20.35 Svešinieki mūsos
21.35 Spots
22.05, 5.00 Makšķerēšanas noslēpumi
22.35, 5.30 Ātruma cilts
23.05 Pēdējais liecinieks
0.00 Meklējam jūraszirdziņus - dzī-
vus vai mirušus
 
LNT
6.20, 4.35 Ķerto līga
6.45 Šodien novados
7.00, 2.15 900 sekundes
9.00, 1.55 Dzīvīte
9.35, 14.20 Televeikala skatlogs
9.55 Mf. Mīla fjordos. Vēja dziesma
12.00 Dzintara dziesmas 
13.00, 19.00 101 Nakts
14.00, 17.50, 20.00 LNT ziņas
14.35, 3.55 Runāsim atklāti
15.40, 5.00 Kādas slimības vēsture 
16.50, 18.00 Kaislību jūrā
20.40 Degpunktā
21.10 Policists no pagātnes 1
22.10 Vegasa
23.15 Starpnieks
3.45 Šodien novados
05.50 Kristīgā programma 

TV3
6.10, 11.55, 5.40 Моя прекрасная 
няня
6.40 Amuleta mednieki 
7.05, 13.00 Smurfi
7.35 Finiass un Fērbs 
7.55, 0.50 Simpsoni 
8.55 Mf. Sportiskais pērtiķēns
10.50 Kobra 
12.30 Счастливы вместе
13.35 Denijs spoks 
14.00 UgunsGrēks 
15.10, 1.40 Alkas pēc laimes
16.10, 20.20, 3.20 Viņas melo labāk 
16.55 Папины дочки: суперневесты
18.00 Gandrīz ideālas vakariņas
19.00, 3.45 TV3 Ziņas
19.30, 4.15 Bez Tabu
21.00 Ekstrasensi kā detektīvi
22.10 Reiz sensenos laikos 

23.20 Kinomānija 
23.50 Citplanētiešu iebrukums
2.30 Mīlestības sirdspuksti 

TV3+
6.25 Симпсоны
7.10, 14.30 Дневник доктора Зай-
цевой
8.10 6 кадров
8.55, 16.35 Моя прекрасная няня 
10.00 История российского юмора
11.05, 15.35 Comedy Women
12.10, 18.55 10 желаний
13.15, 19.55 Интерны
17.50, 1.15, 2.10, 5.40 Дом 2
21.00 Дорогая, мы убиваем детей 
23.00 Комната страха

TV5
7.20, 12.20 Кремлевские курсанты
8.20, 18.30, 21.50, 0.00 Mūsu tēma
9.15, 12.05 Televeikala skatlogs
9.30, 16.25 Гаражи
10.35, 17.30 Москва. Три вокзала
11.35, 22.25, 0.55 Kriminal +
13.20 Pats sev režisors
14.10, 19.40 Māja ar lilijām
19.30 Ziņu vakars
22.00 Vakars@22
23.00 Īpašas nozīmes aģents 
1.20 TV5 mūzika 

Первый Балтийский
6.00 Доброе утро
9.00, 11.00, 14.45, 17.00, 0.30 Но-
вости
9.30 Контрольная закупка
10.00 Жить здорово!
11.35, 21.15 Куприн. Яма
13.50 В наше время
15.00 Наедине со всеми
15.55 Модный приговор
17.50 Давай поженимся
18.55 Пусть говорят
20.00 Время
20.40 Латвийское Время
22.20 Лаврентий Берия. Ликвида-

ция
23.25 Вечерний Ургант
23.55 EURONEWS
00.40 Политика
1.50 Битва экстрасенсов
4.05 Звонят, откройте дверь
05.35 Музыкальный канал
 
РЕН ТВ
6.05 Мои прекрасные...
6.50, 13.10 Зверята
7.09, 19.39 Прогноз погоды
7.10 Свободное время
8.00 Солдаты 
8.55, 15.25 Семейные драмы
10.10, 19.40 Званый ужин
11.10, 16.25 Не ври мне!
13.30 Документальный спецпроект
14.25, 18.35 Верное средство
20.45 Реальная кухня
21.50 Великие тайны
00.35 Информационная программа 
112
00.55 Конец эфира

