
Aglonas, Dagdas un Krāslavas novada laikraksts

Latvijā un pasaulē
•	 Krievijas embargo ietekmē-

jis ne tikai piena, dārzeņu un 
augļu sektoru, bet arī Latvijas 
cūkkopību, kur izveidojusies 
kritiska situācija, zaudēju-
miem, pārsniedzot vienu mil-
jonu eiro.

•	 Eiropas Savienības valstu un 
kaimiņvalstīs Lietuvā un Igau-
nijā, kur patēriņa cenas gada 
griezumā ir samazinājušās, 
Latvijā infl ācija sasniegusi pē-
dējā laika augstāko rādītāju. 

•	 Šā gada pirmajos astoņos 
mēnešos privāto pensiju fon-
du jeb pensijas 3. līmeņa da-
lībnieku skaits Latvijā ir pie-
audzis par 7978 cilvēkiem, 
kopumā sasniedzot 228458 
dalībniekus jeb 23% no vi-
siem ekonomiski aktīvajiem 
iedzīvotājiem.
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Abonē laikrakstu 

2015. gadam

Abonē “Ezerzemi” 12 mēn. redakcijā bez 
 komisijas maksas un saņem DĀVANU!

Svinīgais pasākums sākās ar skolotājiem un viņu darbam 
veltītiem skaistiem vārdiem. Pedagogus uzrunāja Dagdas no-
vada Izglītības, kultūras un sporta nodaļas vadītāja Marija Mi-
cķeviča, kura visus apsveica Starptautiskajā skolotāju dienā un 
uzsvēra: “Mēs lepojamies ar sava novada skolotājiem, ar jūsu 
sasniegumiem!” 

Turpinājums 2.lpp

Sumina izglītības  darbiniekus viņu svētkos
3. oktobrī, svinot skolotāju dienu, Dagdas Tau-
tas namā notika Izglītības un zinātnes ministrijas 
(IZM) Atzinības rakstu pasniegšana, piemiņas 
zīmju piešķiršana novada labākajiem Izglītības 
darbiniekiem, Dagdas novada Izglītības, kultū-
ras un sporta nodaļas diplomu pasniegšana un 
Swedbank sveiciena nodošana pedagogiem. 
Skolotājiem pašvaldība sagādāja folkloras ko-
pas “Vīteri” un deju kopas “Dziga” koncertu, 
savukārt Dagdas novada domes priekšsēdētāja 
Sandra Viškure pārsteidza skolotājus jau pie ie-
ejas zālē, katram paspiežot roku un dāvinot kri-
zantēmas.

Paldies kolēģiem un domu-
biedriem, kuri mani izvirzīja 
kā deputāta kandidātu 12. 
Saeimas vēlēšanām - pa-
gastu pārvalžu vadītājiem, 
Zaļo un Zemnieku savienī-
bas (ZZS) Krāslavas nodaļas 
biedriem un it sevišķi Krāsla-
vas novada domes priekšsē-
dētājam Gunāram Upenie-
kam.

Pateicos vēlētājiem par at-
balstu, uzticību un pozitīvo 
novērtējumu, ko esmu saņēmis vēlēšanu laikā!

Novērtējot mani, Jūs esat atzinīgi novērtējuši arī Krā-
slavas izaugsmi!

Esmu pateicīgs Jums, ka izvēlējāties nepalikt malā, 
bet ar savu balsi lemt par mūsu novada attīstību.

Ar cieņu - 12. Saeimas deputāta kandidāts no ZZS 
saraksta Ēvalds Cauņa

Tev netrūkst smaida, 
labestības siltas,

Ko katrai dienai proti iedot līdz,
Tu māki uzcelt mīlestības tiltu,
Kam pāri ejot, sirdī ienāk rīts.
Tavs darbs bez pēdām nevar pazust,
Jo tajā ielikta ir sirds;
Jo pasaulē nav darbu mazu,
Bet mazi cilvēki vēl ir. 

Sveicam dzimšanas dienā
Rutu ANDRUKOVIČU.

Mamma un māsa ar ģimeni 

Bij’ divas sirdis reiz...
Un līksmē tās

kā divas dziesmas pēkšņi satikās...
Viens otrā toreiz pavērāties klusi

un sapratāt, ka laime atnākusi.
Bij’ divas takas reiz...
Bet tagad tās
iet kopā gadu tālēs saulainās.

Sirsnīgi sveicam zelta kāzu jubilejā 
mīļos vecākus 

Broņislavu un Jāni UGARUS!
Lai veselības un enerģijas pietiek vēl 

daudziem gadiem!
Bērni, mazbērni, 
mazmazbērni 

 25. oktobrī plkst. 14.00 Svariņu tautas 
namā notiks mazākumtautību kultūras 
pasākums “Zavaļinka”!

Šī gada tēma “Spēlē, Muzikant!”
Aicinām piedalīties muzikantus, kuri spēlē 

jebkuru mūzikas instrumentu, tautas namu 
kolektīvus, mazākumtautību biedrības! 
Koncertprogrammai jāsagatavo 1-2 jebkura 
žanra priekšnesumi jebkurā valodā! Pieteik-
ties pa tālr. 26150442 līdz 20. oktobrim, no-
rādot priekšnesuma nosaukumu un autoru. 

