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Aglonas, Dagdas un Krāslavas novadu laikraksts

Indras mākslas skolas vizuāli 
plastiskās mākslas nodaļas 12 bēr-
ni vecāku un draugu klātbūtnē aiz-
stāvēja savus diplomdarbus un svi-
nēja izlaidumu.  Šajā profesionālās 
ievirzes izglītības iestādē ir divas 

nodaļas, kurās mācās bērni no trim 
pagastiem, šogad izlaidums bija 
jauniem māksliniekiem, kuri turklāt 
ir visi no viena – Robežnieku pa-
gasta. Tie ir: Linda Babiško, Benita 
Daugerte, Dainis Gudovskis, Māris 

Ļackis, Laura Kovaļevska, Kristīne 
Lukjanska, Māris Kalvišs, Sanita 
Pleiko-Ižika, Iveta Rakovska, Agate 
Šibajeva, Edvards Truskovskis un 
Agnese Viosna. 

Turpinājums 2. lpp.

Bagātinās mākslas pasaule

Izlaidums Krāslavas Valsts ģimnāzijā — tie ir triju klašu absolven-
ti, kuri iesoļo patstāvīgajā dzīvē. Lai piepildās jūsu sapņi!

Alekseja GONČAROVA foto

Labu ceļavēju!

•	 Saeimas Mandātu, ētikas un iesniegumu komisija plāno sagatavot 
lēmuma projektu saistībā ar kolektīvo iesniegumu par samazinātu 
pievienotās vērtības nodokli pārtikai. Deputāti varētu uzdot valdībai 
izvērtēt, kad šādas izmaiņas būtu iespējams ieviest.

•	 Latvijas darba devēji šā gada otrajā pusgadā plāno izveidot 5895 
jaunas darba vietas, lielāko daļu no tām galvaspilsētā, liecina No-
darbinātības valsts aģentūras sagatavotā Latvijas darba tirgus īster-
miņa prognoze 2014. gada otrajam pusgadam.

•	 Šogad gandrīz dubultojies vecāku skaits, kas veido uzkrājumu bēr-
na nākotnei - šī gada pirmajā ceturksnī vērojams pieaugums par 
93% salīdzinājumā ar attiecīgo periodu pērn, liecina “Swedbank” 
dati.

•	 Valdība nolēma piešķirt nodokļu atlaides uzņēmuma SIA “Baltic 
New Technologies” ieguldījumam - naftas - ķīmijas rūpnīcai BNT, 
ko par 420 miljoniem eiro iecerēts uzbūvēt Ventspilī. 2014. un 2015. 
gadā plānoti projektēšanas un priekšizpētes darbi, bet būvniecības 
sākšanās iespējama 2016. gadā. Prmajā būvniecības gadā tiks ie-
guldīta viena trešdaļa no kopējām izmaksām.

•	 Paralēlās cenu norādīšanas periods eiro un latos turpinās līdz šī 
gada 30. jūnijam, atgādina Patērētāju tiesību aizsardzības centrs.

•	 Šā gada pirmajos piecos mēnešos Jelgavas Dzimtsarakstu nodaļā 
reģistrēti 275 jaundzimušie, bet nodaļā reģistrēto miršanas gadīju-
mu skaits ir 255.

•	 Rīgas pasažieru ostas teritorijā svētdien apgāzās jahta. Negadīju-
mā izglābti trīs cilvēki, bet jahtu atbildīgie dienesti mēģinās aizvilkt 
līdz Ķīpsalai.

No 2014. gada 1. janvā-
ra VID ir tiesīgs fizisko personu 
iekļaut riska personu sarakstā 
šādos gadījumos: persona ir pie-
kritusi ieņemt komercsabiedrības 
valdes locekļa amatu bez nolūka 
veikt komercdarbību; personas 
deklarētās dzīvesvietas adrese 
ir reģistrēta “riska adresē”; per-
sona ir vai ir bijusi amatpersona 
komercsabiedrībā, un tās ama-
ta pienākumu pildīšanas laikā ir 
iestājušies apstākļi, kas bija par 
pamatu komercsabiedrības saim-
nieciskās darbības apturēšanai, 
un no dienas, kad VID ir pieņēmis 
lēmumu par komercsabiedrības 
saimnieciskās darbības apturē-
šanu, nav pagājuši divi gadi.

Savukārt, no 2014. gada 
1. jūlija VID būs tiesīgs fiziskas 
personas iekļaut riska personu 
sarakstā arī vēl šādos gadījumos 
(papildus jau minētajiem kritēri-
jiem): ja personai saimnieciskās 
darbības veikšanas rezultātā ir 
izveidojušies nokavētie nodokļu 
maksājumi, kas pārsniedz 7000 
euro, ja to samaksas termiņš 
normatīvajos aktos noteiktajā 
kārtībā nav pagarināts vai nav 
iesniegts maksātnespējas pro-
cesa pieteikums tiesā, VID rī-
cībā ir tiesiski apstiprināts akts 
par piedziņas neiespējamību un 
nav pagājuši trīs gadi no nodokļu 
samaksas termiņa dienas; ja per-
sona ir vai ir bijusi amatpersona 
komercsabiedrībā, un tās amata 
pienākumu pildīšanas laikā ko-

mercsabiedrībai ir izveidojušies 
nokavētie nodokļu maksājumi, 
kas pārsniedz 15 000 euro, ja to 
samaksas termiņš normatīvajos 
aktos noteiktajā kārtībā nav pa-
garināts vai komercsabiedrība 
nav iesniegusi maksātnespējas 
procesa pieteikumu tiesā, VID 
rīcībā ir tiesiski apstiprināts akts 
par piedziņas neiespējamību un 
nav pagājuši trīs gadi no nodokļu 
samaksas termiņa dienas.

Lai personu iekļautu riska 
personu sarakstā, abos gadīju-
mos ir jāizpildās visiem minē-
tajiem kritērijiem. 

Gadījumos, ja personai 
rodas grūtības savlaicīgi veikt 
nodokļu maksājumus, aicinām 
vērsties VID, lai kopīgi rastu si-
tuācijas risinājumu. 

Savukārt, ja, izvērtējot fi-
nansiālo situāciju, ir pamats 
konstatēt, ka nokavēto nodokļu 
maksājumu saistības nevar tikt 
izpildītas, atgādinām par Maksāt-
nespējas likumā noteikto pienā-
kumu iesniegt tiesā maksātnes- 
pējas procesa pieteikumu.

Riska personu sarakstā per-
sona tiek iekļauta uz trim gadiem, 
izņemot gadījumus, kad:

- ir konstatēta personas dek-
larētās dzīvesvietas adreses at-
bilstība riska adreses definīcijai 
(šādos gadījumos persona ir ie-
kļauta riska personu sarakstā tik 
ilgi, kamēr personas deklarētās 
dzīvesvietas adrese atbilst termi-
nam “riska adrese”);

- ir zudis pamats personas 
iekļaušanai riska personu sa-
rakstā, t.i. persona ir novērsusi 
atbilstību attiecīgajam kritērijam 
un par to paziņojusi VID. 

Ja ir zudis pamats personas 
iekļaušanai riska personu saraks-
tā un persona par to paziņojusi 
VID, dienests operatīvi vienas 
darba dienas laikā izvērtē sa-
ņemto informāciju, lemj par per-
sonas izslēgšanu no riska perso-
nu saraksta un pieņemto lēmumu 
nosūta attiecīgajai personai. 

Riska personu saraksts nav 
publiski pieejams.

Evita TEICE-MAMAJA, 
VID Sabiedrisko attiecību 
daļas galvenā speciāliste

Valsts ieņēmumu dienests informē

2014. gada 1. jūlijā stāsies spēkā izmaiņas likumā “Par nodokļiem un nodevām”, kas 
noteiks papildu kritērijus personu iekļaušanai riska personu sarakstā. VID aicina tās per-
sonas, kurām radušās grūtības nodokļu saistību izpildē, laikus vērsties VID un vienoties 
par piemērotāko nodokļu normatīvajos aktos noteikto situācijas risinājumu. 

Pārdod 
SIA ar nekustamo īpašumu 

Krāslavā, Indras ielā 37.
Tālr. 29459340

Riska personu sarakstā varēs iekļaut
 arī par aktuālajiem nodokļu parādiem

Laikraksta “Ezerzeme” re-
dakcija pieņem sludinājumus 
darbadienās no plkst. 8.00 līdz 

17.00. Tālr. 65681464.

Laikraksta “Ezerzeme” 
redakcija aicina savus ārš-
tata autorus ierasties pēc 
honorāra:
Aleksandru PETUNOVU, 

Gunti UNGURU, 
Sergeju ŠVEDU, 

Sanitu KUMPIŅU, 
Igoru PLATONOVU.

Honorāru var saņemt re-
dakcijā (Lāčplēša ielā 20, 
Krāslavā) katru dienu no 
plkst. 8.00 līdz 17.00. Tālr. 
65681464.

17:00-18:00
18:00
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Aktīva atpūta Latgalē                        Alekseja GONČAROVA foto

Vasaras mirkļi
Klāt ir vasara un skolēnu 

brīvlaiks, kuru pieaugušie izman-
to, lai sakārtotu skolas jaunajam 
mācību gadam un veiktu nepie-
ciešamos izglītības iestāžu op-
timizācijas pasākumus, jo bērnu 
skaits skolās sarūk no gada uz 
gadu. Krāslavieši padzirdējuši 
par dažu pilsētas skolu pārvie-
tošanu, lūdza šajā sakarā uzdot 
dažus jautājumus Krāslavas no-
vada domes priekšsēdētājam 
Gunāram Upeniekam.

– Kuras skolas šovasar 
pārcelsies uz citām telpām?

– Nekur nav rakstīts, ka visi 
pārkārtojumi notiks tieši šovasar. 
Mums ir lēmums par Krāslavas 
bērnu un jauniešu interešu cen-
tra pārvietošanu no pilsētas kul-
tūras nama telpām uz Krāslavas 
Valsts ģimnāzijas ēku, savukārt 
Krāslavas mākslas skolu pārvie-
tosim uz Krāslavas Varavīksnes 
sākumskolas ēku, kas agrāk bija 
bērnudārzs. Bet šodien izska-
tās tā, ka reāli varam runāt par 
bērnu un jauniešu interešu cen-
tra darba uzsākšanu ģimnāzijas 
ēkā 1. septembrī, bet mākslas 
skolas pārcelšanās iekavēsies. 
Realizējot jebkuras skolas pār-
celšanu, negribas izglītības iestā-
di izvietot galīgi nesagatavotās 
telpās. Mākslas skolas pārvie-
tošana prasa lielākus līdzekļus. 

Ja mēs ejam uz to, tad būtu labi 
pārbraukt uz labi sagatavotām 
telpām. Tāda ir galvenā doma. 
Kāpēc tas vispār jādara? Skolēnu 
paliek mazāk, telpas atbrīvojas 
un jādomā, kā efektīvi izmantot 
nosiltinātās ēkas.

– Tātad ģimnāzija arī nāka-
mo mācību gadu paliks savās 
telpās un runas par apvienoša-
nu ar kādu citu skolu bija tikai 
baumas… 

– Ļoti žēl, ka šādas runas 
dzimst tukšā vietā, ne no kā.

– Bet kāda būs nākotne? 
– Katrā ziņā šodien rau-

gāmies, kā attīstās situācija, jo 
dzimstība visā novadā nav tā la-
bākā. Pagaidām ģimnāziju neaiz-

tiekam, bet katram ir saprotams, 
ka situācija tur nav vienkārša. 
Bet nevar tā būt, ka viena klase 
aizņem trīs un četrus kabinetus. 
To gribu uzsvērt tiem, kuri uzzinā-

juši, ka viņiem būs jāatbrīvo tel-
pas, jūtas neapmierināti. Gribam 
piepildīt ģimnāzijas ēku, jo esam 
to nosiltinājuši, ierīkojuši labu ap-

gaismojumu, renovējuši ēdnīcu. 
Mēs jau šodien domājam par to, 
ka perspektīvā ģimnāzijas tuvu-
mā varētu būt peldbaseins. Katrā 
ziņā gribam maksimāli efektīvi iz-
mantot ģimnāzijas telpas, jo tās ir 
pietiekoši labas.  Uzsveru – skolu 
apvienošana mums nekādā ziņā 
nav prioritāte. Te vairāk ir jautā-
jums par to, kāda būs Izglītības 
un zinātnes ministrijas nostāja 
dažos būtiskos jautājumos. Un tie 
varētu būt lēmumi, kas būs jāpil-
da neatkarīgi no mūsu vēlmēm.

– Kad beidzot tiks būvēts 
Krāslavas sporta nams, zāle 
vai vienalga kā to objektu no-
sauksim?  

– Jau strādā projektētāji, 

mūsu iecere – piebūve pie Krās- 
lavas pamatskolas sporta zāles. 
Tiesa tur ir problēma ar objekta 
izvietošanu, bet būve tur būs, 
mēs uz to ejam. Šogad neuzbū-
vēsim, jo tikai oktobrī sākas pro-
jektu pieņemšana. Izvērtēšana 

un konkurss prasa laiku, reāli to 
nevar dabūt gatavu šogad. Gri-
bam startēt vienā no program-
mām, bet arī tad, ja tas neizdo-
sies mēs būvēsim šo objektu 
jebkurā situācijā, kaut vai par 
savu naudu. Pamatskolā ir sava 
sporta zāle, gribam to savienot ar 
iecerēto jauno zāli, lai sportistiem 
būtu viens kvalitatīvs un pietieko-
ši garš skrejceļš treniņiem. Tas 
būtu ļoti labs risinājums. 

– Vai ilgi ainavu pilsētas 
centrā bojās monstrs, ko ar-
vien saucam par sporta namu? 

– Pagaidām diemžēl tas pa-
liek neaiztikts. Sportisti mums 
gan pateikuši, līdzko sākat kaut 
ko jaunu būvēt, varat jaukt nost. 
Mēs arī paši saprotam, ka ir ātrāk 
jārisina šis jautājums, jo ēka ne 
tikai pēc savas funkcionalitātes, 
bet arī pēc izskata vairs neiede-
ras pilsētas vidē. 

– Paldies par atbildēm un lai 
labās ieceres ātrāk realizējas!

Juris ROGA 
Autora foto

Par skolām pilsētā  

Gribam piepildīt ģimnāzijas ēku, jo esam to nosiltinājuši, ierī-
kojuši labu apgaismojumu, renovējuši ēdnīcu. 