ОНТ
6.00, 8.30, 9.00, 11.00, 13.00, 16.00, 
18.00, 20.30, 1.35 Наши новости.
6.05 Наше утро.
9.05 Жить здорово!
10.25 Контрольная закупка.
11.05, 13.05, 16.10, 18.15, 21.00 Но-
вости спорта.
11.10 В наше время.
12.05 Они и мы.
13.10 Время обедать!
13.55 Модный приговор.
15.00 Тростенец. Аллея смерти.
15.30 Учиться жить.
16.15 Х/ф Полицейские и воры.
18.20 Жди меня. Беларусь.
18.55 Поле чудес.
20.00 Время.
21.05 Вечерний Минск.
22.20 Что? Где? Когда? в Беларуси.
23.35 Х/ф Умереть молодым.

Беларусь 1
6.00, 7.20, 8.15 Доброе утро, Бела-
русь!
7.00, 8.00, 9.00, 12.00, 15.00, 19.00, 
0.10 Новости.
7.05, 8.05 Деловая жизнь.
7.10, 8.10, 19.20 Зона Х.
8.45 Выпускные экзамены 
9.10 Т/с Снайперы. Любовь под 
прицелом.
11.05, 19.55 Х/ф Давай поцелуемся.
12.10, 00.40 Д/с Мистические истории.
13.10 Т/с Сердце Марии.
15.15, 18.40 Новости региона.
15.25 Т/с След.
16.20 Т/с Семейные мелодрамы.
17.15 Д/ц Моя правда
18.10 Тайны следствия.
21.00 Панорама.
21.45 Д/ф Символ Победы.
22.15 Наши.
22.30 Х/ф Транзит.
0.25 День спорта.

Беларусь 2
7.00 Утро.
9.00, 21.20 Телебарометр.
9.05, 17.55 Т/с Петровка, 38.
10.10 Белорусская кухня.
10.45 Стиль-бюро.
11.25 Два с половиной повара.
12.00 Суперинтуиция
13.00 Т/с Реальные пацаны.
15.05 Т/с Универ. Новая общага.
16.10 Империя песни. Народное ка-
раоке-шоу
17.15 На пути к чемпионату мира 
по футболу
18.55 Х/ф Легенда Зорро.
21.25 КЕНО.
21.30 Экстрасенсы ведут рассле-
дование.
22.40 Репортер.
23.30 Comedy woman.
0.20 Х/ф Положись на друзей.

CETURTDIENA, 5. jūnijs

LTV-1
6.00 Latvijas Republikas valsts himna
6.02, 13.35, 1.30 Province
6.30 Rīta Panorāma
8.35, 15.20 Mīlas viesulis
9.30, 20.00 1000 jūdzes Zelta krastā
10.00, 18.50, 0.00, 5.25 Četras ista-
bas
10.40, 19.25 Mana ģimene
11.15, 13.20, 15.05 Top-Shop
11.30 Sastrēgumstunda
12.40 De facto
14.05 Kas var būt labāks par šo? 
14.35 Zebra.Drošība un ātrums
14.50 Aculiecinieks
16.20 Auniņa Timija laiks
16.45 Negantais Henrijs
17.15, 23.15 100 g kultūras.Diskusija
18.00 Dienas ziņas
20.30 Panorāma
21.15 Musketieri
22.15 Lulū.Banku aplaupītāja sieva
23.00 Nakts ziņas
00.35 Novecojošā Japāna
4.55 Vertikāle.