Dagdas novada tautas namā
17. oktobrī, plkst. 19.00

Daugavpils teātra viesizrāde
kaislīga komēdija latgaļu gaumē

DABASEIBYS PŪDDARNEICA
Ieeja: 4,5 EURO 

(biļešu iepriekšpārdošana, 
tālr. 65653265)

No sirds pateicamies fi rmas “LEVEN” 
pārstāvei Žannai Rukmanei un visam ko-
lektīvam par kvalitatīvu un apzinīgu darbu 
Priedaines katoļu baznīcā. 

Priedaines baznīcas pārzinis Janušs 
Bulašs un draudzes locekļi.
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Tikai apzinīgs darbs padara 
cilvēku laimīgu, bet tos, kuri izvē-
lējušies visu mūžu kalpot zemei, 
gaida nepārtraukti pārbaudījumi. 
Arī šis gads nekļuva par izņēmu-
mu, un gandrīz ekstremālos aps-
tākļos Latgales zemnieki kārtējo 
reizi demonstrēja profesionalitāti 
un gara nelokāmību. Diemžēl dzī-
ve laukos nekļūst vieglāka, taču 
tas nav iemesls pesimismam. Un 
mūsu zemnieki, par spīti visām 
nedienām, turpina pierādīt, ka vie-
tējie produkti ir kvalitatīvāki, vese-
līgāki, ar ko iekaro pircēju sirdis. 

Pagāja tie laiki, kad mēs vis-
augstāk vērtējām importa preces. 
Tagad, pērkot Latvijas gaļas un 
piena produktus, dārzeņus un aug-
ļus, mēs „nogalinām divus zaķus”: 
atbalstām savus zemniekus un ie-
gūstam pārliecību par to, ka iegā-
dājamies veselīgu pārtiku. Šo faktu 
apstiprināja konservēto un mari-
nēto produktu, ziemas sagatavju, 
konkurss-degustācija, kas kļuvusi 
par tradicionālo Zemnieku balles 
ievadaktivitāti. Vēl viena aktivitāte, 
kas ievadīja svētku pasākumu – 
lab- iekārtošanas tehnikas izstāde 
un demonstrējumi – zem ozolu ku-
plajiem zariem mūsu parkā. Dau-
dzas problēmas, kas saistītas ar 
mūsdienu mašīnu un mehānismu 
trūkumu zemnieku saimniecībās, 
pakāpeniski tiek risinātas, un šo-
gad lauksaimniekiem bija piedā-
vāta iespēja apskatīt dažādus ag-
regātus, kas paredzēti lauku māju 
un sētu labiekārtošanai - skaisti 
dzīvot neaizliegsi! Ir patīkami, ka 
mūsu sakoptā Krāslava kļuvusi 
par paraugu arī citām apdzīvotām 
vietām un lauku teritorijām, un jau 
izveidojusies saimnieku kategorija, 
kas nežēlo nekādus līdzekļus, lai 
apkārtējā vide izskatītos estētiski. 
Arī pēdējo gadu prioritāte - starp-
tautiskais tūrisms -  diktē savus 
noteikumus: viesu mājai ir jāizska-
tās tā, lai Zilo ezeru zemē gribētos 
atgriezties. Tāpēc ik gadu pieaug 
pieprasījums pēc mazās mehani-
zācijas iekārtām. Kopš senlaikiem 
zināmo izkapti nomaina zāles 
pļaujmašīna, slotas funkcijas šo-
dien veiksmīgi pilda pneimatiskais 
„sētnieks” un āra putekļsūcējs, kas 
arī tika demonstrēts pie kultūras 
nama. 

Svētku pasākumu atklāja 

Viktorija Lene, Krāslavas novada 
speciāliste lauku attīstības jau-
tājumos, ar sirsnīgiem vārdiem 
lauksaimniekus  sveica pašvaldī-
bas vadītājs  Gunārs Upenieks un 
Aizsardzības ministrs Raimonds 
Vējonis. Bet tālāk – apbalvojumi 
un godalgas bira kā no pārpilnības 
raga. Savas balvas pasniedza Krā-
slavas novada dome, LLKC, SEB 
banka un Swedbanka, apdrošinā-
šanas kompānijas „BTA”, „BAL-
TA”, AS „Preiļu siers”, „Jēkabpils 
piena kombināts”, „Baltic Agro”, 
„AKVA Systems”, „Labiekārtošana 
K”. Lauksaimniekus atbalstīja arī 
sponsori - „Celmiņi ASK”, „Krāsla-
vas avots”, „Krāslava D”, „GSK”, 
Z/S “Ezergals” un IKU EDUARDS.

„Ezerzemes” gada abone-
mentu  pasniedza arī mūsu avīze. 
Balva „Par izturību” tika pasniegta 
Indras zemkopim Mihailam Pet-
kevičam, kura ārzemju ražojuma 
graudu kombains šogad nav iztu-
rējis slodzi Latgales laukos. Nomi-
nācijā „Lauku cerība” apsveikumus 
pieņēma Laura Ļaksa no Kombuļu 
pagasta. Ieguvusi augstāko iz-
glītību galvaspilsētā, diplomētā 
speciāliste nodarbosies ar vecāku 
zemnieku saimniecības „Bērzu 
kalni” attīstību. 