Turpinājums. Sākums 1.lpp.
Darbu aizstāvēšanu vadīja 

skolotājs Māris Susejs, kurš vi-
supirms akcentēja, ka šie bērni 
visdrīzāk ir divtik radošāki, kā visi 
pārējie un visdrīzāk viņi ir tie, kuri 
padarīs šo dienu divtik skaistāku 
un visdrīzāk viņi ir tie, kuri piešķir 
šai dzīvei radošās krāsas. Jau-
nieši, kuri savām rokām radījuši 
diplomdarbu, aizstāvēšanā pa-
stāstīja par darba procesu, kas 
viņiem ir palīdzējis vai nav palī-
dzējis, darīja zināmas savas sa-

jūtas, savukārt vecāku un pārējo 
klātesošo uzdevums bija viņiem 
skaļi aplaudēt. Aizsteidzoties no-
tikumiem priekšā, jāatzīst, ka ar 
savu uzdevumu katrs tika galā 
teicami. Neliels ieskats dažu jau-
niešu tovakar sacītajā.

Čalis no Robežniekiem 
attēlo Kalifornijas vakaru

Māris Kalvišs savam dip-
lomdarbam izvēlējās ne jau to 
vienkāršāko tehniku. Nodarbī-
bās mākslas skolā viņam patika 

darināt gobelēnus, bet vienmēr 
gribējās redzēt, kā šāds darbs 
izskatītos lielā izmērā. Māris bija 
papētījis vēsturi un zināja, ka 
gobelēnus pirmie darinājuši tieši 
vīrieši. Māris: “Sākumā gribēju at-
veidot saulrietu, bet procesā no-
lēmu, ka tas būs mēness celiņš. 
Ļoti sarežģīti, bija noturēt līdzenu 
gobelēna malu, bija grūtības arī 
diegu iegādē, jo vajadzēja noteik-
tas krāsas diegus, kurus atrast 
nebija viegli. Taču visgrūtākais 
bija noņemt gobelēnu no rāmīša 
tā, lai neko nesabojātu.”

Cita starpā Māris arī atklāja, 
ka ir attēlojis ne jau vietējo, bet 
Kalifornijas ainavu. Pasākuma 
vadītājs šo atbildi padarīja krāš-
ņāku: “Čalis no Robežniekiem 
attēlo Kalifornijas vakaru!”

Robežnieku gulbis
Agnese Viosna: “Mana dar-

ba tēma gulbis, kas tapis no 459 
trīsstūrveida moduļiem origami 
tehnikā. Pamatni veidoju no kok-
šķiedras plāksnes, no papīra sa-
locīju ūdens rozes, grūtības bija 
panākt nepieciešamo formu. Gul-
bi var izmantot par konfekšu vāzi. 
Man ļoti patīk gulbji, ļoti skaisti un 
cēli putni.”

Bibliotēkām ezis, mārīte 
un simtkājis

Māris Ļac-
kis, Edvards 
T r u s k o v s k i s 
un Dainis Gu-
dovskis nolē-
ma, ka viņu 
darba rezultāts 
būs praktiska 
dāvana Robež-
nieku, Indras 
un Piedrujas 
b i b l i o t ē k ā m . 
Un izgatavoja 
ziņojumu turē-
tājus no kar-
tona. Uz tiem 
attēlotas dzī-
vas radībiņas – 
ezis, mārīte un 
simtkājis. Tie 
turpmāk pildīs 
svarīgu funkciju 
un priecēs lasī-
tājus. Lai ieceri 
paveiktu, puiši 
lika lietā lineā-
lu, nazi, zīmuli, 
dzēšgumiju un 
milzu pacietī-
bu. Darbs bija 
smags, bet in-
teresants un 
izdevās viss tā, 
kā bija ieplā-
nots. 
Turpinājums 5.lpp.

Bagātinās mākslas pasaule

Pret ērču encefalītu 
var sākt vakcinēties 
jebkurā gadalaikā

Atpūšoties pie dabas vai kur 
citur, cilvēki pavisam aizmirst par 
mazo radību  klātbūtni. Ērces ir at-
rodamas ne vien teritorijās, kurās 
ir daudz krūmu, bet arī pilsētās. 
Diemžēl nevēlamajiem iemītniekiem 
klimatiskie apstākļi kļūst arvien lab-
vēlīgāki. 

Pastāv maldīgs uzskats, ka vak-
cinēties var tikai agrā pavasarī un 
laikā, kad ērces vēl guļ. Ārsti, pro-

tams, iesaka sākt vakcinēties agrāk 
pavasarī, taču to var darīt visu gadu. 
„Īpaši jāuzmanās maziem bērniem, 
kuri spēlējoties pagalmā vai rota-
ļu laukumā, pavada ilgu laiku sēžot 
uz zemes,” uzsver veselības centra 
“Adoria” vadītāja Ārija Bušmane. 
Pirmo vakcinācijas poti var saņemt 
jebkurā laikā, savukārt otro poti jā-
veic pēc ārsta norādītā laika posma. 

Ā. Bušmane atgādina, ka sākt 
rūpēties par savu veselību un drošī-
bu nekad nav par vēlu.

Speciālistu padomi
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„Tēvzemes dūmi mums ir 
saldi un patīkami”. Mūžīgais Gri-
bojedova aforisms skar dvēseles 
visdziļākās stīgas. Un kurš gan 
no mums nevēlas dzīvot skaistu-
mā un tīrībā, kas sniedz ikdieniš-
ķu mieru?!

Iemīļotā Krāslava – mūsu 
kopīgā māja, prieks un... sāpe. 

Visuaugstākā viscēlāko dā-
vanu – brīnišķīgo dabu – mums 
vajag sargāt un žēlot, katru dienu 
apliecinot pilsētiņas, kas atrodas 
upes ielokā, seno nosaukumu – 

Latvijas Šveice un Latgales pērle. 
Bet viss nav tik vienkārši: labā un 
ļaunā cīņā, kurā neviens nedrīkst 
būt vienaldzīgs, ir arī mūsu dzī-
ves problemātiskums. Ja kāds 
paceļ roku, lai nolauztu jauno ko-
ciņu pie gājēju celiņa, tad uzreiz 
arī atrodas apzaļumotājs, kurš 
tā vietā iestāda pāris liepiņas. 
Tā bija, tā arī vienmēr būs: dzīvi 
uzlabo patrioti, tumšos nostūros 
pastumjot nelabojamos ļaunda-
rus. Un tā gribas ticēt, ka neiz-
lēmīgās tiesībsargājošās instan-
ces vienreiz sapratīs, ka katram 
zemiskajam izgājienam ir autors, 
bet sods par padarīto pārkāpumu 
– neizbēgams. 

Pavasarī divas reizes no 
nakts vandāļiem ir cietusi Zirga 
ezera labiekārtotā zona. Sāku-

mā brīvi un nesodīti iztrakojās 
„kokgriezuma meistari”, kas par 
gruvešiem un oglēm pārvērta 
pludmales soliņus. Otrajā reizē 
„palielījās” nakts metālisti, kas ar 
„vaziku” nežēlīgi taranēja ģērb-
tuvi, informācijas un ceļa zīmes. 
Atkal un atkal krāslavieši tiesīb-
sargājošajiem orgāniem novēl re-
zultatīvi operatīvu darbu cīņā ar 
nakts vandāļiem. Trešā dāvana 
ezera krastam – pretīga smaka. 
Visticamāk, ka uzradās gudri-
nieki, kuri iedomājās pludmalē 

izmazgāt tvert-
nes.... Par to 
kārtējā tikšanās 
reizē mēs runā-
jām ar galveno 
labiekārtotāju 
Ēvaldu Cauņu. 
Pavasaris, va-
saras sākums 
– ļoti saspringts 
laiks, pilsētnie-
ku palīdzības  
lūgšanas virsot-
ne. Apbrīnoja-
ma lieta: domei 

ir savs personīgais preses izde-
vums, bet šādos gadījumos krās- 
lavieši spītīgi izvēlas „Ezerzemi”. 
Iespējams, ņemot vērā seno ie-
radumu un pieredzi – redakcija 
reaģēs nekavējoties. Bieži vien, 
lai neizniekotu laiku publikāci-
jai, mēs Krāslavas iedzīvotāju 
konkrēto vēstuli iesniedzam tieši 
adresātam – labiekārtošanas fir-
mai. Palīdzība – tieša, par ko ne 
reizi vien ir pārliecinājies šo rindu 
autors. Pēc pirmā lūguma – vie-
nā no kapsētām atvest auglīgu 
zemi – humusa kaudzes parādī-
jās Krāslavas visās apbedīšanas 
vietās. Pēc pareizticīgo lūguma 
tika atvests vēl viens atkritumu 
konteineris un novietots kapsētas 
priekšā. Tad tas pazuda. Ēvalds 
Cauņa lūdz piedošanu par sa-

gādātajām laicīgajām 
neērtībām – tehnisku 
iemeslu dēļ kontei-
neris tika izmantots 
citiem nolūkiem, bet 
drīz vien tiks novie-
tots atpakaļ savā vie-
tā. Lasītājs V.Lavželis 
vērsās pie mums pēc 
palīdzības sakārtot 
tualeti senajā poļu 
kapsētā, pēc divām 
dienām problēma jau bija atrisi-
nāta. Godātie lasītāji, ir iespējas 
pat paātrināt saimnieciska satura 
jautājumu atrisināšanu, ja zvana 
tieši firmas „Labiekārtošana 
K” vadītājam – 28607315 vai arī 
vietniecei Svetlanai Saksonei – 
65620227.

Pilsētas vide – kā dzīvs or-
ganisms, kur visas detaļas ir 
svarīgas un ko mēs uzmanīgi no-
vērojam. Patiesi priecē jaunie de-
koratīvie papildinājumi un skum-
dina acīmredzamā nolaidība, aiz 
kuras slēpjas cilvēciskais faktors. 
Mēs esam ļoti dažādi. Lai uni-
kālās pilsētas iedzīvotājus vieno 
galvenais – kopā dzīvošanas kul-
tūras ievērošana. Pašlaik Krāsla-
va ir gatava sagaidīt tūristu pie-
plūdumu, bet pilnīgs uzplaukums 
būs ilgi gaidītajos Līgo svētkos. 
Jauni ziedu dekoratīvie elementi 
ir Aglonas un Pils ielu krustojumā, 
kā arī pilsētas nomalē, iebraucot 
no Dagdas puses. Un arī kopumā 
ciemiņus priecēs jauninājumi pil-
sētas noformējumā. 

Ja vasaras atpūtas vietu Zir-
ga ezera krastā apmeklē pārsva-
rā jaunieši, tad Persteņas ezera 
krastu labprāt apdzīvo sportisti, 
ģimenes cilvēki un pensionāri. 
Galvenais labiekārtotājs skaid-
ro, ka vienas sezonas laikā radīt 
smilšainu pludmali nav iespē-
jams, tāpēc iesāktie darbi turpi-
nāsies arī nākamajā gadā. Pel-

dētāju ērtībai šeit drīz vien būs 
ierīkots tiltiņš – nemierīgā Dzinta-
ra Patmalnieka un viņa jaunsargu 
kārtējais projekts. Ekskursija pa 
pilsētu atstāja labu iespaidu. Jau 
trešo reizi tiek nopļauts zālājs, 
visur tīrība, kārtība, jūtams saim-
nieka roku pieskāriens. Izmanto-
jot gadījumu, Ēvalds Cauņa izsa-
ka pateicību nevienaldzīgajiem 
krāslaviešiem par noderīgajiem 
padomiem un vēlējumiem. Un 
nobeigumā citāts no Krasta ielas 
iedzīvotājas vēstules, ko nesen 
saņēmām mūsu redakcijā.

„Pēdējo gadu laikā Krāsla-
va pilnveidojās un acīmredzami 
uzplauka, kas mūs ļoti priecē: 
mūsdienīgi gājēju celiņi, sakop-
ti koki, jauni skvēri... Savukārt 
mūs uztrauc Daugavas krasti 
pilsētas teritorijā. Bija laiks, kad 

tie bija krāslaviešu iemīļota atpū-
tas vieta, bet tagad tie ir nolaisti. 
Deviņdesmitajos gados notika 
teritorijas starp Jāņupīti un Floru-
pīti labiekārtošana. Šis svarīgais 
iesākums gaida turpinājumu arī 
mūsdienās. Jāsakārto vecie sa-
augušie vītoli, jānopļauj zāle, lai 
varētu ierīkot celiņus pastaigām 

gar upītes krastiem, kā tas bija 
pirms vairākiem gadiem. Labi 
būtu, ja par to atbildētu daži kon-
krēti cilvēki, kas arī uzturētu kār-
tību pie Daugavas pilsētas teri-
torijā. Varētu šeit arī noorganizēt 
sestdienas talku – krasti to vien 
gaida. Tas ir labi, ka labiekārto-
tāji pievērš attiecīgu uzmanību 
atpūtas vietu Zirga un Persteņas 
ezeru krastu labiekārtošanai, bet 
ar ko sliktāka ir Daugava? Un kā-
pēc gan nevar arī ziemā tīrīt ceļu 
līdz Zirga ezeram – zvejnieku un 
aktīvās atpūtas cienītāju ērtībai?” 

Ar kolektīvās vēstules saturu 
iepazīstināju arī Ēvaldu Cauņu, 
un, lūk, viņa reakcija: „Paldies 
par derīgo padomu. Mēs risinām 
problēmas to iesniegšanas kār-
tībā. Apsolu, ka līdz ar nākamo 
gadu par labiekārtotāju prioritāti 

kļūs Daugavas krasti pilsētas te-
ritorijā. Par daudz atpūtas vietu 
nekad nevar būt, arī jaunas taci-
ņas pastaigām noteikti radīsies. 
Un uz nākamo talku Daugavas 
krastos mēs noteikti aicināsim 
gan brīvprātīgos, gan piekrastes 
ielu iedzīvotājus.”

Aleksejs GONČAROVS 

Krāslava: prieks un... sāpe

Latvijas valdošā koalīcija at-
cēla valdības rīkojumu par to, ka 
skolās ir nepieciešams obligātais 
centralizētais eksāmens fizikā vai 
ķīmijā. Tajā pašā laikā augstsko-
las un uzņēmēji sūdzas par to, ka 
jauniešu zināšanu līmenis šajos 
mācību priekšmetos pastāvīgi 
pazeminās. 