LTV-7
6.00 Latvijas Republikas valsts himna
6.05 1000 jūdzes Albānijā
6.40 Piezīmes uz albuma lapām
7.10 Jūrā un krastā
7.30 Rīts ar Natāliju ābolu
8.15 TV Mozaīka
8.35 Laiks uzņēmējiem
8.55 Vārds uzņēmējiem
9.15 Pie stūres
9.45, 18.10 Detektīvaģentūra Bīgls
10.40, 16.10 Hārtlenda
11.30, 17.00 Divdesmit dabas še-
devri
12.30 Troksnis
13.35 Top-Shop
14.10, 23.05 Spēle
15.30 Apzinies saistības
19.00 Šodien

19.35 Izgaršot Brazīliju
20.05 Projekts Nākotne
20.35 Lai zaļo pilsētas! 
21.35 Melns. Sarkans. Zelts. 4 vīri 
Ugandā
22.05 Makšķerē ar Olti
22.35 Motociklisti
00.30 Svešinieki mūsos
1.30 SeMS ceļo
05.00 Ātruma cilts
05.30 Tavs auto

LNT
6.15 Zīlniece
6.45 Šodien novados
7.00 900 sekundes
9.00, 0.05 Dzīvīte
9.35, 14.20 Top Shop
9.50 Mf. Inga Lindstrēma. Nomaļā māja
11.55 Karamba! 13.00 101 Nakts
14.00, 17.50, 20.00 LNT ziņas
14.35, 4.15 Runāsim atklāti
15.40, 5.00 Kādas slimības vēsture
16.50, 18.00 Kaislību jūrā
19.00 101 Nakts
20.35 Basketbols TV
20.40, 3.40 Degpunktā
21.15 Latvijas faili
22.15 Mf. Lielās kāzas
00.25 Mf. Dvīņu māsas kurpēs
2.10 900 sekundes
4.05 Šodien novados
05.50 Kristīgā programma

TV3
6.10, 11.55, 5.40 Счастливы вместе
6.40 Amuleta mednieki
7.05, 13.35 Denijs spoks
7.35, 13.00 Smurfi
7.55, 0.50 Simpsoni
8.55 Mf. Trakais pērtiķēns
10.40 Ekstrasensi kā detektīvi
14.00 UgunsGrēks
15.10, 1.40 Alkas pēc laimes
16.10, 20.20, 3.20 Viņas melo labāk
16.55 Папины дочки: суперневесты
18.00 Gandrīz ideālas vakariņas
19.00, 3.45 TV3 Ziņas

19.30, 4.15 Bez Tabu
21.00 Kāsla metode
22.00 Mf. Cietais rieksts
2.30, 5.00 Mīlestības sirdspuksti

TV3+
6.25 Симпсоны
7.10, 14.30 Дневник доктора 
Зайцевой
8.10 6 кадров
8.55, 16.35 Моя прекрасная няня
10.00 Экстрасенсы ведут 
расследование
11.05, 15.35 Comedy Women
12.10, 18.55 10 желаний
13.15, 19.55 Интерны
17.50, 1.00 Дом 2
21.00 Зайцев+1
22.00 Чудаки
23.55 Покер.

TV5
7.20, 12.20 Кремлевские курсанты
8.20, 18.30, 21.50, 0.30 Mūsu tēma
9.15, 12.05 Top Shop
9.30, 16.25 Гаражи
10.35, 17.30 Москва. Три вокзала
11.35, 22.25, 1.20 Kriminal +
13.20 Pats sev režisors
14.10, 19.40 Māja ar lilijām
19.30 Ziņu vakars
22.00 Vakars@22
23.00 Sarunas ar Rozu
23.35 Īpašas nozīmes aģents
1.45 TV5 mūzika

Первый Балтийский
6.00 Доброе утро
9.00, 11.00, 14.45, 17.00, 0.35 
Новости
9.30 Контрольная закупка
10.00 Жить здорово! 
11.35 Куприн. Яма
12.40 Лаврентий Берия. Ликвидация
13.40 В наше время

15.00 Наедине со всеми
15.55, 3.20 Модный приговор
17.50 Давай поженимся
18.55 Пусть говорят
20.00 Время
20.40 Латвийское Время
21.15 Куприн. Впотьмах
23.25 Вечерний Ургант
0.00 EURONEWS
0.45 На ночь глядя
1.30 Звездолет
2.05 Главный свидетель
4.10 Юрмала 2011
05.40 Музыкальный канал

RenTV
6.45, 13.10 Зверята
6.59, 19.39 Прогноз погоды
7.00 Свободное время
7.55 Солдаты
8.50, 15.25 Семейные драмы
10.05, 19.40 Званый ужин
11.05, 16.30 Не ври мне! 13.30 
Документальный спецпроект
14.25, 18.35 Верное средство
20.45 Реальная кухня
21.45 Военная тайна