Negribu nogurdināt lasītājus 
un neminēšu visu apbalvoto lauk-
saimnieku vārdus. Mūsu avīze 
katrā numurā stāsta par tiem, kuri 
ar savu smago darbu turpina pie-
rādīt savu patriotismu un mīlestību 
pret dzimto novadu. Zemnieku bal-
les dalībnieki kļūst arvien jaunāki 
– tas ir labākais pierādījums tam, 
ka Latgalei, par kuru, šķiet, aizmir-
suši galvaspilsētā, ir laba nākotne. 
Mūsu ikdiena nav iedomājama bez 
piena produktiem un svaigi izcep-
tas maizes uz galda! Visu cieņu 
jums, pateicamies par jūsu ne-
savtīgo darbu, zemkopji, lopkopji, 
dārzkopji, augkopji un biškopji!

Visu mūsu lauksaimnieku vār-
da izsaku lielu pateicību Zemnieku 
balles organizatoriem! Šo pasā-
kumu padarīja vēl interesantāku 
novada pašdarbības  kolektīvu 
numuri, jautri un nopietni konkur-
si. Neformāla saskarsme ir daudz 
produktīvāka nekā oficiāli seminā-
ri.  

Uz drīzu tikšanos!
       Aleksejs GONČAROVS

Turpinājums. Sākums 1.lpp
Pedagogus uzrunāja un ap-

sveica svētkos arī domes priekš-
sēdētāja Sandra Viškure, kura 
skolotājiem novēlēja pēc iespējas 
ilgāk atrasties skolas sienās: “Lai 
savu enerģiju un dzīvesprieku jūs 
radītu savos skolēnos, lai viņi nes 
jums jaunības enerģiju, lai vienmēr 
viens otru papildinātu! Sirsnīgs 
sveiciens skolotāju dienā!”

Vēl tika nolasīts pedagogu 
apsveikums pašvaldībai un ar to 
visas uzrunas bija galā — sākās 

labāko skolotāju apbalvošana. 
Suminātie pedagogi uzreiz negāja 
projām, bet kādu laiku pakavējās 
goda krēslos, ļaujot fotogrāfiem 
iemūžināt viņus kopīgā foto. Neap-
šaubāmi — labāka izglītība mums 
palīdz veidot pasauli labāku, un 
šo pasākumu varam traktēt arī tā, 
ka ministrija, pašvaldība un ban-
ka novērtēja izglītības darbinieku 
ieguldījumu labākas pasaules vei-
došanā.

Izglītības un zinātnes minis-
trijas Atzinības rakstus saņēma: 

Marija Vilgerte (Asūnes pa-
matskola, sākumskolas skolotāja) 
– par ieguldījumu jaunās paaudzes 
mācīšanā un audzināšanā. 40 ga-
dus viņa sniedz kvalitatīvas zinā-
šanas jaunāko klašu skolēniem, 
aktīvi darbojas klasvadībā, spe-
ciālās pamatizglītības program-
mā, paralēli tiešajam darbam veic 
skolas bibliotekāres pienākumus, 
kā arī vada Asūnes pamatskolas 
arodbiedrības organizāciju. 

Anita Kiselevska (Andrupe-
nes pamatskola, sākumskolas 
skolotāja) – par ilgstošu un pa-
nākumiem bagātu darbu skolēnu 
ekoloģiskajā izglītošanā un audzi-
nāšanā. Skolotāja sadarbojas ar 
AS “Latvijas Valsts meži” un skolā 
realizē dažādas meža-vides aktivi-
tātes. 1.- 4. un 5.- 9. klašu Meža 
pulciņi ir saņēmuši Zemkopības 
Ministrijas atzinību par piedalī-
šanos konkursā “Mūsu mazais 
pārgājiens.” Skolotāja katru gadu 
izstrādā maršrutus un skolā orga-
nizē mācību ekskursijas 1.-9. klašu 
skolēniem un skolotājiem. 

Irēna Maļkeviča (Andrupenes 
pamatskola, sākumskolas skolotā-
ja) – par ilgstošu un radošu darbu 
skolēnu izglītošanā, audzināšanā 
un sasniegumiem interešu izglītī-
bas darbā. Skolotāja ir iemantojusi 
skolēnu cieņu un mīlestību, viņas 

vadītās stundas ir saturīgas un in-
teresantas. Skolā vada dramatisko 
kolektīvu „Rūķi”, kurš gadu gaitā ir 
stabili ieguvis atpazīstamību Krā-
slavas un Dagdas novados, iegu-
vis daudzas godalgas dramatisko 
kolektīvu skatēs un konkursos. 
Irēna darbojas Andrupenes Tautas 
nama dramatiskajā kolektīvā, dejo 
vidējās paaudzes deju kolektīvā 
„Ondrupenīši”, vada pasākumus 
Tautas namā.

Gunta Streļča (Andrupenes 
pamatskola, sākumskolas un deju 
pulciņa skolotāja) – par panāku-
miem skolēnu māksliniecisko spē-
ju attīstīšanā un sasniegumiem 
interešu izglītības darbā. Skolotāja 
vada tautas deju un moderno deju 
kolektīvus pamatskolā, ar kuriem 
ir piedalījusies skolu jaunatnes 
dziesmu un deju svētkos. Skolas 
deju kolektīvi piedalās visos pa-
gasta pasākumos. Laikā no 2011. 
līdz 2014. gadam Dagdas novada 
skolu deju kolektīvu skatēs Guntas 
Streļčas vadītie deju kolektīvi kat-
ru gadu ir guvuši 1. un 2. pakāpes 
diplomus. 