Šī konflikta pirmsvēsture ir 
šāda: Vjačeslavs Dombrovskis, 
kas agrāk ir bijis Izglītības mi-
nistrs, bet tagad vada Ekono-

mikas ministriju, pieprasīja, lai 
valdība pieņemtu lēmumu par 
vēl viena obligātā centarlizētā 
eksāmena ieviešanu vidusskolā. 
Kā zināms, tagad izlaidumnie-
ki obligāti kārto latviešu valodu, 
svešvalodu un matemātiku. Ņe-
mot vērā ministrijas ieteikumus, 
valdība šajā sarakstā iekļāva 
arī fiziku un ķīmiju (pēc izvēles). 
Dombrovskis paskaidroja, ka to 
pieprasa uzņēmēji, bet prioritā-
rajās jomās pietrūkst speciālistu. 
Sak, darba tirgus ir pārpildīts ar 
ekonomistiem un psihologiem, 
bet strādāt, piemēram, ķīmijas 
nozarē, nav kam. Bet pēc Dom-
brovska Izglītības un zinātnes 
ministriju vada Ina Druviete. Un, 
kā Latvijā tas ir pieņemts, līdz ar 

ministra maiņu notiek arī pirms 
tam noteikto prioritāšu maiņa. 
Druviete paziņoja, ka viņa vispār 
ir pret ideju par centarlizētajiem 
eksāmeniem. Vēl jo vairāk – 
valsts nav spējīga likt bērniem ie-
mīlēt fiziku vai ķīmiju. „Kamēr es 
vadīšu šo ministriju, jaunu cen-
tarlizēto eksāmenu nebūs,” viņa 
apsolīja. Taisnība, Druviete mi-
nistrijā nostrādās tikai līdz oktob-
ra vēlēšanām. Un tad valsts atkal 
var mainīties. Tad ministri, kā jau 

tas ierasts, apmainījās laipnībām, 
apsūdzot viens otru kaitniecībā 
un visa iznīcināšanā. Rezultā-
tā valdošā koalīcija paziņoja, ka 
eksāmena ieviešana tiek atcelta 
uz trim gadiem. „Kopumā koalī-
cija uzskata, ka eksāmenu fizikā 
un ķīmijā konceptuāli jāatbalsta. 
Bet mēs nevaram to ieviest uz-
reiz. Pēc trim gadiem tas var būt 
reālāk. 10. klašu skolēniem jāsāk 
mācīties un jāzina, ka viņiem būs 
šāds eksāmens,” paziņoja prem-
jere Laimdota Straujuma. Praktis-
ki tas nozīmē, ka valdība atteicās 
pieņemt jebkādu lēmumu, atceļot 
šo strīdus tēmu līdz labākiem lai-
kiem. Pēc šī paziņojuma sašuta 
biznesa un augstāko mācību 
iestāžu pārstāvji. Piemēram, Lat-

telecom vadītājs un Informācijas 
un komunikāciju tehnoloģiju aso-
ciācijas valdības pārstāvis Juris 
Gulbis teica, ka augstskolu absol-
ventu slikto zināšnu dēļ IT kom-
pānijām ir jāaicina darbaspēks 
no citām valstīm, kur „nebija ie-
vērots liberālisms attiecībā pret 
eksaktajām zināšanām”. Gulbis 
aicināja Druvieti pildīt valdības 
rīkojumus. Viņš piebilda, ka sko-
lēniem uzspiest vēl vienu eksā-
menu – tas nav demokrātiski, bet 
„tas, kas nav obligāts, nevienu 
arī neuztrauc”. Vēl kategoriskāk 
izteicās Rīgas Stradiņa universi-
tātes rektors Jānis Gardovskis. 
Pēc viņa teiktā, jauniešu zināša-
nas ķīmijā, fizikā un bioloģijā sa-
mazinās. Lai veiksmīgi iestātos, 
piemēram, medicīnas fakultātē, ir 
nepieciešams veiksmīgi nokārtot  
centarlizēto eksāmenu bioloģijā 
un ķīmijā. Vēl pavisam nesen no 
skolu absolventiem tika piepra-
sītas atzīmes abos priekšmetos. 
Bet sakarā ar skolēnu, kas kārto 
eksāmenu bioloģijā un ķīmijā, 
skaita samazināšanos, prasības 
bija nepieciešams vienkāršot. 
Līdz ar jauniešu zināšanu līme-
ņa samazināšanos universitātē 
ir nepieciešams ieviest papildus 
nodarbības.

„Jaunie cilvēki ir pragmātiski. 
Viņi izvēlas mācību priekšmetus, 
kas sola ātru un vienkāršu virzī-
bu pa karjeras kāpnēm. Kur gan 
Latvijas kontekstā šāds skolēns 
var saskatīt fizikas, bioloģijas un 

ķīmijas ikdienišķu pielietojumu?” 
teica Gardovskis.

Savukārt ja ņem vērā tikai sta-
tistiku, tad tagadējā, brīvprātīgajā, 
sistēmā Latvijas skolēni izrāda 
mazu interesi par eksaktajām zi-
nāšanām. Pagājušajā gadā eksā-
menu fizikā kārtoja tikai 7,33%, bet 
ķīmiju – 3,83% abiturientu. Tā ka 
- vai nu eksāmens būs obligāts, lai 
mudinātu skolēnus lielāku uzma-
nību pievērst šiem priekšmetiem, 
vai arī sarunas par „zināšanu eko-
nomiku” un „augsti kvalificētu dar-
baspēku” paliks vien sarunu 
līmenī. 

No otras 
puses, taisnība 
ir arī Druvietei. 
Kad Latvijā tika 
veidota cen  -
tralizēto eksā-
menu sistēma, 
tika paredzēts, 
ka atzīmes sa-
ņemšana būs 
absolvenu ce-
ļazīme iestājai 
augstskolās. 
Tā sakot, ie-
stājeksāmeni 
nebūs vairs 
jākārto, jo 
universitātes 
spēs novēr-
tēt kandidātu 
zināšanas, 
vien ieska-
toties viņu 
a tes tā tos . 

Bet vidusskolu un augstskolu 
programmas savā starpā netika 
saskaņotas. Un tā ir sanācis, ka 
skolās māca vienu, bet no pirm-
kursniekiem tiek pieprasīts pavi-
sam kas cits. Darba tirgus reālās 
vajadzības pēc šiem speciālis-
tiem arī gandrīz netiek ņemtas 
vērā. Vārdu sakot, katrs to sedzi-
ņu velk uz savu pusi. Tā ka dota-
jā brīdī stresa, ko izraisa centra-
lizētie eksāmeni, ir daudz vairāk 
nekā praktiska labuma. Kamēr 
valsts vadība neveido patiesi vie-
notu izglītības sistēmu, kurā aug-
stākā izglītība būs harmonisks vi-
dusskolas izglītības turpinājums, 
par „zināšanu ekonomiku” var 
pat nesapņot.

Viktors ŪDRIŠS
Foto no interneta

Politiķi atkal “sastrādāja”

Apsolu, ka līdz ar nākamo gadu par labiekārtotāju prioritā-
ti kļūs Daugavas krasti pilsētas teritorijā. Par daudz atpūtas 
vietu nekad nevar būt, arī jaunas taciņas pastaigām noteikti 
radīsies. 

Jaunie cilvēki ir pragmātiski. Viņi izvēlas mācību priekšme-
tus, kas sola ātru un vienkāršu virzību pa karjeras kāpnēm. 
Kur gan Latvijas kontekstā šāds skolēns var saskatīt fizikas, 
bioloģijas un ķīmijas ikdienišķu pielietojumu?

Valdošā koalīcija kārtējo reizi pārkāpa savas prioritātes.
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Līdz ar jaunā VID nodokļu un 
muitas informatīvā tālruņa numu-
ra ieviešanu tiks nodrošināta arī 
zvanu ieraksta funkcija, kas ļaus 
rūpīgi sekot sniegto konsultāciju 
kvalitātei un savlaicīgi noteikt ne-
pieciešamos pakalpojuma piln-
veidošanas pasākumus. 

Lai VID klientiem atvieglotu 
pāreju uz jauno VID nodokļu un 
muitas informatīvā tālruņa numu-
ru 67120000, jau no 2014. gada 
3. jūnija, zvanot uz līdzšinējo tāl-
ruņa numuru 1898, zvanītājam 
tiek atskaņots individualizēts au-

dio paziņojums par plānoto infor-
matīvā tālruņa numura nomaiņu. 
Savukārt pēc 2014. gada 3. jūlija 
zvanītājam tiks atskaņots indivi-
dualizēts audio paziņojums par 
to, ka numurs 1898 ir mainīts uz 
67120000 ar aicinājumu klientam 
pašam jau veikt atzvanu uz jauno 
numuru.

Detalizētākas atbildes uz 
saviem jautājumiem iedzīvotāji 
joprojām varēs saņemt vēršoties 
klātienē vai rakstiski VID klientu 
apkalpošanas centrā Talejas ielā 
1, Rīgā, sūtot jautājumu elektro-

niski VID mājaslapā vai arī uz 
e-pasta adresēm VID.konsul-
tanti@vid.gov.lv (konsultācijas 
nodokļu jautājumos) un MP.kon-
sultacija@vid.gov.lv (konsultāci-
jas muitas jautājumos).

VID bezmaksas diennakts 
uzticības tālruņa numurs paliek 
nemainīgs – 80009070. Zvanot 
uz to vai arī rakstot uz e-pasta 
adresi parkapumi@vid.gov.lv ie-
dzīvotājiem ir iespēja, saglabājot 
anonimitāti, sniegt informāciju par 
kontrabandu, nodokļu nemaksā-
šanu un algām aploksnē, kā arī 
nelikumīgu VID amatpersonu rī-
cību.

Evita Teice-Mamaja, VID 
Sabiedrisko attiecību daļas 

galvenā speciāliste

Mainīsies VID Informatīvā 
 tālruņa 1898 numurs

Šī gada martā Latvijas vides 
aizsardzības fonda (LVAF) admi-
nistrācija izsludināja otrās kārtas 
finansējuma saņemšanai 2014.
gadā no valsts budžeta program-
mas “Vides aizsardzības fonds” 
apakšprogrammas “Vides aiz-
sardzības projekti” projektu 
vadlīnijā “Atbildīgs dzīves-
veids” aktivitātē 3.3. “Vides iz-
glītības nometņu organizēšana 
bērniem un jauniešiem” projek-
tu konkursu. Projektu konkursa 
mērķis ir finansiāli atbalstīt pro-
jektus, kuru ietvaros tiek veicinā-
ta sabiedrības vides izglītība un 
audzināšana, kā arī Latvijā aktu-
ālo vides problēmu risināšana.

Priecājamies paziņot, ka 
Latvijas vides aizsardzības fon-
da padome 2014.gada 26.maija 
atbalstīja Šķaunes pamatskolas 
iesniegto projektu „ MŪSU MĀ-
JAS”. Projekta īstenošanas iz-
maksas  ir 2402,00 EUR, no tiem 
tika piešķirts LVAF finansējums 
73% apmērā no budžeta apakš-

programmas “Vides aizsardzības 
projekti” 2014.gada dotācijām pa-
redzētiem līdzekļiem un Dagdas 
novada pašvaldība  līdzfinansē 
vides nometni  23% apmērā. 

Šķaunes skolā būs organi-
zēta piecu dienu vides nometne 
„MŪSU MĀJAS”,  no 9.jūnija līdz 
13.jūnijam, kuras mērķis ir veici-
nāt Šķaunes skolēnu interesi par 
vides jautājumiem, piedāvājot 
pielietot praktiski pētnieciskās 
metodes reālajā dzīvē dažādās 
vides izglītības jomās un motivēt 
viņus aktīvai darbībai vides aiz-
sardzībā.

Izsaku pateicību Latvijas 
vides aizsardzības  fondam un 
Dagdas novada pašvaldībai par 
vides nometnes atbalstu.

Projekta vadītāja 
Zoja ANDŽĀNE

“Paldies Dievam, ka man 
vēl pietiek spēka kalpot un kristīt 
bērnus”, - saka Kovaļovas vecti-
cībnieku kopienas pārzinis tēvs 
Jefims Osipovs. 7. aprīlī, vienos 
no pareizticīgo kalendāra svarī-
gākajiem svētkiem - Vissvētās 
Dievmātes pasludināšanas dienā 
- Jefimam apritēja 87 gadi.

Aiz muguras garš un nepa-
rasts mūžs: četri gadi padomju 
armijas dienestā, 40 darba gadi 
dažādos ar lauksaimniecību sais-
tītos amatos Krāslavas rajonā. 
Taču liktenis lēma tā, ka aizejot 
pelnītā atpūtā, viņš kļuva par 21. 
Kovaļovas vecticībnieku kopie-
nas pārzini. Tā kādreiz bija viena 
no lielākajām Latvijā, tās vēsture 
aizsākās 1726. gadā. 

To, ka līdz karam Kovaļovas 
kopienu pēc ticīgo skaita pārsnie-
dza tikai Rīgas Grebeņščikovas 
kopiena, Jefims skaidri zina. Ceļu 
uz dievnamu viņš zināja jau agrā 
bērnībā, bet no 13 līdz 16 gadu 
vecumam viņš dziedāja Kovaļo-
vas kopienas baznīcas korī. Pēc 
viņa teiktā, Kovaļovas ciemā dzī-
voja 16 vecticībnieku ģimenes, 
bet tā kā dievkalpojumus apmek-
lēja vecticībnieki no visas tuvā-
kās apkārtnes, dievnamā pietrū-
ka vietas. 1935. gadā pat nācās 
piebūvēt luktu. Par to, cik daudz 
līdz kara laikam te dzīvojuši vecti-
cībnieki, liecina divas vecticībnie-
ku kapsētas. Kovaļovas kapsēta, 
pē tēva vārdiem, aizņem ne ma-
zāk kā 1.5 ha.

Tagad gan viss ir mainījies. 
Grāveru pagasts ir palicis tik tukšs, 
ka uz dievkalpojumiem ierodas ti-
kai divi desmiti ticīgo. Kovaļovas 
baznīca ir atvērta tikai lielos svēt-
kos un sākoties vecāku nedēļai, 
kad tiek pieminēti mirušie. 