ОНТ
6.00, 8.30, 9.00, 11.00, 13.00, 16.00, 
18.00, 20.30, 0.45 Наши новости
6.05 Наше утро
9.05 Жить здорово! 10.25 Контроль-
ная закупка
11.05, 13.05, 16.10, 18.15, 21.00 Но-
вости спорта
11.10 В наше время
12.05 Они и мы
13.10 Время обедать! 13.55 Мод-
ный приговор
15.00 Наедине со всеми
16.15 Смешное и еще смешнее
16.55 Давай поженимся! 18.20 Т/с 
Деффчонки
18.50 Пусть говорят

20.00 Время
21.05 Т/с Балабол
23.05 Х/ф Мужской стриптиз

Беларусь 1
6.00, 7.20, 8.15 Доброе утро, Беларусь! 
7.00, 8.00, 9.00, 12.00, 15.00, 19.00, 
00.55 Новости
7.05, 8.05 Деловая жизнь
7.10, 8.10, 19.40, 0.35 Зона Х
8.45 Выпускные экзамены
9.10, 22.15 Т/с Снайперы. Любовь 
под прицелом
11.05 Т/с Как выйти замуж за мил-
лионера-2
12.10, 1.25 Д/с Мистические истории
13.10 Т/с Сердце Марии
15.15, 18.40 Новости региона
15.25 Т/с След
16.30 Т/с Семейные мелодрамы
17.35 Белорусское времечко
19.20 Специальный репортаж
20.00 Х/ф Давай поцелуемся
21.00 Панорама
21.45 Д/ф Символ Победы
00.25 Актуальное интервью
1.10 День спорта

Беларусь 2
7.00 Утро.
9.00, 21.00 Телебарометр
9.05, 17.55 Т/с Петровка, 38
10.05 Белорусская кухня
10.40, 00.45 Т/с Разведка
11.40, 19.55 Суперинтуиция. Битва 
полов
12.40, 18.55, 22.40 Т/с Реальные 
пацаны
14.35, 21.35 Т/с Универ
Новая общага
15.40 Репортер
16.30, 23.35 Х/ф Большая перемена
21.20 Хочу в телевизор! 21.25 
Спортлото 5 из 36
21.30 КЕНО

PIEKTDIENA, 6. jūnijs
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 1000 jūdzes Zelta krastā
10.00, 18.50, 0.00, 5.25 Četras 
istabas
10.40, 19.25 Mana ģimene
11.15, 13.15, 15.00 Top-Shop 
11.30 Aizliegtais paņēmiens
12.15 Skats no malas
12.45 Es - savai zemītei
13.30, 1.55 Vai Rīga jau gatava? 
13.45 Latvija var! 
14.15 VIP - Veiksme Intuīcija Prāts
16.15 Kas te? Es te! 
16.45 Negantais Henrijs
17.15, 23.15 100 g kultūras
18.00, 23.00 Ziņas
18.26 Kultūras ziņas
20.30 Panorāma
21.13 Latloto. Viking Lotto
21.20 Sastrēgumstunda
22.30 Zebra. Drošība un ātrums
22.45 Aculiecinieks
0.35 1:1
1.25 Kinotēka
4.55 Vides fakti

LTV-7
6.00 Latvijas Republikas valsts himna
6.05 1000 jūdzes Albānijā
6.35 Sekotāji
7.30 Rīts ar Natāliju Ābolu
8.15 Jūrā un krastā
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, 17.00 Divdesmit dabas 
šedevri
12.30 Troksnis
13.35 Top - Shop 
14.10 Pārbaudes spēle basketbolā 
sievietēm
19.00 Šodien

15.00 Наедине со всеми
17.50 Давай поженимся
18.55 Пусть говорят
20.00 Время
20.40 Латвийское Время
22.20 Лаврентий Берия. Ликвидация
23.25 Вечерний Ургант
23.55 EURONEWS
0.40 Политика
1.50 Битва экстрасенсов
4.05 Звонят, откройте дверь