Ualentīna Kivliņa (Andzeļu 
pamatskola, krievu un angļu va-
lodas skolotāja) – par radošu un 
inovatīvu pieeju mācību proce-
sam. Ikdienas darbā lielu uzma-
nību velta skolēnu intelektuālo un 

radošo spēju attīstībai, sagatavojot 
tos gan olimpiādēm, gan konkur-
siem. Vairākus gadus pēc kārtas ir 
iegūtas godalgotas vietas Dagdas 
novada rīkotajās krievu valodas 
olimpiādēs. Aktīvi atbalsta skolēnu 
līdzdalību ārpusskolas rīkotajos 
konkursos. Viņai ir izveidojušās 
savstarpēji labvēlīgas attiecības ar 
audzēkņiem un viņu vecākiem. 

Ināra Andžāne (Šķaunes pa-
matskola, sākumskolas skolotāja) 
– par pedagoģisko talantu un in-
tuīciju. Ināra ir cilvēks ar labestīgu, 
stingru garu un sirds skaidru dvē-
seli, spēj uzklausīt, ieraudzīt, samī-
ļot, noorganizēt un iedvesmot. Bēr-
ni ar interesi piedalās viņas mācību 
stundās un teātra pulciņa nodarbī-
bās, aktīvi līdzdarbojas Ināras va-
dītajos pasākumos, ir zinoši. Sko-
lotājai ir vienlīdz svarīgs un rūpīgi 
sagatavots ikviens stundas posms. 

Turpinājums 5.lpp

I Rudens. Bagātīga apbalvojumu raža

Sumina izglītības darbiniekus viņu svētkos

Ziemas krājumu konkurss - degustācija

Spilgts koncertprogrammas priekšnesums

Mazās mehanizācijas plašais piedāvājums
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Rakstīt par pazīstamiem cil-
vēkiem ir gan liels prieks, gan arī 
liela atbildība. Pamēģiniet pieļaut 
kaut vienu kļūdu – noteikti „pa-
teiksies” nākamās tikšanās laikā.

Dzīvesbiedrus Ugarus pa-
zīstu jau sen, kopš tā laika, kad 
Krāslavas seniori sākuši rādīt 
visai pilsētai piemēru - ko nozī-
mē būt sabiedriski aktīviem. Kad 
jautrajā saietā „Spēlē, muzikant!” 
Jānis nopelnīja vētrainus ap-
lausus, es, klausoties virtuozās 
harmonikas skaņas, nodomāju: 
tas būtu labs varonis kādam rak-
stam, taču vajadzīgs iemesls. It 
kā nolasot šīs domas, man pazi-
ņoja, ka 10.oktobrī Ugaru ģimene 
svin zelta kāzas. Protams, es pēc 
iespējas ātrāk uzprasījos ciemos, 
vēl jo vairāk tāpēc, ka Jānis un 
Broņislava dzīvo pašā pilsētas 
centrā, manā dzimtajā Studentu 
ielā. Bērnībā es bieži iegriezos 
pie drauga, mājā Nr.6, tolaik tas 
bija elitārs mājoklis, ko piedāvāja 
kara komisariāta priekšniekiem. 
Arī pēc sešdesmit gadiem es 
labi atceros gan plašo pagalmu, 
gan lielās istabas. Ļoti patīkami, 
ka vecās apbūves ķieģeļu māju 
privatizēja labi un strādīgi cilvē-
ki. Apkārt - mājīgums un kārtība, 
bet viesistabu rotā jauns, liels un 
moderns televizors - dēla Ilgvara 
dāvana zelta kāzās.

...Bija sestdiena, vēlēšanu 
diena. Manas kārtējās publikāci-
jas varoņiem garastāvoklis ir pa-
cilāts: nobalsoja par jaunu spēku 
– Latvijai ir vajadzīgas pārmai-
ņas. Viņu galvenais arguments – 
mūsu zeme nedrīkst būt tukša, jo 
bijušajiem zemes dziedniekiem, 
melioratoriem, ir ļoti sāpīgi skatī-
ties uz to, kā aizaug tīrumi, kurus 
ar lielām grūtībām viņi izglāba 
no nebeidzamas pārpurvošanās. 
Visu savu darba mūžu Jānis ir 
veltījis meliorācijai, arī dzīves-
biedres pēdējā darba vieta bija 
Krāslavas PMK-14.

Savu jautro kāzu dienu Bro-
ņislavas vecāku viensētā jubilāri 

atceras tā, it kā tās 
būtu notikušas va-
kar. Pilna māja vie-
su, brašs muzikants 
no Krāslavas, miežu 
alus, kandža no grau-
diem. Lauku labumi, 
pirmklasīga saimnie-
ce Valentīna Valaine 
no Izvaltas. Tortes tik 
gardas, ka nenoēs-
ties, cepumi – zaķīši, 
vāverītes, un kādas 
ruletes bija uz galda! 

Mūsdienās tādas ir liels retums. 
Viss tiek iepazīts salīdzinājumā, 
un Latgales zemnieku spēka, 
možuma un ilggadības noslēpu-
ma pamatā ir nenogurstošs darbs 
un veselīgs ēdiens.