Viņa tēvs - Fadejs Osipovs 
- gandrīz ceturtdaļgadsimtu ir 
kalpojis Slostovas vecticībnieku 

kopienā. Bet par to, lai Jefimu 
pievērstu vecticībai, parūpējās 
ne vien viņa tēvs, bet arī viņa 
vectēvs Vasīlijs, kuram dzīvē bija 
jāpārcieš ne mazums pārbaudīju-
mu, bet tas viņam nelika novēr-
sties no ticības. Pat būdams akls, 
viņš savas vecticības zināšanas 
nodeva ne vien saviem tuvinie-
kiem, bet visiem ciema jaunie-
šiem. Tieši viņa nopelns ir tas, ka 
zem Kovaļovas baznīcas velvēm 
skan zīmju dziedājumi, kas ir no-
zīmīgākā vecticībnieku dievkal-
pojumu īpatnība. Tie ir vienbalsī-
gi, var teikt, unisona dziedājumi, 
kas simbolizē vienotību ar Dievu. 
Šādu dziesmu pierakstīšanai tika 
izmantotas īpašas zīmes: karogs 
un āķis - no tā arī radies nosau-
kums “zīmju dziedājumi”. Jefims 
nožēlo, ka šos dziedājumus, ko 
vecticībnieki dzied jau kopš 7. 
gadsimta, ir spējušas saglabāt 
tikai nedaudzas kopienas. 

Padomju laika karojošais ate-
isms nopietni kaitēja kristietībai, tā 
uzskata Jefims. Bet vecticībnieki 
noturējās, jo vienmēr bijuši senat-
nes piekritēji: mājās viņiem vien-

mēr bija senās ikonas, lūdzās pēc 
vecajām lūgšanu grāmatā. Bet sa-
vas senās tradīcijas nodeva baz-
nīcas korī - no vecākajiem dzie-
dātājiem jaunajiem. Tā arī izdevās 
saglabā lasījumus dziedošā balsī.  
Tā laikam arī ir atbilde uz jautāju-
mu - kāpēc, aizejot pelnītā atpūtā, 
Jefims nolēma uzņemties šo visai 
smago misiju - kalpot baznīcā. Var 
teikt, ka šo lēmumu palīdzēja pie-
ņemt kāds gadījums, kas viņu aiz-
kustināja līdz asarām un palicis at-

miņā uz visu mūžu. Tas notika vēl 
tad, kad ticība bija aizliegta, bet 
cilvēki pretojās savus aizgājējus 
pavadīt mūžībā bez garīgā orķes-
tra. Pie viņa pienāca sieviete, kura 
gatavojās vīramātes bērēm, un, 
nometusies ceļos, lūdza, lai viņš 
nodzied lūgšanu mirušā mieram.

Jāpiebilst, ka laicīga dzī-
ve, ko Jefims aizvadīja vairākus 
desmitus gadu, nav mazinājusi 
viņa kristieša jūtas. Piebildīšu, 
ka dienējot četrus gadus tanku 
karaspēkā, viņš izpelnījās uz-
slavas rakstu no Baltijas kara 
apgabala karaspēka pavēlnieka 
armijas ģenerāļa I. Bagramja-
na. Un kā jau sākumā teicu, arī 
pēc kara dienesta viņš strādāja 
atbildīgos amatos. 1953. gadā, 
pabeidzot divu mēnešu priekš-
sēdētāju kursus, vadīja kolhozu 
“Padomju Latvija”. Te ļaujiet dalī-
ties ar Jefima atmiņām: “Tolaik es 
pat iedomāties nespēju, ka mani 
tik jaunu, turklāt bezpartejisku, 
norīkos uz atpalikušu kolhozu, lai 
to attīstītu. Uz to brīdi no 1200 ha 
platības izrādījās, ka nav aparts 
neviens no tiem. Govis fermās 

bija novestas līdz tādam stāvok-
lim, ka knapi varēja nostāvēt. 
Cūku fermās skanēja sirdi plosoši 
izsalkušu cūku kviecieni. Es ātri 
sapratu, ka te pie vainas kolhoza 
darbinieku disciplīnas trūkums. 
Ieviesu kārtību, lai gan tas nebi-
ja viegli. Atceros, ka pirmo darba 
nedēļu priekšsēdētāja amatā es 
aizvadīju praktiski bez miega.”

Atliek vien piebilst, ka tikpat 
ātri jaunais, veiksmīgais priekš-
sēdētājs Osipovs tika atlaists no 

amata, kad ra-
jona komitejas 
partijas sekretārs 
uzzināja, ar ko 
nodarbojas viņa 
tēvs Fadejs. Pēc 
pazemināšanas 
amatā Jefims 
vairākus gadus 
nostrādāja kol-
hozā “Dubna” par 
agronomu. Kad 
tas tika apvienots 
ar diviem kaimiņu 
kolhoziem (“1. 
maijs” un “Slo-
boda”), izveidojot 
vienu sovhozu 
“Grāveri”, viņam 
tika piedāvāts 
agronoma - sēk-
lkopja darbs. Pē-
dējos desmit ga-
dus, pirms sovhozu likvidācijas, 
viņš vadīja dispečeru punktu, bet 
tad devās pelnītā atpūtā. 

Jefims saka, ka nekad nav 
žēlojis pielīdējus, bet dzērājus 
gan. Arī tagad nevar vienaldzīgi 
noskatīties, kā alkohols pazudina 
cilvēkus. Skaidrs, ka lauku cilvēki 
nav izlutināti ar finansiālu līdzekļu 
pārpilnību. Bet ir cilvēki, kuri vien-
mēr atrod iespēju nopelnīt, bet 
citi - nodzer pēdējo, nereti liedzot 
ģimenei maizes gabalu. Dzīve ir 
smaga un liek izturēt daudz pār-
baudījumu. Tikai ticība dod spē-
kus tos pārdzīvot un celties kājās. 
Vēl viens tēva Jefima novēlējums 
- esiet godīgi! Attiecībās ar kaimi-
ņiem, kolēģiem, ģimenes locek-
ļiem. Tad Dievs jūs nepametīs…

Tas, ka pret tēvu Jefimu ar 
lielu cieņu izturas visu Grāveru 
pagasta teritorijā un Aglonas no-
vadā esošo konfesiju pārstāvji, 
man zināms jau sen. Arī pati biju 
lieciniece tam, kā par viņa vese-
lību lūdzās Pashas priekšvakarā 

organizētajā garīgajā vakarā, ko 
vadīja Grāveru Ercenģeļa Mihai-
la pareizticīgo baznīcas pārvald-
nieks Viktors Mjaliks. Apstiprinot 
teikto, varu piebilst, ka Latvijas 
pareizticīgo baznīcas Metropolīts 
Aleksandrs, par godu Jefima 80 
gadu jubilejai, apbalvoja tēvu ar 
Svētā mocekļa Jāņa ordeni. 

Tēvam Jefimam ir vēl kāds 
augsts apbalvojums - sv. Serge-
ja Radoneža sudraba medaļa, 
ko pasniedza Maskavas un visas 
Krievijas Patriarhs Aleksejs II. Šo 
apbalvojumu viņš nopelnījis par 
kalpošanu Dievam. 2000. gadā 
Jefims apceļoja visas Jeruzale-
mes svētās vietas.  

Tiesa, noskaidrojās, ka tēvs 
Jefims ir “slēpis” kādu visai ievē-
rojamu faktu. Izrādās, viņš jaunī-
bā ir gleznojis. Gribētos redzēt 
viņa gleznas. Piemirsa izstāstīt, 
laikam…

Valentīna SIRICA
Autores foto

Dieva ceļi ir neizdibināmi

Tēvs Jefims rāda Svētā mocekļa Jāņa ordeni. 

...ir cilvēki, kuri vienmēr atrod iespēju nopelnīt, bet citi - 
nodzer pēdējo, nereti liedzot ģimenei maizes gabalu. Dzīve ir 
smaga un liek izturēt daudz pārbaudījumu. Tikai ticība dod 
spēkus tos pārdzīvot un celties kājās.

Par labiem cilvēkiem

Uzmanību!

Valsts ieņēmumu dienests (VID) vērš uzmanību, ka no 
2014. gada 3. jūlija VID nodokļu un muitas informatīvā 
tālruņa numurs būs 67120000 līdzšinējā 1898 vietā. Turp-
māk iedzīvotājiem būs pieejams VID informatīvais atbalsts 
vēl augstākā kvalitātē, profesionālākā līmenī un arī par 
draudzīgāku cenu, jo VID nodokļu un muitas informatīvais 
tālrunis 67120000 nebūs paaugstinātas maksas numurs un 
turpmāk zvanot uz to zvanītājam tiks piemērots standarta 
tarifs zvanam uz stacionāro tālruni.

Projekts “Mūsu mājas”

Ar katru gadu Latvijā arvien 
vairāk autovadītāju, Ceļu sa-
tiksmes negadījuma (CSNg) 
apstākļu noformēšanai iz-
manto Saskaņoto paziņoju-
mu (SP). Tomēr, kā liecina 
Latvijas Transportlīdzekļu 
apdrošinātāju biroja (LTAB) 
rīcībā esošā informācija, ne 
visi autovadītāji zina, ka arī 
negadījuma izraisītājam SP 

ir jāiesniedz apdrošinātā-
jam, pie kura pirkta OCTA 
polise, turklāt ne vēlak kā 
10 dienu laikā. 

SP ir jāiesniedz arī tad, ja 
vainīgās puses transportlīdzeklim 
CSNg rezultātā nav radīti bojāju-
mi. Tomēr neraugoties uz to, ka 
likuma grozījumi ir veikti vairāk kā 
sešus gadus atpakaļ, autovadītāji 
šo likuma normu nezina uzska-

tot, ka vainīgajai pusei SP nav 
jāiesniedz vispār vai arī tas tiek 
iesniegts novēloti. 

“Analizējot datus par CSNg 
skaitu, kas notikuši pēdējos se-
šos gados un reģistrēti uz SP 
pamata, var secināt, ka ar katru 
gadu šo CSNg īpatsvars kļūst 
aizvien lielāks. Salīdzinājumam 
2009.gadā CSNg īpatsvars, kas 
reģistrēti ar SP, ir bijis 53,4%, 
2012.gadā – 62,3%, savukārt 

2014.gada 3 mēnešos jau 66,3%. 
Šai situācijai ir loģisks izskaidro-
jums, jo protams, ka SP ir ērtā-
kais nelielu CSNg fiksēšanas 
veids, jo palīdz reģistrēt negadī-
juma apstākļus pietiekami ope-
ratīvi, neiesaistot policiju. Tomēr 
nevajag uzskatīt, ka līdz ar SP 
aizpildīšanu, viss arī beidzas. Tas 
ir tikai sākums procesam, kura 
ietvaros abām pusēm ir ne tikai 
jāiesniedz apdrošinātājam savs 

SP eksemplārs, bet arī jāatrāda 
transportlīdzeklis, lai apdrošinā-
tājs, izrietot jau no savāktajiem 
faktiem, varētu izvērtēt katras pu-
ses atbildības pakāpi un pieņemt 
lēmumu par apdrošināšanas 
atlīdzību”, informē LTAB valdes 
priekšsēdētājs Juris Stengrevics.

Informāciju sagatavoja LTAB 
sabiedrisko attiecību konsul-

tante Inese LUKAŠEVSKA

Novēloti iesniedzot Saskaņoto paziņojumu autovadītāji riskē saņemt regresa prasību
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Viens sāk, otrs turpina, 
trešais pievienojas
Nereti sasniegumu pamatā 

ir vairāku cilvēku kopdarbs. Kurš 
neko nezina par Svariņu jauniešu 
organizāciju “Delverība” un tās 
veikumu jaunatnes saliedēšanā? 
Kurš nav dzirdējis par Svariņu 
rokdarbniecēm un audējām? Ku-
ram pirmā dzirdēšana par Svariņu 
novadpētniecības istabu? Var pa-
turpināt vēl un vēl, bet uztaisīsim 
pauzi tieši šajā vietā. Esot Svari-
ņos, regulāri painteresējos, kas 
jauns novadpētniecības jomā. 
Pavisam negaidīti man tika pie-
šķirts gids un nelielo pagasta mu-
zeju tā jaunajās telpās palīdzēja 
iepazīt Aivars Šļahota – pagasta 
mikroautobusa šoferis, kurš pēc 
izglītības ir namdaris un māk ne 
tikai atdzīvināt vecas stelles vai 
salabot solu, bet ir devis savu 
ieguldījumu muzeja tapšanā un 
spēj daudz interesanta pastāstīt 
par katru eksemplāru. Protams, 
uz absolūtu patiesību nepreten-
dējot, bet – pierādiet pretējo! 

Mūžības elpa
Laikam man piekritīs ikviens, 

ka novadpētnieki būtu slikti pa-
strādājuši, ja nebūtu neviena atri-
būta, kas atgādinātu par II pasau-
les kara gadiem. Galu galā mūsu 
valstij pāri soļoja gan vācu, gan 
padomju karavīru pulki un viņi 
ir atstājuši savas pēdas vietējo 
cilvēku likteņos. Lūk, arī Svari-
ņos novadpētnieki parūpējās, lai 
jaunā paaudze vietējā muzeja 

telpās varētu apskatīt, 
aptaustīt, salīdzināt 
padomju un vācu ka-
ravīra ķiveres. Turpat 
apskatāmas vācu ar-
mijas patronu čaulītes, 
šķembas no mīnām 
vai bumbām. Manam 
gidam ir aizdomas, ka 
tās atrastas, izzāģējot 
mežu un trāpot šķem-
bā ar zāģa zobiem. 

Grūti paskaidrot, kāpēc tieši bla-
kus šiem atribūtiem nolikts, iespē-
jams, krīta perioda gliemežvāks? 
Varbūt kā atgādinājums tam, ka 
karš cilvēces vēsturē nav jauna 
lieta, tā saknes ir dziļā pagātnē.  
Nākamais interesantais apskates 

objekts – kandžas aparāta dzesē-
tāja daļa, kas ievietota koka mucā 
un kurai, laikam, bērnus un skolē-
nus ved garām, neiedziļinoties ni-
ansēs. Bet man Aivars izstāstīja 
visu procesu gandrīz sīkākajās 
niansēs un pat atklāja atšķirības 
starp līdzīgiem aparātiem. Bija arī 
pārsteigums uzzināt, ka kandžas 
dzīšanai nebūt nevajag milzīgas 
konstrukcijas ar sarežģītām dze-
sēšanas sistēmām. Konstrukcija 
neticami vienkārša, izgatavota, 
var sacīt, no virtuvē pieejamiem 
rīkiem, bet tur jau tas joks, ka ko-
munālajos dzīvokļos ko tik cilvēki 
neizgudroja, lai iegūtu kāroto. Un 
darbojās bez aizķeršanās. 