RenTV Baltic
6.05 Мои прекрасные...
6.50, 13.10 Зверята
7.09, 19.39 Прогноз погоды
7.10 Свободное время
8.00 Солдаты

8.55, 15.25 Семейные драмы
10.10, 19.40 Званый ужин
11.10, 16.25 Не ври мне!
13.30 Документальный спецпроект
14.25, 18.35 Верное средство
20.45 Реальная кухня
21.50 Великие тайны
00.35 Информационная программа 112
0.55 Конец эфира

ОНТ
6.00, 8.30, 9.00, 11.00, 13.00, 16.00, 
18.00, 20.30, 0.45 Наши новости
6.05 Наше утро
9.05 Жить здорово!
10.25 Контрольная закупка
11.05, 13.05, 16.10, 18.15, 21.00 Но-
вости спорта

11.10 В наше время
12.05 Они и мы
13.10 Время обедать!
13.55 Модный приговор
15.00 Наедине со всеми
16.15 Смешное и еще смешнее
16.55 Давай поженимся!
18.20 Т/с Деффчонки
18.50 Пусть говорят
20.00 Время
21.05 Т/с Балабол
23.05 Х/ф Мужской стриптиз

Беларусь 1
6.00, 7.20, 8.15 Доброе утро, Беларусь!
7.00, 8.00, 9.00, 12.00, 15.00, 19.00, 
0.55 Новости
7.05, 8.05 Деловая жизнь

7.10, 8.10, 19.40, 0.35 Зона Х
8.45 Выпускные экзамены.
9.10, 22.15 Т/с Снайперы. Любовь 
под прицелом
11.05 Т/с Как выйти замуж за мил-
лионера-2
12.10, 1.25 Д/с Мистические истории
13.10 Т/с Сердце Марии
15.15, 18.40 Новости региона
15.25 Т/с След
16.30 Т/с Семейные мелодрамы
17.35 Белорусское времечко
19.20 Специальный репортаж
20.00 Х/ф Давай поцелуемся
21.00 Панорама
21.45 Д/ф Символ Победы
0.25 Актуальное интервью
1.10 День спорта

Беларусь 2
7.00 Утро
9.00, 21.00 Телебарометр
9.05, 17.55 Т/с Петровка, 38
10.05 Белорусская кухня
10.40, 00.45 Т/с Разведка
11.40, 19.55 Суперинтуиция. Битва 
полов
12.40, 18.55, 22.40 Т/с Реальные 
пацаны
14.35, 21.35 Т/с Универ. Новая об-
щага
15.40 Репортер
16.30, 23.35 Х/ф Большая переме-
на
21.20 Хочу в телевизор!
21.25 Спортлото 5 из 36
21.30 КЕНО



8 2014. gada 3. jūnijs

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 €). Tālr. 
28809173;
1,5-istabu dzīvokli pie poliklīnikas 
(4500 €). Tālr. 28809173;
“VW Passat” (2007), “AUDI 80 
B4” (1994). Tālr. 26386598;
“AUDI A6” (2000, labā stāvoklī). 
Tālr. 28290139;
“AUDI A4 Quattro”-2,5D (2000). 
Tālr. 65623022;
ķīpu presi. Tālr. 25395078;
graudu kombains “MASSEY 
FERGUSON - 487”, labā tehn.
stāvoklī. Tālr. 28353721;
siena savākšanas tehnikas kom-
plekts: ruļļu prese CLAAS 46, 
ruļļu ietinēju, vālotāju un rotora 
pļaujmašīnu ( 2,6m) ideālā stā-
voklī. Tālr. 26591229;
13, 14, 15, 16 col lu rie pas. Me tā la 
un alu mī ni ja dis kus. Ve lo si pē dus. 
Tālr. 29479733;
mucu 5m3 degvielai vai ūdenim, 
mucu uz riteņiem 3 m3 ūdenim. 
Tālr. 28738878;
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;
klavieres “Belarus” (30 €). Tālr. 
27549161;
plastmasas mucas 1000 l. Tālr. 
26361548;
alus mucas, miežus, ratus ar pa-
jūgu; sausu, skaldītu malku. Tālr. 
26070239;
mākslīgas šūnas, jūnija atdale-
ņus. Tālr. 65653850, 29145588;
govi. Tālr.22467082;
kaziņu un āzīti. Tālr. 29363224, 
65620171;
sivēnus. Tālr. 26138941;
piena sivēnus ar piegādi. Tālr. 
26477651;
zāģmateriālus, apdares dēļus, 
vagondēļus, terases, grīdas, 
žoga dēļus. Tālr. 20037030.
graudus, miltus. Piegāde. Tālr. 
28353721;
graudus, lopbarības kartupeļus. 
Tālr. 29323118;
graudus, miltus. Piegāde. Tālr. 
29134527;
sausu malku. Tālr. 26305798;
malku (skaldītu un klučos). Tālr. 
29128690;
malku. Tālr. 29189194;