Klausoties laimīga pāra 
nesteidzīgu stāstījumu, es biju 
pārsteigts par viņu labo atmiņu. 
Broņislava labi atceras savas dzī-
ves sākumu: „Tādu bērnību, kāda 
bijusi man - nevienam nenovēlu. 
Tēti izsūtīja uz Sibīriju - uz neat-
griešanos. Neapžēlojās, kaut gan 
mājās viņam palika trīs bērni. Lai 
izdzīvotu, mamma turēja gotiņu, 
sivēnu, bet es pēc septiņgadīgās 
skolas beigšanas gāju strādāt 
kolhozā. Par izstrādes dienām 
naudu nemaksāja, bet gada bei-
gās norēķinājās ar graudiem, kuri 
nebija atbilstoši visām prasībām, 
lai varētu nodot valstij. Kad saņē-
mu pasi, mani centās pierunāt, 
lai es paliktu kolhozā „Cīņa”, bet 
mamma neatļāva strādāt vaiga 
sviedros par kapeikām. Aizbrau-
cu uz Jūrmalu, kur vecākajai mā-
sai Stefānijai un viņas vīram iz-
devās uzbūvēt māju - aiz Slokas. 
Kūrortsezonā atpūtas namiem 
bija vajadzīgs apkalpojošais per-
sonāls, bet ziemā atgriezos mā-
jas, kur vēl pāris gadu strādāju 
kolhozā – mammas vietā. Nau-
das ģimenei vienmēr nepietika, 
un es iekārtojos darbā dzelzceļā. 
Tas bija smags fizisks darbs, kat-
ru dienu ceļā - vilcienā. 

Taču tas viss bija jaunībā: ne-
skatoties uz grūtībām, brīvdienās 
ar draudzenēm skrējām uz Izval-
tu, kur bija kino vai dejas. Tur es 
satiku Jāni. Kā tagad atceros to 
drēgno dienu 1958.gada novem-
brī. Izvaltas tautas namā parasti 
sapulcējās vairāk nekā simts jau-
niešu. Taču mēs, ziņkārīgās mei-
tenes, vienmēr pamanījām jauni-
ņos. No sākuma padomājām, ka 
šie trīs puiši ir studenti, bet izrādī-
jās - jauni speciālisti-melioratori. 
Es draudzenēm tā arī teicu: lūk, 
skatieties, tas neliela auguma 

puisis tūlīt aicinās mani dejot. Tā 
arī iznāca, kaut kas sirdī notrīcē-
ja, bet es tajā rudenīgajā vakarā 
neatļāvu Jānim pavadīt mani līdz 
mājām. Baidījos, ka viņš apmal-
dīsies: mūsu mājas atradās četru 
kilometru attālumā no Izvaltas. 
Viss bija labi, tā sākās draudzī-
ba ar melioratoru, kurš atbrauca 
no Balvu rajona - pēc tehnikuma 
beigšanas. Divus gadus satikā-
mies, bet satuvināja mūs saikne 
ar laukiem. Kaut gan Jānis nav 
bijis apbrīnojams skaistulis, taču 
aizkustināja manu dvēseli. Tolaik 
tas, kas mācēja spēlēt harmoni-
ku, bija tas labākais puisis! Kad 
Jāni iesauca obligātajā militārajā 
dienestā, trīs gadus rakstīju uz 
Tulu. Uz dejām gāju, bet gaidīju 

savu vienīgo - sirdij nepavēlēsi. 
Reizēm šaubījos: kas būs, ja viņš 
neatgriezīsies, jo skaistas meite-
nes ir visur.”

Turpina Jānis: „Arī mani 
dzīve nav lutinājusi, māte agri 
gāja bojā. Tēvs, kurš bija strād-
nieks-meliorators, aicināja mani 
- obligāti jāmācās! Paklausot 
vecāku padomiem, es iestājos 
Mālpils hidromeliorācijas tehni-
kumā. Saņēmis diplomu, kopā ar 
draugiem - Jāni Tēvusu un Imantu 
Laufmani – nolēmu strādāt vienā 
vietā – Krāslavas rajonā, kaut gan 
man, teicamniekam, piedāvāja 
darbu Siguldā. Izvaltai, kur satiku 
savu likteni, esmu pateicīgs līdz 
šai dienai. Mīlestība atnāk nejau-
ši. Seši gadi - nopietns pārbaudī-
jums, galu galā mēs abi sapratām, 
ka viens bez otra nevaram dzīvot. 
Kāzu dienu atceros ļoti labi - 1964.
gada 10.oktobris. Gribējām laulā-
ties baznīcā, taču neuzdrošinājā-
mies, bija pavisam citi laiki. Jau-

nības kļūdu izlabojām 1992.gadā 
Krāslavā, kas kļuvusi par mūsu 
otro dzimteni. Sākumā dzīvojām 
Izvaltā, bet, kad mūsu mājās iz-
juka krāsns, pārcēlāmies pie sie-
vasmātes, kura dzīvoja viensētā 
tuvāk pilsētai. Es strādāju melio-
rācijas objektos, Broņislava audzi-
nāja divus bērnus un arī strādāja 
- baroja teļus sovhozā, jo vajadzē-
ja izdzīvot. Ar priekšniecību man 
paveicās, jo, uzzinājis, ka man ir 
grūti no viensētas nokļūt līdz pilsē-
tai, galvenais meliorators Nestors 
Finogejevs piedāvāja man iespē-
ju atdot savu rindas kārtu jauna-
jā mājā, kur mūsu PMK piešķīra 
četrus dzīvokļus  - Vienības ielā 
2. Tā 1969.gadā Krāslava mums 
kļuva par otro dzimteni. Kad mēs, 