Bija reiz vīri kā ozoli
Lai vai kā, bet mūsu tēvu 

tēvi neslīka grādīgajā dzirā, kā 

to dara daudzi mūsdienu bāleliņi. 
Lai iedzertu, vajadzēja nopietnu 
iemeslu, teiksim, lielas svinības, 
vai pēc padarīta darba cēliena. 
Arkls vai krieviski – soha –   se-
nāk bija kalts no metāla, bet pie 
Svariņu novadpētniekiem nonā-
ca nedaudz modernizēts, proti, 
tajā jau ir dažas mūsdienīgākas 
detaļas, piemēram, četrkantainu 
kaltu uzgriežņu vietā ievietotas 
padomju laikā rūpnieciski izga-
tavotās skrūves un uzgriežņi. To-
mēr priekšstatu par šo darbarīku 
un darba smagumu ar to var gūt 
ļoti pilnīgu. 

Labi, pietiks par milžiem, pa-
lūkosimies pēc mazākām lietām. 
Muzejā ieraudzīju vairākas ēveles, 

šķietami vienādas, bet 
Aivars, kā jau šīs jomas 
profesionālis, vien sirsnīgi 
pasmaida un saprotami 
izstāsta, ar ko katra at-
šķiras un kāpēc katram 
meistaram bija vairākas 
atšķirīgas ēveles. 

Turpat ieraugu me-
tāla āmuru, un man ļoti 
negribējās ticēt Aivara sa-
cītajam, ka tas šeit varētu 

būt nonācis no ķirurga arsenāla. 
Bet tā, protams, ir tikai versija, 
taču atsevišķi āmura elementi un 
kvalitatīvais materiāls vedina uz 
šādām domām. Toties kurpnieka 
āmuru nesajauksi ne ar kādu citu, 
pat ja tas jau ir ticis pie jauna koka 
kāta, ko darināja Aivara rokas. 

Evolūcija darbarīku 
pasaulē

Kā jau inženierim pēc pirmās 
izglītības, man bija ļoti aizraujoši 
papētīt skrūvju atslēgas. Visti-
camāk tās ir angļu atslēgas ar 
iespēju pieregulēt atvērumu skrū-
ves galvas izmēram.

Jaunkundzēm, kuras šodien 
iemet veļas automātā palagu un, 
smagi pūšot telefona klausulē, 
sūkstas draudzenei par noguru-
mu, mazgājot veļu, noteikti vaja-

dzētu apskatīt dažus šī mu-
zeja eksponātus – koka dēļus 
veļas mazgāšanai un evolūci-
jas rezultātā tapušos metāla 
veļas mazgāšanas dēļus. Vēl 
der palūkoties arī koka vālī-
tes un rievota dēlīša virzienā 
– ierīce linu audumu gludinā-
šanai. Starp citu, ir arī unikāli 
eksemplāri, un sevi cienošs 
meistars atstāja uz tāda glu-
dekļa savu firmas zīmi. Kā 
viss šajā pasaulē, arī gludekļi 
piedzīvojuši evolūciju, un ne-
lielu ieskatu par to sniedz mu-
zejs – sākot ar gludekli, kam 
ogles nevajag un ko var ielikt 
kabatā vai rokassomiņā, beidzot 
ar lieliem ogļu gludekļiem. 

Ja ir prece, vajag svarus. 
Angļu bezmēns kādam šķitīs ne-
saprotama lieta, bet turpat blakus 
apskatāmi nostalģiju rosinošie tir-
gus svari ar atsvariem. 

Atmiņas īpatnības 
Radikālus nacionālistus, pie-

ļauju, tracinās padomu armijas 
uzpleči un citas relikvijas, bet, 
atmetot visu ideoloģiju, atzīsim, 
ka dienests, kaut arī okupācijas 
armijas karaspēkā, būtībā bija 

nopietna skola jaunajam vīrie-
tim, topošajam ģimenes galvai. 
Tagad jauns vīrietis nevar kro-
siņu noskriet un vēl lielās ar to, 
bet tolaik no kauna zemē ielīstu. 
Uzpleči un citas relikvijas ir tikai 
kā atgādinājumi par jaunības 
gadiem. No cilvēku atmiņas pa-
mazām un neatgriezeniski izzūd 
atmiņas par kinokameru, kinolen-
šu montēšanas galdiņu “Selena”, 

magnetofona lenti, vinila plati un 
tamlīdzīgiem eksponātiem, jo šīs 
lietas aizstājušas mūsdienīgas 
tehnoloģijas un dažas no tām jau 
šodien ir ar lielu bārdu. Cik sen 
ļaudis stāvēja garās rindās, lai 
nopirktu televizoru ar melnbaltu 
ekrānu, tad krāsu, tad tādu, kurā 
uz viena ekrāna redzētu kādus 
deviņus kanālus vienlaikus, tad 
ar plakano ekrānu, tad ar vēl plā-
nāku plakano ekrānu utt. Mūs-
dienu straujais dzīves ritms jau ir 
pierādījis to, ka tas, kas vēl vakar 
bija progresa kalngals, rīt būs ne-
glābjami novecojis un atpalicis. 

Interesanti, kādi eksponāti muze-
jus pārpildīs pēc gadiem desmit 
un vai tie izspiedīs no mūsu at-
miņas primitīvos darbarīkus? Jeb 
nonāksim līdz tam, ka šodienas 
tehnika, ko nākamās paaudzes 
redzēs muzejos, jau tiks uztvera 
kā primitīvais darbarīks…

Juris ROGA
Autora foto

Bija, ir, kas būs?
Svariņu pagasta vārds bieži izskan laikraksta 
“Ezerzeme” slejās visnotaļ pozitīvā nozīmē un par 
to jāpateicas gan dažādu iestāžu vadītājiem, kuri 
apzinīgi veic savus pienākumus un dara vairāk 
nekā no viņiem prasa, gan vienkāršiem cilvēkiem, 
kuri savulaik čakli strādājuši un dalās savās at-
miņās, gan tiem, kuri šodien velk smago vezumu 
uz priekšu un visam atrod laiku. 

Aivars Šļahota

Otrā pasaules kara laika atribūtika

Angļu uzgriežņu atslēgas

No liela līdz mazam

Jaunkundzēm, kuras šodien iemet veļas automātā palagu 
un, smagi pūšot telefona klausulē, sūkstas draudzenei par 
nogurumu, mazgājot veļu, noteikti vajadzētu apskatīt dažus 
šī muzeja eksponātus.

Nobeigums. Sākums 1.lpp.

Fantastisks cilvēks, mīl 
runāt

Katrs no mums Imantu Zie-
doni ir iepazinis citādāk. Vieni 
caur dzeju, citi caur poēmām, 
publicistiku, esejām, apcerēm 
par literatūru, bet Linda Babiško 
– caur pasakām. Tā var spriest 
pēc viņas izvēlētās diplomdarba 
tēmas. Meitene izgatavoja balta 
māla bļodas, kuras apgleznoja 

ar keramikas krāsām pēc Imanta 
ziedoņa grāmatas „Krāsainas pa-
sakas”  motīviem. Lindas mīļākā 
pasaka ir Baltā pasaka un tālab 
bļodiņas ir baltas jo baltas, kuras 
atdzīvina citu krāsu toņi.

Skaistākie mirkļi
Mūsu avīzes formāts nedod 

iespēju pastāstīt par katru diplom-
darbu un tā autoru, bet ticiet vai 
ne, garlaicīgi nebija ne mirkli! Pa-
sākuma otrā, svinīgā daļa izska-

nēja Indras tautas nama zālē. Visi 
divpadsmit bērni tika aicināti uz 
skatuves un no tās ievesti zālē un 
apsēdināti goda vietā. Pēc aizrau-
jošas koncertprogrammas, kurā 
dominēja dejas, bet arī izskanēja 
pa kādai dziesmai, katrs izlaidum-
nieks tika aicināts uz skatuvi, kur 
viņu sumināja īpašā veidā un pēc 
tam aicināja atgriezties zālē, kur 
sagaidīja sveicēju rinda – vecāki, 
citi tuvinieki, draugi, radi, paziņas. 
Pasākuma noslēgumā bērnu ve-
cāki un paši jaunieši pateicās sko-
las pedagogiem, kā arī parakstīja 
svinīgu solījumu.

Juris ROGA
Autora foto

Bagātinās mākslas pasaule
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Televīzijas programma

Katru gadu pirmajā otrdienā 
pēc Vasarsvētkiem Eksternahas pil-
sētā, Luksemburgā, notiek brīnišķīgs 
gājiens. Pirmajā acumirklī šķiet, ka 
gājiens atgādina karnevālu, kura lai-
kā visi dejo un priecājas. Bet īstenībā 
tā ir stingri reliģioza procesija, kur 
piedalās svētceļotāji, garīdznieki, 
mūki. Dejojošā procesija ienāk ka-
tedrālē, dalībnieki uz kādu brīdi ap-
stājas pie šķirsta, kurā atrodas Sv.Vil-
leborda relikvijas, un, turpinot dejot, 
iet prom no baznīcas, lai turpinātu 
dejot pilsētas ielās. Šādā veidā svēt-
ceļnieki un svinīgā gājiena dalībnieki 
Luksemburgas aiz-
bildnim lūdz grēku 
piedošanu. 

Svētā Villebor-
da dzimtene bija 
Britānija. Piedzima 
viņš 658. gadā. Tā 
nu ir sanācis, ka 
visa viņa dzīve kopš 
pašas bērnības bija 
saistīta ar kristiešu 
askētiem. Pietiek 
pateikt vien to, ka 
viņa tēvs, pirmais 
skolotājs un klos-
tera pārvaldnieks 
uzreiz pēc nāves 
tika kanonizēts. 
Bet Luksembur-
gas aizbildņa dzīvē 
bija daudz grūtību, 
ceļojumu, kāpu-
mu un kritumu. 
Pēc baznīcas iz-
glītības iegūšanas 
Villebords devās 
uz slaveno Īrijas klosteri, kas tolaik 
bija viens no slavenākajiem kristie-
šu centriem visā Eiropā. Sludinātāju 
grupas sastāvā Villebords tika no-
sūtīts uz Frīzijas karalisti (mūsdienu 
Holandes un Ziemeļvācijas teritori-
ja). Sludināt nācās kara apstākļos. 
Franku zemnieki cīņas laukā kāva 
Frīzijas pagānus. Villeborda vadībā 
tika celtas baznīcas, dibināti klosteri, 
blakus tiem tika būvētas arī pilsētas. 
Daudz gadu Enternahas pilsētā pa-
vadīja sludinātājs. Šeit arī nomira. 
Pirmais brīnums, saistīts ar Ville-
borda vārdu, notika viņa bērēs. Kā 
stāsta, viņa kaps pats palielinājās, jo 
zārku ar svētā ķermeni tajā nevarēja 
ievietot. Līdz ar laiku pie svētā kapa 
sāka notikt brīnumi, kas bija saistīti 
ar smagi slimo, tajā skaitā ar epilep-
sijas slimību, cilvēku atveseļošanās. 
Villeborda vārds bija leģendām vīts. 
Kāds apgalvoja, ka svētais reiz no 
mazas krūkas ar vīnu spēja padzirdīt 
pat 40 cilvēkus, kāds cits stāsta, ka 
katra sīka monēta, ko iedeva svētais, 
pārvērtās zelta gabalā... Neviens jau 
nevar apgalvot – taisnība tā vai nē, 
bet Villebodra kapavietas godināša-
na kļuva par kristiešu pielūgšanas un 
svētceļojuma vietu Eiropā. 

Pirmais „dejojošais” gājiens 
Eksternahā notika 15. gadsimta 
vidū. Sākumā baznīca nebija sajūs-
mā par dejām šajā dienā. Patiešām 
dīvaini, kāpēc svētceļnieki šajā dienā 
dejo? Atbilde jāmeklē pagānu tradī-
cijās. Lieta tāda, ka jau kopš seniem 

laikiem visām tautām bija ļauno 
garu atbaidīšanas rituāls. Tādēļ pie 
ugnskura tika dejotas īpašas dejas. 
Līdz ar „iekļūšanu” Eiropā kristiešu 
rituālās dejas beidzās, bet... ne pa-
visam. Mūsdienu teologi kā piemēru 
min karaļa Dāvida uzvedību Derības 
Šķirsta priekšā. Vārdu sakot, svētceļ-
nieki šādā veidā ar dejas palīdzību 
attēlo slimos un sirgstošos ļaudis, un 
ar šādu uzvedību lūdz grēku nožē-
lošanu un lūdz Luksemburgas svētā 
aizbildņa labvēlību. Šodien Ekster-
nahā dejo visi: kvartālu vecākie un 
studenti, cienījamas sievietes un 

ģimnāziju audzēk-
nes, policisti un 
ugunsdzēsēji, mo-
narhi un bīskapi. 
Tradīcija turpinās 
jau vairāk nekā 500 
gadus. 

Bieži vien šajā 
dienā pilsētu ap-
meklē arī pats her-
cogs Lielais ar savu 
dzīvesbiedri, kas 
dejo līdz ar pārē-
jiem. Baznīcā, kur 
atrodas marmora 
šķirsts ar svētā re-
likvijām, dalībnieki 
uz brīdi apstājas, 
lai veiktu reveransu 
uz relikviju pusi, un 
tad atkal turpina 
savu deju. Kas at-
tiecas uz muzikālo 
pavadījumu, tad arī 
tam ir sava vēsture. 
Daudzie orķestri, 

kas pavada procesiju, spēlē ļoti vien-
kāršu melodiju. Pirmo reizi pilsētā to 
nospēlēja zaglis, kas bija notiesāts 
uz nāvi. Viņa pēdējā vēlēšanās bija 
– spēlēt vijoli. Kad noziedznieks spē-
lēja, pilsētnieki sāka dejot – viņiem 
ļoti iepatikās melodija. Izmantojot 
deju burzmu, zaglēns aizbēga. Bet 
melodiju atcerējās. Vēl bez zaglēna 
melodijas procesiju pavada baznīcas 
zvanu skaņas.  

Interesanti, ka pilsētas visas 
viesnīcas jau ir noīrētas mēnesi 
pirms svētkiem. Svētā Villeborda 
dienā tarnsportlīdzekļu iebraukšana 
Ekstenahā ir aizliegta. Svētceļotāju 
skaits ir vienkārši milzīgs. Vēl nesen 
gājienā piedalījās svētceļotāji, ģēr-
bušies tautas tērpos vai speciālos 
apģērbos. Bet drīz vien bija nolemts 
no tā atteikties, jo procesijā arī gri-
bēja piedalīties visi iespējamie fol-
kloras un etnogrāfiskie kolektīvi. 
Viņi veidoja fonu, kas novērsa svēt-
ceļotāju uzmanību no lūgšanām un 
notiekošā reliģiozā satura. Tagad 
policija stingri seko tam, lai procesijā 
nebūtu nekādu ķekatnieku. 