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;
SIA „AJ PARTNERI” – cirsmas, 
mežus īpašumā. Par brīvu kār-
to zemes plānus, meža taksāci-
jas un ZG. Augstas cenas, sa-
maksa tūlītēja. Tālr. 29131196;
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.

Firma piedāvā darbu šuvējām. 
Iespējamas apmācības. Tālr. 
26980956.
Sieviete palīdzēs saimniecībā, 
telpu uzkopšanā un apkops ve-
cus cilvēkus (3-4 stundas die-
nā). Apzinīga un akurāta. Tālr. 
22102220.
IZNOMĀ tirdzniecības vietas 
Rīgas ielā 34, jaunajā tirdznie-
cības centrā. Tālr. 28809173.
Vēlos īrēt 1,5 istabu dzīvokli ar 
mēbelēm. Tālr. 27042773.
IK “Lija L” sniedz transporta 
pakalpojumus (zeme, grants, 
graudi). Līdz 25 tonnām. No 
25 līdz 35m3. Auto pacēlā-
ja pakalpojumi – 18m. Tālr. 
29455509.
 RETINĀŠANA ar krūmgriezi. 
Tālr. 28295726.
EKSKAVATORA pakalpojumi. 
Tālr. 22412984.
Rokam, tīram DIĶUS, grāvjus. 
Buldozera pakalpojumi. Tālr. 
28601483.
L/S zemes APPĻAUŠANA ar 
smalcinātāju. Piesakoties jūnijā 
35 €/ha. Krāslavas, Dagdas, Ag-
lonas novados. Tālr. 22038020, 
22081094.

LAIKA ZIŅAS
04.06. 05.06. 06.06.

+16... +23 +16... +21 +16... +23

DA   5m/s D     1m/s ZR    2m/s

SIA „LATVIJAS GAĻA” 

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

Piektd ien , 
6. jūnijā, z/s 
pārdod jau-
nas vistiņas 
(2 - 5 mēn.), 
dē jē jv is tas 

(12 - 14 mēn.) Pēc pa sū tī ju-
ma diennakts un paaudzēti 
(līdz 1 mēn.) dējīgas šķirnes 
cāļi, broileri, pīlēni un pīles. 
Pasūtījumi pa tālr. 29142247, 
šo fe ra tālr. 29158908.

8.00 - Priež ma le, 8.20 - 
Jaun ok ra, 8.30 - Ma ri am-
po le, 8.45 - Andr upe ne, 
9.00 - An dze ļi, 9.20 - Ezer-
nie ki, 9.45 - Dag da, 10.15 
– Asū ne, 10.40 – Neik- 
šāni, 10.55 – Apaļi, 11.20 
– Nauļāni, 11.30 – Robež-
nieki, 11.50 – Skuķi, 12.05 
– Indra, 12.15 – Vaicuļeva, 
12.30 – Lupandi, 12.40 – 
Piedruja, 13.00 – Kalnieši, 
13.20 – st. Skaista, 13.40 
– Skaista, 14.00 – Krāslava 
(Ostas ielā), 14.30 – Kom-
buļi, 14.50 – Izvalta, 15.05 
– Šķeltova, 15.20 – Aglona.

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.