laucinieki, kuri bijām spiesti dzī-
vot atbilstoši daudzdzīvokļu mā-
jas apstākļiem, pēkšņi mainījām 
labiekārtotu dzīvokli pret māju 
Studentu ielā, daudzi mūs nesa-
prata. Pēc kāda laika strauji 
pieauga apkures tarifi, un tad 
tie paši cilvēki mūs apskau-
da. Bet mums šeit ir ļoti labi: 
mājīgi, plaši, pilsētas centrā, 
pagalmā ir pirts un garāža. 
Nomainīju jau piekto vieglo 
automobili, pēdējais „Audi” 
- sapnis, nevis mašīna. Mēs 
braucam sēņot un ogot, mūs-
dienās nevar iztikt bez auto. 
Lai gan tagad mēdz sūdzē-
ties par dzīvi, taču katrā nor-
mālā ģimenē ir transporta 
līdzeklis. Mēs ar Broņislavu 
agrāk piedalījāmies meliora-
toru deju kolektīvā, bet tagad 
cenšamies apmeklēt senioru 
balles - Kultūras nams ir bla-
kus. Ja noskaņojums ir labs – 
izeju pagalmā ar harmoniku 

un  spēlēju mūsu mīļāko melodiju 
„Dzīvīte, dzīvīte...” Pensijas mums 
ir tādas pašas kā visiem, tikai mēs 
nejūtamies aizvainoti, bet gan ot-
rādi - uzskatām sevi par bagātnie-
kiem, jo  mums ir seši mazbērni, 
un nesen sagaidījām mazmazbēr-
nu. Lūk, tas ir galvenais kapitāls!

Liels paldies par vizīti! Jūsu 
avīzi lasām visu mūžu, pēdējā 
laikā ar lielāku interesi. Vairāk at-
balstiet uzņēmējus - tiem pašlaik 
nav viegli, bet avīzes atbalstam ir 
milzīgs spēks.”

Tad Broņislava atkal iesais-
tījās mūsu sarunā pie kafijas 
tasītes, lai tikšanās nebūtu ievil-
kusies: „Teikšu kā ir: jūsu avīzē ir 
par daudz informācijas par sko-
lām, vairāk rakstiet par laukiem, 
par mūsu dzimto Izvaltas pa-
gastu, tur es visus pazīstu. Prie-
cājamies, ka mūsu acu priekša 
Krāslava uzplauka, šeit dzīvo da-
žādi cilvēki, bet galvenais ir tas, 
ka viņiem ir laba sirds: labestīgi, 
atklāti, vienmēr gatavi palīdzēt. 
Sanaidot cilvēkus – tā ir stul-
bība, piemēram, mūsu znots ir 
baltkrievs, bet mums galvenais ir 
tas, ka viņš ir mūsu radinieks. Jūs 
jautājat par mīļākajiem televīzijas 
raidījumiem. Vienmēr interesēja-
mies par jaunākajām ziņām, bet 
vakaros labprāt skatāmies šovus 
„Precamies!” un „Lai runā!”. 

Dzīvot ir interesanti, galve-
nais - lai veselība nepieviltu. Mēs 
abi par savu paraugu uzskatām 
Edmundu Gekišu. Vecums - tas 
ir dvēseles stāvoklis, vai ir vērts 
steigties novecot? Jāni, uzspēlē 
Aleksejam mūsu mīļāko melodi-
ju!...”

Esiet veseli, mani mīļie krā-
slavieši!

  Aleksejs GONČAROVS

12.Saeimas vēlēšanās, kas 
notika pagājušajā sestdienā, Lat-
vijas tauta draudzīgi nobalsoja 
par tagadējo valdošo koalīciju. 
Viens no diviem - vai nu Latvijas 
iedzīvotājus patiešām viss ap-
mierina, vai viņiem vienkārši bija 
bail uzticēt varu kādam citam po-
litiskajam spēkam. 

Spēku sadalījums 
Starp citu, arī šogad Saei-

mas vēlēšanās uzvarējusi partija 
„Saskaņa” (agrāk – „Saskaņas 
centrs”). Taču tas nenodrošina 
Nila Ušakova partijai ne Ministru 
prezidenta posteni, ne tiesības 
veidot valdību. Jau pēc vēlēšanu 
iecirkņu aizvēršanas konkurējo-
šo spēku pārstāvji paziņoja, ka 
parlamentā atkal varēs izveidot 
stabilu vairākumu no „labējām” 
partijām. 

Tātad, „Saskaņa” ieguvusi 
24 mandātus, „Vienotība” - 23, 

Zaļo un zemnieku savienība - 21, 
Nacionālā apvienība - 17, Latvi-
jas Reģionu apvienība - 8, Ingu-
nas Sudrabas partija „No sirds 
Latvijai” - 7. 

Balsu skaitīšana bija saistīta 
ar vairākām sensācijām. Pirm-
kārt, „Saskaņas” pozīcijas ir pa-
sliktinājušās. Pagājušajās vēlē-
šanās „SC”  ieguvis 31 mandātu, 
tā bija gandrīz trešdaļa no visām 
vietām parlamentā. Sanāk, ka šo-
gad daudzi krievvalodīgie vēlētāji 
vai nu izvēlējās balsot par citām 
partijām, vai vispār neatnāca uz 
vēlēšanām. 

Vēl viens pārsteigums - 
Sudrabas partijas vājie rezultāti. 
Priekšvēlēšanu prognozes lieci-
nāja par to, ka partija „No sirds 
Latvijai” iegūs vairāk vietu Saei-
mā, taču tā tik tikko pārvarējusi 
piecu procentu barjeru, neska-
toties uz milzīgiem izdevumiem 
reklāmas kampaņas organizē-

šanai. Un trešais pārsteigums 
- „Latvijas Reģionu apvienības” 
panākumi, jo atbilstoši  progno-
zēm, par to varēja balsot tikai 3% 
vēlētāju. Bet balsošanas dienā 
„reģionāļi” apsteidza Sudrabu. 