Svētku noslēgumā skan zaglēna 
dziesmas melodija, ko izpilda polici-
jas darbinieku orķestris. Pēc tā jaut-
rība uzreiz beidzas. Garīdzniecība un 
svētceļotāji nometas ceļos un lūdz 
Sv. Villeborda aizstāvību. 

Uzjautrinoša tradīcija. 

Andrejs JAKUBOVSKIS
Foto no interneta

TREŠDIENA, 11. jūnijs

LTV-1
4.55, 12.15 Skats no malas
5.25, 10.05, 18.50, 0.00 Četras istabas
6.00 Latvijas Republikas valsts himna
6.02 Province
6.30 Rīta Panorāma
8.35, 15.20 Mīlas viesulis 
9.30, 20.00 Latvijas sporta varoņi
10.40, 19.25 Mana ģimene
11.15, 13.15, 15.05 Top-Shop 
11.30 Aizliegtais paņēmiens
12.45, 1.25 Ielas garumā
13.30, 1.55 Vai Rīga jau gatava? 
13.45 Latvija var! 
14.20 V. I. P. - Veiksme. Intuīcija. 
Prāts
16.20 Muks
16.45 Negantais Henrijs
17.15, 23.15 100 g kultūras
18.00, 23.00 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
4.55 Vides fakti

LTV-7
5.00 Tavs auto
5.31 Autosporta programma.

6.00 Latvijas Republikas valsts himna
6.05 Sekotāji
7.10 Vai Rīga jau gatava?
7.30 Rīts ar Natāliju Ābolu 
8.15 Skats rītdienā
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 še-
devri
12.30 Troksnis
13.30 Top - Shop 
14.00 Ceļš uz 2014. gada FIFA Pasau-
les Kausu
19.00 Šodien
19.35 Izgaršot Brazīliju
20.05 Globalizācija 3000
20.30 Drošības testu manekeni
21.40 Spots
22.10 Makšķerēšanas noslēpumi
22.40 Ātruma cilts
23.10 Pēdējais liecinieks
0.05 Uzvaras seglos
1.00 Imanta - Babīte pietur
1.30 SeMS piedāvā... 

LNT
5.00, 15.40 Ģimenes drāmas
5.45 Kristīgā programma 

6.15, 4.25 Zīlniece
6.45 Šodien novados
7.00, 2.30 900 sekundes
9.00, 1.20 Dzīvīte 
9.35, 14.20 Televeikala skatlogs
9.55 Mf. Mīla fjordos. Vasaras vētra
12.00 Dzintara dziesmas
13.00, 19.00 1001 Nakts
14.00, 17.50, 20.00 LNT ziņas
14.35, 1.40 Runāsim atklāti
16.50, 18.00 Kaislību jūrā
20.40, 4.00 Degpunktā
21.10 Policists no pagātnes 
22.15 Vegasa
23.20 Mf. Tīģerzeme

TV3
5.00, 2.30 Mīlestības sirdspuksti 
5.40, 11.55 Счастливы вместе
6.35 Amuleta mednieki 
7.05, 13.35 Denijs spoks 
7.35, 13.00 Smurfi
7.55, 0.50 Simpsoni 
8.55 Mf. Labais burgers
10.50 Kobra 
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

TV3+
5.35, 17.50, 1.55 Дом 2
6.20 Симпсоны
7.05, 14.30 Дневник доктора 
Зайцевой
8.05 6 кадров
8.40 Самое смешное видео 
Америки.
9.00 Закрытая школа. Сериал 
11.10, 15.35 Comedy Women
12.15, 18.55 10 желаний
13.20, 19.55 Интерны
16.35 Моя прекрасная няня 
21.00 Дорогая, мы убиваем детей 
23.50 Патруль. Х/ф
 
TV5
5.00, 1.20 Ночь музыки
7.20, 12.20 Кремлевские курсанты
8.20, 18.30, 21.50, 0.00  Наша тема
9.15, 12.05 TV Shop
9.30, 16.25 Фарфоровая свадьба. 
Сериал
10.35, 17.30 Москва. Три вокзала
11.35, 22.25, 0.55 Криминал+

13.20 Сам себе режиссер
14.15, 19.40 Дом с лилиями
19.30 Новости
22.00 Вечер@22
23.00 Агент особого назначения

Первый Балтийский
3.25 Девять дней одного года. Х/ф
5.10 Музыкальный канал
6.00 Доброе утро
9.00, 11.00, 14.45, 17.00 Новости
9.30 Контрольная закупка
10.00 Жить здорово!
11.35 Куприн. Поединок. Сериал
13.50 В наше время
15.00 Наедине со всеми
15.55 Модный приговор
17.50 Стас Михайлов. Против 
правил
18.55 Давай поженимся
20.00 Время. Латвийское Время
21.15 Фото на документы. Х/ф
23.15 Вечерний Ургант
0.15 Euronews
0.45 Три плюс два. Версия курорт-
ного романа
1.50 Хищник. Х/ф
3.25 Свадьба с приданным. Х/ф

РЕН ТВ
6.10 Пища богов

Svētā Villeborda no Luksemburgas svētki
10. jūnijs Ir iemesls!

24. maijā Babītes novada 
Piņķos notika gadskārtējā Vies-
tura kausa izcīņa, kura patrons ir 
daudzkārtējais pasaules un Eiropas 
čempions svara bumbu celšanā, 
daudzkārtējais pasaules rekordists 
dažādos svaru bumbu celšanas 
vingrinājumos Viesturs Gargurnis.

Par medaļām un kausiem 
spēkus mēroja jaunietes, jaunie-
ši, vīrieši, sievietes un veterāni. 
Sacensību programmā – dažādu 
svaru bumbu (atbilstoši dalībnieku 
vecumam) raušana ar vienu roku 
bez laika kontroles. Vārdu sakot – 
sportists rauj bumbu līdz spēku iz-
sīkumam un savā svara kategorijā 
uzvar tas, kurš to paveic visvairāk 
reižu. Svaru bumbas nav visiem 
vienādas, gados jaunākiem spor-
tistiem tās ir smagākas, bet vete-
rāniem – vieglākas.  

Sacensībās bija pārstāvēti 
Latvijas un Igaunijas sportisti. Uz 
šīm sacensībām regulāri brauc 
arī mūsu sporta veterāns Antons 

Arnicāns, kopā ar viņu Dagdas 
novadu pārstāvēja arī Nikolajs 
Ratuševs no Ezerniekiem un 
Modris Ratinskis no Dagdas arodvi-
dusskolas. 

Antons: “Sacensības bija lie-
liski organizētas. Mums izdevās 
uzrādīt ļoti labu rezultātu. Modris 
16 kilogramu smagu svaru bumbu 
uzrāva 120 reizes, tas viņam deva 
1. vietu. Viņš piedalījās arī 50 kilo-
gramu smagas svaru bumbas grū-
šanā – 15 reizes un izcīnīta bronza! 
Nikolajs rāva 20 kilogramu smagu 
svaru bumbu 120 reizes (2. vieta). 
50 kilogramu svaru bumbu viņš uz-
grūda 23 reizes (2. vieta).”

Antons 10 kg svaru bumbu 
uzrāva 416 reizes, kas ir labākais 
rezultāts viņa vecuma kategorijā 
un izcīnīta pirmā vieta. Nākamās 
sacensības svaru bumbas cel-
šanā, kurās vēlētos piedalīties 
mūsu sportisti-veterāni, notiks 
13. augustā Vitebskā — Olimpis-
kās spēles veterāniem un Ginesa 
rekorda uzstādīšana. 

Juris ROGA

Trīs vīri cīnījās!

Mūsu spēkavīri – Modris, Antons un Nikolajs – ar izcīnītām balvām.

Laika periodā no 30.05.2014. līdz 
06.06.2014. Krāslavas iecirknī tika 
reģistrēti 46 notikumi. Būtiskākie:

•	 30. maijā Krāslavas iecirknī 
tika saņemts Izvaltas iedzīvo-
tāja iesniegums par to, ka ne-
noskaidrotas personas daļēji 
izjauca viņam piederošo celtni 
un nozaga gāzbetona blokus. 
Tika uzsākts kriminālprocess, 
notiek izmeklēšana.

•	 3. jūnijā Andrupenē 1937. g 
dzimusī sieviete konstatēja, ka 
uzlauzts pagrabs un pazuda 
konservētie produkti. Notiek 
vainīgo personu noskaidroša-
na.

•	 5. jūnijā Dagdas iecirkņa po-
licisti sadarbībā ar Valsts Ro-
bežsardzes darbiniekiem veica 
bezvēsts pazudušās sievietes, 
dzim. 1967.g. meklēšanu, kura 

iepriekšējas dienas vakarā aiz-
gāja no mājām un neatgriezās. 
Meklētāju darbs vainagojās ar 
panākumiem — bezvēsts pa-
zudusī tika atrasta dzīva, salī-
dzinoši netālu no mājām eso-
šajā mežā un paskaidroja, ka it 
kā apmaldījusies.

•	 Periodiski Krāslavā notiek zā-
dzības ar īpašu raksturu — no 
dzīvokļiem, izmantojot neaiz-
slēgtas durvis zog mantas, 
kas atrodas netālu no ieejas 
durvīm, parasti, tās ir rokas 
somiņas ar visu saturu. Polici-
ja aktīvi strādā pie noziegumu 
atklāšanas un lūdz iedzīvotā-
jus būt modriem, nedod gar-
nadžiem iespēju viegli tikt pie 
kārojamā. Kā arī, ja jūsu kāpņu 
telpā vai mājas tuvumā tiek pa-
manītas aizdomīgas personas, 
lūgums ziņot policijai pa telefo-
niem 6503414, 65603403 vai 
110.

Krimināls, notikumi Atsavināta kārtējā 
 nelegālo cigarešu 

partija 
Krāslavas  novadā
Aizvadītajā nedēļā Krimināl-

policijas biroja darbinieki, veica 
intensīvu darbu pret akcīzes pre-
ču nelikumīgu apriti. Operatīvā 
darba rezultātā tika atsavināta 
kārtējā apjomīga nelegālo cigare-
šu partija.

Realizējot operatīvus pasā-
kumus, Krāslavas novada Krās- 
lavas pagastā tika apturēta kāda 
automašīna, kurā tika pārvadātas 
nelegālās cigaretes lielā apmērā. 
Pavisam policijas darbinieki atra-
da un atsavināja 300000 cigare-
šu bez LR akcīzes markām. 

Saistībā ar notikušo ir uz-
sākts kriminālprocess, kurā ap-
turētās automašīnas vadītājs, 
1979.gadā dzimušais vīrietis, ir 
atzīts par aizdomās turamo.

Slēpotājus 
 apbalvoja Siguldā

31. maijā Siguldā pilsētas 
Svētku laukumā tika sumināti 
labākie Latvijas distanču slēpo-
tāji 2013./2014. gada sezonas 
kopvērtējumā. Sezonas garumā 
slēpotāji ir sacentušies vairākos 
sacensību posmos un krājuši 
svarīgus punktus sezonas ran-
gam.

Starp apbalvotajiem slēpo-
tājiem bija arī mūsu krāslavieši. 
Junioru grupā uzvarētājas kausu 
ieguva Krāslavas Sporta skolas 
audzēkne Olga Kovaļova. Ojārs 
Vanags jauniešu (V-18) grupā 
ierindojās otrajā vietā. Savukārt 
Natālija Kovaļova starp sievietēm 
(Elites grupā) palika sestajā vie-
tā. Sezonas garumā vērā ņema-
mus rezultātus uzrādīja Snežana 
Jegorčenko, kas ļāva viņai kop-
vērtējumā starp jaunietēm ieņemt 
sesto vietu. Labus rezultātus 
uzrādīja arī Bogdans Kancevičs- 
9.vieta starp 39 dalībniekiem un 
Artēmijs Ivanovs savā vecuma 
grupā (V-12) starp 70 dalībnie-
kiem ierindojās 16.vietā.

Pateicoties visiem Krāslavas 
Sporta skolas slēpotāju startiem 
starp 34 Sporta skolām un klu-
biem, mūsu Sporta skolā kopvēr-
tējuma rangā ierindojas augstajā 
septītajā vietā. 

Gribas novēlēt arī turpmāk 
uzrādīt augstvērtīgus rezultātus.