Par vienu cilvēku tuvāko 
Tev tagad mazāk būs. 

Sirds zaudēto 
Līdz mūža galam neatgūs.

(J. Osmanis)
Izsakām visdziļāko līdzjūtī-

bu Jūlijai Hveckovičai un vi-
ņas ģimenei, tēvu aizsaulē 
aizvadot.

Varavīksnes vidusskolas 
1.b klases skolēni, vecāki 

un klases audzinātājs.

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

Brīvības 10,  Krās- 
lava, t. 22402950. 

Dagda, tel.25992850.

PĀRDOD

DAŽĀDI

IEPĒRK

PĒRK

Netradicionālās parapsiholo-
ģijas, tautas un netradicionālās 
medicīnas maģistre Gaļina BAI-
SAITOVA palīdz asteohondro-
zes, bronhīta, miomas, vīriešu 
problēmu, ādas slimību, baiļu 
ārstēšanā, noņem negatīvo 
enerģiju, attīra dzīvokļus, mā-
jas, dzīvnieku turēšanas telpas 
no negācijām, nosaka likteni.

Pieņemšana piektdienās Dagdā, 
Brīvības 3. T. 29992892, 26743499.

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

“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

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.

IK “ALNAMI” piedāvā 
mini-ekskavatora 

pakalpojumus: ūdensvadu un 
kanalizācijas ierīkošanu. 

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

SATELĪTTELEVĪZIJAS  uz-
stādīšana, remontdarbi, 
apkalpošana. Bezmaksas 
Krievijas, Baltkrievijas, 
Ukrainas, Polijas, Vācijas, 
Itālijas kanāli. Zemas ce-
nas! Tālr. 26344829.

Autoskola “AUTO-MADARA” 
uzņem “B” kategorijas 

vadītāju kursos. 
Organizācijas sapulce -12. jūnijā 

plkst. 15.00, Dagdā, Ezera 3. 
Tālr. 29427803, 29455509.

 Sludinājums par 
kustamās mantas 
pārdošanu izsolē

SIA “Krāslavas nami”, reģis-
trācijas Nr.45903001693, ad-
rese Brīvības ielā 5, Krāslavā, 
rīkotajā mutiskajā izsolē ar 
augšupejošu soli tiks pārdota 
sekojošā SIA “Krāslavas nami” 
piederošā kustamā manta: 
iekrāvējs-ekskavators JCB 
4CX, izlaides gads 2007, 
2900 motorstundas. Īpašuma 
sākumcena ir 40 000,00 
EUR, neieskaitot PVN. Izso-
les nodrošinājums sastāda 4 
000 EUR, kas ir jāiemaksā 
SIA „Krāslavas nami” kontā 
LV79HABA0551032124704, 
AS „Swedbank”, pirms reģis-
trācijas izsolei. Izsole notiks 
SIA „Krāslavas nami” telpās 
Krāslavā, Brīvības ielā 5, 2014.
gada 15.jūlijā, plkst.14.00. 

Ar izsoles noteikumiem var 
iepazīties SIA „Krāslavas nami” 
Brīvības ielā 5, Krāslavā, Krās- 
lavas novads, darba dienās 
plkst. 8-12 un 13-16 līdz 2014.
gada 14.jūlijam plkst.16:00. 

Tālrunis uzziņām 65681570.

Sludinājums par 
nekustamā īpašuma 

 pārdošanu izsolē

SIA “Krāslavas nami”, re-
ģistrācijas Nr.45903001693, 
adrese Brīvības ielā 5, Krā-
slavā, rīkotajā mutiskajā iz-
solē ar augšupejošu soli tiks 
pārdots sekojošais SIA “Krā-
slavas nami” piederošais ne-
kustamais īpašums: dzīvok-
ļa īpašums Vienības ielā 
63-32, Krāslavā, ar kadastra 
Nr.60019002246, kura sastāvā 
ietilpst pusotras istabas dzīvok-
lis ar kopējo platību 35,9 m2 un 
3595/200351 kopīpašuma do-
mājamā daļa no daudzdzīvok-
ļu mājas un zemes. Īpašuma 
sākumcena ir 1100,00 EUR. 
Izsoles nodrošinājums sastāda 
110,00 EUR, kas ir jāiemaksā 
SIA „Krāslavas nami” kontā 
LV79HABA0551032124704, 
AS „Swedbank”, pirms reģis-
trācijas izsolei. Izsole notiks 
SIA „Krāslavas nami” telpās 
Krāslavā, Brīvības ielā 5, 2014.
gada 08.jūlijā, plkst.14.00. 