Līdz ar to Saeimas sastāvs 
ir mainījies gandrīz uz pusi - no 
novembra darbu uzsāks 41 jauns 
deputāts. Amizants fakts - par-
lamentā nav iekļuvusi tagadējā 
Saeimas priekšsēdētāja Solvita 
Āboltiņa. Kurzemes vēlēšanu 
apgabalā viņa saņēmusi no vēlē-
tājiem tik daudz „mīnusu”, ka no 
1.pozīcijas sarakstā pārvietojās 
uz 4. vietu. Vai viņa darbosies 
jaunajā parlamentā? Tas ir ie-
spējams, ja kāds no „Vienotības” 
deputātiem, kas pārstāv Kurzemi, 
nodos mandātu vai iegūs amatu 
Ministru kabinetā.

Līderi , kas saņēma vis-
vairāk plusu

Ne visus politiķus gaidīja 
Silvitas Āboltiņas liktenis, daži 
deputātu kandidāti saņēma lielu 
atbalstu. Piemēram, Jānis Urba-
novičs („Saskaņa”) ieguva 36478 
„plusus”. Populārāko „Saskaņas” 
politiķu trijniekā ietilpst arī Sa-
eimas vicespīkers Andrejs Kle-
mentjevs (24838 „plusi” un 1650 
„mīnusi”) un Saeimas deputāts 
Boriss Cilevičs (17488 „plusi” 
un 2245 „mīnusi”). Populārākais 
„Vienotības” pārstāvis - ārlietu 
ministrs Edgars Rinkēvičs -27290 
„plusi”, 2932 „mīnusi”. Lielu atbal-
stu saņēma Ministru prezidente 
Laimdota Straujuma (25181 „plu-
si” un 7416 „mīnusi”). 

Populārākais ZZS pārstā-
vis - zemkopības ministrs Jānis 
Dūklavs  ieguvis 18 397 „plusus” 
un 2727 „mīnusus”. Panākumi 
bijuši arī nacionālās apvienības 
līderim Raivim Dzintaram, kurš 
saņēma 26442 „plusus” un 2382 
„mīnusus”. Skandalozais aktieris 
Artuss Kaimiņš, kurš pārstāvēja 
„Latvijas Reģionu apvienību”, no 
pēdējās vietas sarakstā pacēlās 

uz pirmo - vēlētāji ielika viņam 
1393 „plusus” un 1111 „mīnusus”. 
Partijas „No sirds Latvijai”’ līderei  
Ingunai Sudrabai bija 12087 „plu-
si” un 267 „mīnusi”.

Kā balsoja Latgale
Jāsaka, ka vēlēšanu rezultāti 

Latgalē šoreiz krasi atšķīrās no rā-
dītājiem citos, laimīgākajos reģio-
nos. „Saskaņai” ir 39,54%, ZZS 
-18,61%, „Vienotībai” -15,28%, 
„No sirds Latvijai” - 8,56%, bet 
TB/LNNK - tikai 5,14%. Latgales 
reģions vienmēr aktīvāk atbalsta 
opozīcijas spēkus. 

Toties citos Latvijas reģionos 
„Vienotībai”, ZZS un nacionālajai 
apvienībai ir lielāki panākumi. Kā 
teica politologs Juris Rozenvalds: 
„Latvijas vēlētājiem kopumā ša-
jās vēlēšanās bija divi vadmotīvi 
-  ņemot vērā saspringto ģeopo-
litisko situāciju, cilvēki izvēlējās 
stabilitāti, bet no otras puses 
cilvēki nebija īpaši priecīgi par ie-
priekšējās valdības darbību. 

Turpinājums 11.lpp

Vecs draugs labāks nekā divi jauni

 Zelta kāzas melodijas „Dzīvīte, dzīvīte...” pavadījumā

Latvijas tauta atļauj koalīcijai palikt pie varas
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Jāsaka, ka tas nav pirmais 
pasākums, kas šajā mācību gadā 
organizēts skolā. Bērni jau devu-
šies pārgājienā un viesojās Dau-
gavpils Universitātē, kad tur noti-
ka Zinātnes festivāls. Brauciens 
uz Daugavpili Grāveru bērniem 
palicis atmiņā ar Olimpiskā cen-
tra apmeklējumu. 

Grāveru pamatskolas direk-
tore Elfa Islamgarajeva saka, ka 
mazajām lauku skolām par 1. 
septembri jāpriecājas kā nekad 
agrāk, jo tas liecina, ka tās vēl ek-
sistē. Šajā mācību gadā Grāveru 

pamatskolas solos sēdās 32 sko-
lēni. Tieši tikpat daudz skolēnu 
bija tālajā 1887. gadā, kad skola 
tika atvērta. Visvairāk skolēnu 
bija pēckara gados. Viņu skaits 
sasniedza 400. 

Direktore piebilst, ka, ne-
skatoties uz salīdzinoši mazo 
bērnu skaitu, Grāveru skolā rit 
pilnvērtīga dzīve. Bērni mācās 
pēc piecām vispārizglītojošām 
programmām, tajās ietvertas  sā-
kumklases, mazākumtautību sa-
gatavošanas klase, kā arī bērnu, 
kuriem ir grūtības apgūt mācību 

vielu, izglītošana. Pro-
tams, tajā ir Aglonas 
novada domes un Grā-
veru pagasta pārvaldes 
nopelns, meklējot ie-
spējas palīdzēt finan-
siāli. Jāsaka, ka visi 
Grāveru skolas bērni 
pusdienas ēd par brīvu. 