Ilona VANAGA, 
distanču slēpošanas trenere
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9.00, 1.00 Dzīvīte 
9.30 Basketbols TV
9.35, 14.20 Televeikala skatlogs
9.55 Mf. Viss ir sarežģīti
12.20 Karamba!
13.00, 19.00 1001 Nakts
14.00, 17.50, 20.00 LNT ziņas
14.35 Runāsim atklāti
15.40, 5.00 Ģimenes drāmas
16.50, 18.00 Kaislību jūrā
20.35, 4.20 Degpunktā
21.10 Glābiet mūsu ģimeni
23.00 Mf. Iemīlēties vēlreiz
1.20 Mf. Ar labunakti!
4.45, 5.50 Bernards
 
TV3
6.10 Счастливы вместе
6.35 Amuleta mednieki 
7.05, 13.35 Denijs spoks 
7.35, 13.00 Smurfi
7.55, 0.25 Simpsoni 
8.35 Mf. K-9
10.50 Kāsla metode 
14.00 UgunsGrēks 
15.10, 2.15 Alkas pēc laimes
16.10 Bens un Keita
17.10, 1.20 Папины дочки: 
суперневесты
18.20 Zentas brīvdienas
19.00, 3.50 TV3 Ziņas
19.30, 4.20 Bez Tabu
20.20 Mf. Mazais Stjuarts
22.00 Mf. Manu murgu meitene
3.05, 5.00 Mīlestības sirdspuksti 
5.40 Saikne

TV3+
6.20 Симпсоны
7.05, 14.30 Битва экстрасенсов
8.05 6 кадров
8.40 Самое смешное видео 
Америки.
9.00 Закрытая школа 
11.10, 15.35 Comedy Women
12.15, 18.55 10 желаний
13.20 Интерны 
16.35 Моя прекрасная няня 
17.50, 2.00 Дом 2
19.55 Иван Царевич и Серый Волк. 
М/ф
21.45 Милашка. Х/ф
23.20 Дорогая, мы убиваем детей 
2.45 Зайцев+1

TV5
5.00, 1.00 Ночь музыки
7.20, 12.20 Кремлевские курсанты
8.20, 18.30, 21.50 Наша тема

9.15, 12.05 TV Shop
9.30, 16.25 Фарфоровая свадьба
10.35, 17.30 Москва. Три вокзала
11.35, 22.25 Криминал+
13.20 Сам себе режиссер
14.15 Дом с лилиями
19.30 Новости
19.40 Кривое зеркало
22.00 Вечер@22
23.00 Марафон. Х/ф

Первый Балтийский
5.55, 7.00, 8.00, 9.00, 11.00, 17.00 
Новости
6.05, 7.10 Змеелов. Х/ф
8.10 Пока все дома
9.30 Людмила Зыкина.
11.30, 2.15 1812
15.25, 17.10 Романовы
18.40 Два дня. Х/ф
20.30 Латвийское Время
21.05 Поле чудес
22.15 Время
22.35 Бриллиантовая рука. Х/ф
0.40 Euronews
1.10 Валентин Смирнитский. 
Портос на все времена
5.40 Модный приговор

РЕН ТВ
6.05 Пища богов
6.50, 13.10 Мультфильмы
7.04, 19.39 Прогноз погоды
7.05 Солдаты
8.55 Семейные драмы
10.10, 19.40 Званый ужин
11.10, 13.25, 17.30 Джокер. Сериал.
20.45 Реальная кухня
21.45Тайны мира 
23.50 Репортерские истории
0.15 БОИ по правилам TNA 
0.45 Представьте себе
1.05 Информационная программа 112

РТР-Планета
7.00 Волга- Волга. Х/ф
8.40 Маша и медведь. М/ф
9.10 Берегите женщин. Х/ф
11.25 Всем - спасибо! Х/ф
13.00, 19.00 Вести
13.15 Доярка из Хацапетовки. Х/ф
15.05, 3.50 Кривое зеркало
16.45, 19.35 Невероятные 
приключения Алины. Х/ф
23.50 Юрий Андропов. Терра 
Инкогнита
0.35 Я буду рядом. Х/ф
2.15 Карусель. Х/ф
5.30 Комната смеха

ОНТ
6.00, 8.30, 9.00, 11.00, 13.00, 16.00, 
18.00, 20.30, 2.20 Наши новости
6.05 Наше утро
9.05 Из жизни отдыхающих. Х/ф
10.40 Ералаш
11.05, 13.05, 16.10, 18.15, 21.00 
Новости спорта
11.10, 13.10 1812
15.00 Заложник Сатурна. Без 
права быть собой
15.30 Учиться жить
16.15 Два дня. Х/ф
18.20 Жди меня Беларусь
18.55 Поле чудес
20.00 Время
21.05 Вечерний Минск
22.20 Что? Где? Когда? в Беларуси
23.55 Доказательство жизни. Х/ф

Беларусь 1
6.00, 7.20, 8.15 Доброе утро, 
Беларусь!
7.00, 8.00, 9.00, 12.00, 15.00, 19.00, 
0.35 Новости
7.05, 8.05 Деловая жизнь
7.10, 8.10, 19.20 Зона Х
9.10 Черные кошки
11.05, 20.00 Давай поцелуемся
12.10, 1.05 Мистические истории
13.10 Сердце Марии
15.15, 18.40 Новости региона
15.25 След
16.15 Семейные мелодрамы
17.15 Моя правда 
18.10 Беларусь неизвестная
21.00 Панорама
21.45 Наши
21.55 Отступники. Х/ф
0.50 День спорта

Беларусь 2
7.00 Утро
9.00, 23.50 Телебарометр
9.05, 17.50 Одна тень на двоих
10.10 Белорусская кухня
10.50 Стиль-бюро
11.20 Два с половиной повара
11.50 Суперинтуиция 
12.55 Реальные пацаны
14.00 Империя песни
15.00 Судья Дредд. Х/ф
16.55 Репортер
18.50, 21.50 Футбол 
20.55 Время футбола Рио-2014
21.45 КЕНО
23.55 Comedy woman
0.50 Кабельщик. Х/ф

CETURTDIENA, 12. jūnijs

LTV-1
6.00 Latvijas Republikas valsts himna
6.02, 13.35, 1.35 Province
6.30 Rīta Panorāma
8.35, 15.20 Mīlas viesulis 
9.30 Latvijas sporta varoņi
10.00, 18.50, 0.05, 5.25 Četras istabas
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 Muks
16.45 Negantais Henrijs
17.15, 23.20 100 g kultūras
18.00, 23.05 Ziņas
20.30 Panorāma
21.15 Musketieri. Seriāls
22.15 Lulū. Banku aplaupītāja sieva
0.40 Visstraujāko pārmaiņu vieta
4.55 Vertikāle

LTV-7
6.00 Latvijas Republikas valsts himna
6.05 Sekotāji
7.10 Automoto raidījums 
7.30 Rīts ar Natāliju ābolu 
8.15 Vide, veselība un mēs
8.34 Darbs. Izglītība. Karjera
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 Eiropas čempionāts pludma-

les volejbolā
19.00 Šodien
19.35 Izgaršot Brazīliju
20.05 Vai Rīga jau gatava? 
20.25 Piedzīvojums dabā
21.00 2014. gada FIFA Pasaules 
Kauss futbolā
1.00 Astoņkāja Paula dzīve
2.05 Projekts Nākotne
5.00 Ātruma cilts
5.30 Tavs auto

LNT
6.15 Zīlniece
6.45 Šodien novados
7.00, 2.40 900 sekundes
9.00, 0.45 Dzīvīte 
9.35, 14.20 Televeikala skatlogs
9.45 Mf. Ingas Lindstrēmas kolekci-
ja. Hillesundas ugunīgie zirgi
11.50 Dāmu paradīze 
13.00, 19.00 1001 Nakts
14.00, 17.50, 20.00 LNT ziņas
14.35, 4.10 Runāsim atklāti
15.40, 5.00 Ģimenes drāmas
16.50, 18.00 Kaislību jūrā
20.35 Basketbols TV
20.40 Degpunktā
21.15 Dzīves krustcelēs
22.15 Mf. Viss ir sarežģīti
1.05 Mf. Debesu mirdzums tavās 
acīs
5.45 Kristīgā programma 
 
TV3
6.10, 11.55, 5.40 Счастливы вместе
6.35 Amuleta mednieki 
7.05, 13.35 Denijs spoks
7.35, 13.00 Smurfi
7.55, 0.35 Simpsoni 
8.55 Mf. Ķīlnieks namiņā
10.50 Ekstrasensi kā detektīvi

14.00 UgunsGrēks 
15.10, 1.30 Alkas pēc laimes
16.10, 20.20, 3.10 Viņas melo labāk 
16.55 Папины дочки: суперневесты
18.00 Gandrīz ideālas vakariņas 
19.00, 3.40 TV3 Ziņas
19.30, 4.10 Bez Tabu
21.00 Kāsla metode 
22.00 Mf. Cietais rieksts 2
2.20, 5.00 Mīlestības sirdspuksti 

TV3+
6.20 Симпсоны
7.05 Дневник доктора Зайцевой
8.05 6 кадров
8.40 Самое смешное видео 
Америки.
9.00 Закрытая школа 
11.10, 15.35 Comedy Women
12.15, 18.55 10 желаний
13.20, 19.55 Интерны
14.30 Битва экстрасенсов
16.35 Моя прекрасная няня 
17.50, 1.05, 5.35 Дом 2
21.00 Зайцев+1
22.00 Чудаки 
0.00 Покер

TV5
5.00, 1.45 Ночь музыки
7.20, 12.20 Кремлевские курсанты
8.20, 18.30, 21.50, 0.30 Наша тема
9.15, 12.05 TV Shop
9.30, 16.25 Фарфоровая свадьба. 
Сериал
10.35, 17.30 Москва. Три вокзала
11.35, 22.25, 1.20 Криминал+
13.20 Сам себе режиссер
14.15, 19.40 Дом с лилиями
19.30 Новости
22.00 Вечер@22
23.00 Агент особого назначения

Первый Балтийский
5.50, 7.00, 8.00, 9.00, 11.00, 17.00 
Новости
6.00 Гении и злодеи
6.25, 7.10, 8.15, 3.55 Барышня-кре-
стьянка. Х/ф
9.30 От станицы до столицы. Кон-
церт
11.30 Романовы
17.15 Концерт группы Любэ
20.00 Время. Латвийское Время
21.05 Метро. Х/ф
23.50 Euronews
0.25 Цвет нации
1.40 Звездолет
2.05 Преждевременный человек. 
Х/ф
5.35 Музыкальный канал

РЕН ТВ
6.00 Пища богов
6.45, 13.20 Мультфильмы
7.04, 19.39 Прогноз погоды
7.05 Легенды Ретро FM
10.10, 19.40 Званый ужин
11.10 Тайны мира 
15.40, 21.40 Стрелок. Сериал
20.45 Реальная кухня
 
ОНТ
6.00, 8.30, 9.00, 11.00, 13.00, 16.00, 
18.00, 20.30, 1.25 Наши новости
6.05 Наше утро
9.05 Барышня-крестьянка. Х/ф
11.05, 13.05, 16.10, 18.15, 21.00 
Новости спорта
11.10 Приезжая. Х/ф
13.10 Бриллиантовая рука. Х/ф
15.00 Николай Расторгуев Давай 
за жизнь!
16.15 Концерт группы Любэ

18.20 Деффчонки
18.50 Пусть говорят
20.00 Время
21.05 Метро. Х/ф
23.35 Прогулка в облаках. Х/ф

Беларусь 1
6.00, 7.20, 8.15 Доброе утро, 
Беларусь!
7.00, 8.00, 9.00, 12.00, 15.00, 19.00, 
1.15 Новости
7.05, 8.05 Деловая жизнь
7.10, 8.10, 19.40, 0.40 Зона Х
9.10, 22.15 Черные кошки
11.05, 20.00 Давай поцелуемся
12.10, 1.45 Мистические истории
13.10 Сердце Марии
15.15, 18.40 Новости региона
15.25 След
16.30 Семейные мелодрамы
17.35 Белорусское времечко
19.20, 1.00 Сфера интересов
21.00 Панорама
21.45 Испытание 
0.10 Вечер трудного дня
1.35 День спорта

Беларусь 2
7.00 Утро
9.00, 21.05 Телебарометр
9.05, 17.55 Одна тень на двоих
10.10 Белорусская кухня
10.50 Разведка
11.45, 19.55 Суперинтуиция 
12.45, 18.55 Реальные пацаны
14.50 Универ Новая общага
15.50 Автобаттл
16.25 Кипяток
16.45 Три талера
21.10, 22.50 Футбол 
21.40 КЕНО
21.45 Время футбола Рио-2014

PIEKTDIENA, 13. jūnijs

LTV-1
6.00 Latvijas Republikas valsts himna
6.02 Province
6.30 Rīta Panorāma
8.35, 17.10 Alpu dakteris 
9.30 Četras istabas
10.10 Mana ģimene
11.15, 13.20, 16.20 Top-Shop 
11.30, 1.50 Izsauciet vecmāti 
12.30 1:1
13.35 100 g kultūras 
15.50 Vides fakti
16.40 Negantais Henrijs
18.00, 23.00 Ziņas
18.55, 3.55 Vai Rīga jau gatava?
19.10 Gudrs, vēl gudrāks
20.30 Panorāma
21.15, 5.15 Aizliegtais paņēmiens
22.00, 23.13 Inspektors Lūiss
23.55 Musketieri
0.55 Latvijas šlāgeraptauja 2014
2.50 Aristofans. Līsistrate 
4.10 Sastrēgumstunda

LTV-7
6.00 Latvijas Republikas valsts himna
6.05 Sekotāji
7.15 Attīstības kods
7.35 Rūpes par tevi
7.55 Aktualitātes
8.15 Biznesa klase
8.35Tādas lietas
8.55 Labākais no Euromaxx
9.30, 16.30, 18.45, 21.45, 0.45, 5.15 
2014. gada FIFA Pasaules Kauss fut-
bolā
11.30 Divdesmit dabas šedevri
12.30 Aktuālais jautājums
13.00 Top - Shop 
13.35, 17.20 Detektīvaģentūra Bīgls
14.30 Hārtlenda 
15.20 Drošības testu manekeni
18.10 Šodien
21.00 Eiropa koncertos
0.00 Aculiecinieks
0.15 Spots
3.00 Izgaršot Brazīliju
3.30 Pasaules stāsti
4.00 Pie stūres
4.30 Imanta - Babīte pietur
5.00 Nano tehnoloģijas acu un ausu 
reģenrēšanā

LNT
6.15 Zīlniece
6.45 Šodien novados
7.00, 2.50 900 sekundes

7.00, 13.20 Мультфильмы
7.14, 19.39 Прогноз погоды
7.15 Свободное время
8.10 Солдаты
9.05, 15.35 Семейные драмы
10.20, 19.40 Званый ужин
11.20, 16.30 Не ври мне!
13.35 Пища богов
14.35, 18.30 Верное средство
20.45 Реальная кухня
21.45 Великие тайны
0.25 Информационная программа 
112

ОНТ
6.00, 8.30, 9.00, 11.00, 13.00, 16.00, 
18.00, 20.30, 0.50 Наши новости
6.05 Наше утро
9.05 Жить здорово!
10.25 Контрольная закупка
11.05, 13.05, 16.10, 18.15, 21.00 
Новости 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 Деффчонки
18.50 Пусть говорят
20.00 Время
21.05 Балабол
23.05 Эстонка в Париже. Х/ф

Беларусь 1
6.00, 7.20, 8.15 Доброе утро, 
Беларусь!
7.00, 8.00, 9.00, 12.00, 15.00, 19.00, 
0.45 Новости
7.05, 8.05 Деловая жизнь
7.10, 8.10, 19.40, 0.25 Зона Х
9.10, 22.15 Черные кошки. Сериал
11.05, 20.00 Давай поцелуемся

12.10, 1.15 Мистические истории
13.10 Сердце Марии
15.15, 18.40 Новости региона
15.25 След
16.30 Семейные мелодрамы
17.35 Белорусское времечко
19.20 Специальный репортаж
21.00 Панорама
21.45 Испытание 
0.10 Актуальное интервью
1.00 День спорта

Беларусь 2
7.00 Утро
9.00, 21.35 Телебарометр

9.05, 17.55 Одна тень на двоих. 
Сериал
10.10 Белорусская кухня
10.55, 23.50 Разведка
11.50, 19.55 Суперинтуиция 
12.50, 18.55, 22.45 Реальные па-
цаны
14.55, 21.40 Универ Новая общага
16.00 Репортер
16.45 Три талера
20.55 Азбука хорошего самочув-
ствия
21.25 Спортлото 5 из 36; КЕНО
23.45 Хочу в телевизор!
0.40 Футбол 

Žurnāli jūnijā

* Futbola leģendas Mišela 
Platinī draugs, ilggadējais Lat-
vijas futbola virspavēlnieks Ro-
māns Mežeckis pasaules čem-
pionu godā redz spāņus.