Iepazīšanās ar izsoles notei-
kumiem, izsolāmo objektu un 
izsoles dalībnieku reģistrācija 
notiek SIA „Krāslavas nami” 
telpās Krāslavā, Brīvības ielā 
5, darba dienās plkst. 8.00-
12.00 un 13.00.-16.00 līdz 
2014.gada 07.jūlijam plkst. 
16.00. 

Tālrunis uzziņām 65681570.

aicina apgūt 
KLASISKO 

ķermeņa MASĀŽU 
arī Jūsu pilsētā.

Programmā: anatomija, mikro-
bioloģija, higiēna, aromterapija, 
refleksoloģija.  Dāvanā Karsto ak-
meņu un šokolādes masāža. 

Noslēgumā apliecība -  ser tifi- 
kāts. Tālr. 27606193. 

Mūsu darbs Jūsu drošībai! 
Sertificēta zibensaizsardzības 
izbūve, elektroiekārtu kontrol-
mērījumi. Darba pieredze 38 
gadi. Garantijas, dokumentācija, 
kvalitāte par saprātīgu cenu. 

Tālr. 65625103, 29275604.

PATEICĪBA
Izsakām visdziļāko pateicību 

tēvam Rostislavam, dziedātā-
jām, Kalniešu pagasta pārvaldei, 
laikraksta  “Ezerzeme” kolektī-
vam, bijušajiem kolēģiem – ag-
ronomiem, kursabiedriem, kā arī 
personīgi Sergejam Zakrevskim, 
Krāslavas vecticībnieku kopienas 
locekliem, SIA “Debessmala”, 
ēdamnamam “Daugava”, kaimi-
ņiem, draugiem, tuviniekiem, 
paziņām, visiem, kuri bija kopā 
ar mums šajā smagajā brīdī, aiz-
vadot pēdējā gaitā mūsu mīļo 
vīru, tēvu un vectētiņu Pjotru 
OSADČIJU.

Sieva, dēls un meita ar 
ģimenēm.

•	 Jelgavas novada Sesavas 
pusē saimnieko Dainis Lēgen-
bergs – metinātājs, kas aizrā-
vies ar galdniecību. Dari Pats 
piedāvā apskatīt deviņus Daiņa 
darinātus darbgaldus.

•	 Koka dēļu terase 
ar īpašu rakstu.

•	 Bruģējam pagal-
mu. Piedāvājam 
piemēru ar īstenu 
bruģa ģeometrijas 
un krāsu kokteili! 

•	 Kamīns dārzā: 
vienkāršs un efek-
tīvs. 

•	 Basketbola grozs 
pagalmā ar regu-
lējamu statīva aug-

stumu sniegs sportisku izklaidi 
gan lieliem, gan maziem. Pie-
dāvājam vienkāršu konstrukci-
ju...

•	 Zāliena apmales. Piedāvājam 
izveidot barjeru, kas efektīvi cī-

nās ar zāliena izple-
šanos un ievērojami 
atvieglo tā kopšanu. 
•	 Mūsu kons-
trukciju papildina arī 
pergola virs vārti-
ņiem, kas vienas va-
saras laikā apaugs 
ar vīteņaugiem un 
sniegs patīkamu pa-
vēni nesteidzīgai sa-
runai ar kaimiņu vai 
pastnieku.

Žurnāli jūnijāDARI PATS
Pāri sirmām kapu priedēm 

Pāršalc Tavas dzīves stāsts.
Pāri darbam, sāpēm, ilgām 

Baltu, vieglu smilšu klāsts. 
Izsakām līdzjūtību Igoram 

Grišinam brāli aizsaulē 
aizvadod. 

Kaimiņi.