* Intervija ar Dzintars Zaķi, 
kurš vēl nesen bija Vienotības 
jaunā zvaigzne.  Pētījumi un dzī-
ves stils

* Pretendentu ir daudz, bet 
kura valsts šogad Brazīlijā izcīnīs 
vērtīgāko futbola trofeju?

* Kara patiesā seja. Vīri, 
kas piedalījušies karā, dalās ar 
iespaidiem, ko tas īsti nozīmē ik-
vienam pilsonim

* Stāsts par mazu ASV pilsē-
tiņu, pretsāpju zālēm un slepkavī-
bu, jeb kā ekonomiskā depresija 
iet roku rokā ar atkarībām, alka-
tību un nāvi

* Ar vīnu akmeņlauztuvēs. 
Juris Šleiers latviešus aicina pie-
vērsties alus un sidra darīšanai, 
nevis niekoties ar vīniem. 
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Reklāma un sludinājumi

SIA “LAUKU MIESNIEKS”
Iepērk mājlopus. Augstas cenas. 

Samaksa tūlītēja. Svari. 
Tālr. 20207132.

LAIKA ZIŅAS
11.06. 12.06. 13.06.

+14... +22 +13... +19 +12... +19

Z       4m/s ZR    3m/s R       5m/s

SIA „LATVIJAS GAĻA” 
iepērk liellopus, jaun-
lopus, aitas, zirgus. 
Svari. Samaksa tūlī-
tēja. Tālr. 28761515.

Piektd ien , 
13. jūnijā, 
z/s pārdod 
jaunas dējī-
gas šķirnes 
vistiņas (3-5 

mēn.). Pēc pa sū tī ju ma dien-
nakts un paaudzēti (līdz 1 
mēn.) cāļi, broileri, zoslēni, 
pīlēni un pīles, paipalas. Pa-
sūtījumi pa tālr. 29142247, šo-
fe ra tālr. 29158908.

Aglona - 7.40, Šķeltova - 
8.00, Grāveri - 8.20, Auleja - 
8.45, Kombuļi - 9.10, Izvalta 
- 9.30, Borovka - 9.45, Krāsla-
va (Ostas ielā) - 10.00, Skais-
ta - 10.50, st. Skaista - 11.10, 
Kalnieši - 11.25, Piedruja 
- 11.40, Lupandi - 11.55, Vai-
cuļeva - 12.05, Indra - 12.15, 
Skuki - 12.35, Robežnieki 
- 12.50, Asū ne - 13.15, Dag-
da - 13.35, Ezer nie ki - 14.00, 
An dze ļi - 14.15, Andr upe ne 
- 14.40, Mariampole - 14.50, 
Jaun ok ra - 15.00, Priež ma le 
- 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.

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).

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”, reģistrā-
cijas Nr.45903001693, adrese 
Brīvības ielā 5, Krāslavā, rīkotajā 
mutiskajā izsolē ar augšupejošu 
soli tiks pārdota sekojošā SIA “Krā-
slavas nami” piederošā kustamā 
manta: iekrāvējs-ekskavators 
JCB 4CX, izlaides gads 2007, 
2900 motorstundas. Īpašuma 
sākumcena ir 40 000,00 EUR, 
neieskaitot PVN. Izsoles nodroši-
nājums sastāda 4 000 EUR, kas 
ir jāiemaksā SIA „Krāslavas nami” 
kontā LV79HABA0551032124704, 
AS „Swedbank”, pirms reģistrā-
cijas izsolei. Izsole notiks SIA 
„Krāslavas nami” telpās Krāslavā, 
Brīvības ielā 5, 2014.gada 15.jūli-
jā, plkst.14.00. 

Ar izsoles noteikumiem var ie-
pazīties SIA „Krāslavas nami” Brī-
vības 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”, reģistrāci-

jas Nr.45903001693, adrese Brīvī-
bas ielā 5, Krāslavā, rīkotajā mu-
tiskajā izsolē ar augšupejošu soli 
tiks pārdots sekojošais SIA “Krā-
slavas nami” piederošais nekusta-
mais īpašums: dzīvokļa īpašums 
Vienības ielā 63-32, Krāslavā, ar 
kadastra Nr.60019002246, kura 
sastāvā ietilpst pusotras istabas 
dzīvoklis ar kopējo platību 35,9 
m2 un 3595/200351 kopīpašuma 
domājamā daļa no daudzdzī-
vokļu mājas un zemes. Īpašu-
ma sākumcena ir 1100,00 EUR. 
Izsoles nodrošinājums sastāda 
110,00 EUR, kas ir jāiemaksā SIA 
„Krāslavas nami” kontā LV79HA-
BA0551032124704, AS „Swed-
bank”, pirms reģistrācijas izsolei. 
Izsole notiks SIA „Krāslavas nami” 
telpās Krāslavā, Brīvības ielā 5, 
2014.gada 08.jūlijā, plkst.14.00. 

Iepazīšanās ar izsoles noteiku-
miem, 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.

PATEICĪBA
Izsakām pateicību veikala 

“Ziedi” vadītājam Aivaram 
Vešteram un visam kolektī-
vam par neatteiktu palīdzību 
un kvalitatīvu darbu kapavie-
tas labiekārtošanā. 

Lūcija

ēka Krāslavā, Brīvības ielā 17 
(1. stāvs, 180 m2, € 18000). Tālr. 
28809173;
māju Krāslavā. Tālr. 65622010, 
26040207;
1,5-istabu dzīvokli pie poliklīnikas 
(€ 4500). Tālr. 28809173;
1-istabas dzīvokli Daugavpilī. 
Tālr. 25621833;
“AUDI 80” - 2.0, 1991, ir TA, gā-
zes iekārta (60 l balons). Labā 
stāvoklī. € 1100. Tālr. 29694246;
traktoru T-40A. Tālr. 20471095;
ruļļu presi. Tālr. 25395078;
vibrostobru ar formām fl īžu izga-
tavošanai mājas apstākļos. Tālr. 
29980479;
plastmasas mucas 1000 l. Tālr. 
26361548;
labu, slaucamu govi. T. 26524609;
kazu (pirmo gadu slaucama); āzi 
atdod par velti. Odigjāni, Ūdrīšu 
pag. Tālr. 28795253;
sivēnus. Tālr. 28683927;
graudus, miltus. Piegāde. Tālr. 
29134527;
malku. Tālr. 25960091;
malku klučos, lapukoku. Piegāde. 
Tālr. 26172071;
malku. Tālr. 29189194;
malku (skaldītu un klučos). Tālr. 
29128690;
zāģmateriālus, apdares dēļus, 
vagondēļus, terases, grīdas, 
žoga dēļus. Tālr. 20037030.

Vajadzīgi FRIZIERI. T. 28867769.
MEKLĒJU darbu. Skaldu, lieku 
malku, palīdzēšu saimniecības 
darbos. Tālr. 29789264.
Sieviete MEKLĒ darbu. Paņems 
kazu par simbolisku cenu. Tālr. 
25274016. 
IZNOMĀ tirdzniecības vietas Rī-
gas ielā 34, jaunajā tirdzniecības 
centrā. Tālr. 28809173.
IZĪRĒ istabu privātmājā. Tālr. 
25274016.
“OPEL” remonts un diagnostika, 
chip tuning, EGR atslēgšana un 
sodrēju fi ltri. Kondicionieru uzpil-
de. Tālr.28600007.
L/S zemes APPĻAUŠANA ar 
smalcinātāju. Piesakoties jūnijā 
35 €/ha. Krāslavas, Dagdas, Ag-
lonas novados. Tālr. 22038020, 
22081094.
RETINĀŠANA ar krūmgriezi. 
Tālr. 28295726.
Rokam, tīram DĪĶUS, grāvjus. 
Buldozera pakalpojumi. Tālr. 
28601483.
Daudzbērnu ģimenes māte lūdz 
palīdzību visiem, kuri var atdot 
pieaugušo gultu (ļoti nepiecieša-
ma) un lietas, kas paredzētas 5, 
6, un 7 gadus vecām meitenēm. 
Par jebkuru palīdzību būs ļoti pa-
teicīgi. Tālr. 25304358.
St. Krāslava PAZUDIS viens 
vācu aitu sugas suns (meite-
ne - 1 gads). Tālr. 29988940, 
28892068.

fi rma par visaugstākajām ce-
nām – mežu, lauksaimniecības 
zemi, cirsmas. Ātra un korekta 
novērtēšana 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;
SIA „AJ PARTNERI” – cirsmas, 
mežus īpašumā. Par brīvu kār-
to zemes plānus, meža taksāci-
jas un ZG. Augstas cenas, sa-
maksa tūlītēja. Tālr. 29131196;
cirsmas, jaunus mežus, lauksaim-
niecības zemi. Tālr. 26225905;
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. T. 29888098;
lauksaimniecības zemi visos pa-
gastos. Platībai nav nozīmes. 
Tālr. 29363652;
mikroautobusus VW, MERCE-
DES, FORD; kravas mašīnas 
MAN, MERCEDES, VOLVO, 
SCANIA; hidromanipulatorus. T. 
26016534;
auto norakstīšanai. Jebkuru mo-
deli un jebkurā stāvoklī. Tālr. 
29111828;
bišu saimi Ūdrīšu pagastā. Tālr. 
29685453.

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

Robežnieku pagasta biblio-
tēkas vadītāja Rita Kovaļevska 
ik pa laikam izdomā kādu aiz-
raujošu pasākumu saviem lasī-
tājiem un kā likums tie ir ne tikai 
interesanti, bet arī audzinoši, 
izzinoši un dažā no tiem var pat 
apgūt kādas jaunas iemaņas. 
Vēl no atmiņas nav izzudis 13. 
maija pasākums, kas tika veltīts 
mātes dienai, kurā Robežnieku 
pamatskolas 4. klases skolnieki 
kopā ar skolotājas A. Kalvišas 
un bibliotekāres R. Kovaļevskas 
palīdzību pašrocīgi gatavoja 
pārsteigumu savām māmiņām. 

Drīz pēc šī pasākuma, bib-
liotēkā tika sarīkots vēl viens. Kā 
zināms, tagadējie bērni grāmatu 
zem segas vairs nelasa, slēpjo-
ties no vecākiem, kā to darījām 
mēs. Mūsdienās pieaugušie ne-
reti spiesti ķerties klāt visādām 
viltībām, lai viņu atvases izlasa 
vismaz obligāto literatūru. To, ka 
lasīšana iet mazumā, atzīst tur-
pat visi bibliotekāri un iedomājie-
ties, vien 11-12 grāmatas gadā 
šodien uzskata par labu rādītāju! 
Tieši tik daudz grāmatu vidēji 

gadā izlasa mazie Robežnieku 
bibliotēkas apmeklētāji, lai gan 
starp viņiem ir arī ļoti kāri lasītāji, 
kuri grāmatas ņem bieži un viņu 
zināšanu bagāža tikai pieaug. 

Mācību gada izskaņā bib-
liotekāre izdomāja pasākumu, ar 
kuru pateikties visiem mazajiem 
lasītājiem, gan ļoti čaklajiem, gan 
tiem, kuri izlasa vien dažas grā-
matas. Atsaucās kāds desmits 
dažāda vecuma bērnu, kuri kopī-
gi piedalījās rabarberu pīrāga un 
smalkmaizīšu ar kanēli cepšanā. 
Pēc tam šos gardumus visi kopā 
draudzīgi notiesāja. Jāatzīmē, pī-
rāga un smalkmaizīšu tapšanas 
gaitā bērni apguva un nostipri-
nāja daudz svarīgu lietu, piemē-
ram, ka, pirms ķerties klāt ēdiena 
gatavošanai, obligāti jāmazgā 
rokas ar ziepēm, ka jābūt ap-
sietam priekšautam, galvā jābūt 
cepurītei, kas satur kopā matus, 
un citas svarīgas nianses. Par 
šefpavāru tika iecelta ņipra pirm-
klasniece, ar kuru lasītājus iepa-
zīstināsim nākamajā numurā. 

Juris ROGA
ATTĒLĀ: draudzīgā komanda

Pašu cepts garšīgāks

Autoskola “Sports un teh-
nika” uzņem jaunu mācību 

grupu (Dīķu ielā 1, Krāslavā). 

Atlaides līdz 30% 
teorijai. Tālruņi 65420126, 
29538959. Mācībām varat 

pieteikties arī mūsu mājas lapā  
www.sportsuntehnika.lv

SIA “RUMBA Centrs” 
Specpiedāvājums siena auk-

lām, zaļās masas plēvēm, kā arī 
betona maisītājiem. Viss jumtu 
darbiem: jumta segums, metāla 
profili, Ondura, ruboroids. Krās- 
lavā, Tirgus ielā 15. 

Tālr. 65622036, 28359679. 

Satelīttelevīzijas uzstādīšana 
un modernizācija. Vairāk nekā 
70 populāru Krievijas kanālu 
uzstādīšana. Gada maksa - 22 
EUR. Tālr. 28359900 

Firma piedāvā PVC logus un 
durvis, aizsargstiklus, mo-
skīttīklus. Vācu kvalitāte. Ga-
rantija 5 gadi. Krāslavā, Rīgas 
ielā 65 (ieeja no sētas puses). 
Tālr. 29998208

SIA “AIBI” aicina darbā 
 Inešos kautuves vadītāju - kla-
sifikatoru, kautuves darbinie-
kus. Labs atalgojums. Dzīves-
vieta. Tālr. 29478728

SIA „RENEM P” 
iepērk jaunlopus, liellopus, 

aitas, cūkas. 
ELEKTRONISKIE SVARI. 
Tālr. 65329997, 29485520, 

29996309, 26373728, 
26393921.

Firma iepērk: bērza papīr-
malku, alkšņa malku. Piedā-
vā meža izvedēja pakalpoju-
mus. Tālr. 20377801.

 Psiholoģe, hipnoterapeite un 
kosmoenerģētiķe pieņems: 
Krāslavā: 16.06. - 19.06; 

Dagdā: 19.06. - 21.06.
Tālr. 26234797.