Protams, nevar 
nepieminēt Rīgas un 
visas Latvijas Metro-
polīta Aleksandra, kura 
vārdā skola nosauk-
ta 2009. gadā, rūpes 

un atbalstu. Starp citu, 
3. oktobrī ekselence 
svinēja savu 75 gadu 
jubileju un Grāveru pa-
matskolas kolektīvs bija 
viens no pirmajiem, kas 
viņu sveica brīnišķīgajā 
jubilejā. Ar Metropolī-
ta Aleksandra svētību 
skolā darbojas garīgais 
pulciņš. To vada vēs-
tures skolotājs Igors 
Platonovs, balstoties 
uz Grāveru pareizticīgo 
baznīcas pārziņa tēva 

Viktora Malika 
palīdzību. Mēs 
jau rakstījām, 
ka tēva Viktora 
teiktajos vār-
dos Grāveros 
ieklausās gan 
bērni, gan pie-
augušie, bet 
pašu dievnamu 
cilvēki sauc par 
Grāveru sirdi 
un dvēseli. 

Lai Grāve-
ru pamatskola 

savos audzēkņos radītu vien-
nozīmīgi tikai gaišu tēlu, cenšas 
visi skolas pedagogi, no kuriem 
vairums ir šīs skolas absolventi. 
Pat skolas ēdnīcas darbinieces 
Svetlana Skorodihina un Svet-
lana Lukašonoka, rūpējoties, lai 
pusdienas skolā būtu kā mājās 
— garšīgas un veselīgas. Jau ne 
pirmo gadu viņas pašas gatavo 
konservus ziemai no dārzeņiem 
un augļiem, kas izaug skolas 
dārzā.

Dievs dod, lai Grāveru sko-
las vēsture netiek pārtraukta. 

Miķeļdiena ir Grāveros iemī-
ļoti svētki. Šogad estrādē pulcē-
jās liels skaits vietējo iedzīvotāju 
un viesu. 

Tā nu ir iegājies, ka vairāku-
mā kultūras un sporta pasākumu 
te piedalās arī kaimiņi — Aglo-
nas pašvaldība, Kastuļinas un 
Šķeltovas pagasti. Rudens ražas 
svētku organizatori šim pasāku-
mam pielāgoja arī šautriņu un 
šaha turnīru, kurā piedalījās arī 
labākie sportisti no Šķeltovas un 
Kastuļinas pagastiem. Saka, ka 
cīņa esot bijusi nopietna, sevišķi 
šahistu vidū. Te vienlīdzīgi cīnījās 
“jaunība” ar “briedumu”, un ne-
viens negribēja padoties. 

Veiksme nostājās sacensī-
bu organizatoru pusē. Dzimtās 
sienas noteikti palīdzēja Grā-
veru pārstāvjiem gūt uzvarētāju 
laurus komandu kopvērtējumā 
abos turnīros. Otro vietu ieguva 
Šķeltovas pagasta komanda, bet 

trešo — Kastuļina. Individuālajās 
šautriņu sacensībās vistrāpīgā-
kā izrādījās Jeļena Ivanova no 
Šķeltovas. Otrās un trešās vie-
tas rezultātus šautriņu mešanas 
sportistu vidū ieguva Grāveru 
pārstāvji Eduards Kormiļcevs un 
Aivars Lunis. Zelta un Bronzas 
medaļas šahistu vidū izcīnīja 
Grāveru iedzīvotāji Vjačeslavs 
Eksta un Pēteris Skorodihins, bet 
Igors Mosenkovs no Šķeltovas 
ieguva sudraba medaļu. 

Kad sporta kaislības norima 
un vietējie iedzīvotāji sāka pos-
ties uz svētku koncertu, estrādē 
jau bija jūtami rudens ugunskura 
dūmi un ķirbju zupas smarža. Ar 
šo cienastu Miķelis un Miķeliene 
pēc koncerta cienāja skatītājus 
un dalībniekus. Jāsaka, ka Miķe-
ļa zupa, kam pievienoti zaļumi, 
krējums un cepti sīpoli, bija izde-
vusies. Daži pat interesējās par 
pagatavošanas recepti. Pasāku-

ma laikā Grāveru pagasta pār-
valdes vadītāja visus cienāja ar 
Aglonas meistaru cepto kliņģeri. 

Šoreiz koncertā uzstājās 
tikai atbraukušie kolektīvi. Grā-
veru tautas nama vadītāja Ivita 
Platonova uzskata, ka kultūras 
programmu apmaiņa pēc princi-
pa “Jūs pie mums, mēs pie jums”, 
nāk tikai par labu. Var vienam no 
otra pamācīties, salīdzināt meis-
tarības līmeni. 

Uz Grāveru estrādes kāpa 
20 Vārkavas pagasta kultūras 
centra dalībnieki. Ar draudzīgiem 
skatītāju aplausiem tika sagaidī-
ta vokālā ansambļa “Savādi gan” 
un deju kolektīva “Pašām patīk” 
uzstāšanās. Jāpiebilst, ka Vārka-
vas dziedātāji, kuri izpilda dzies-
mas latviešu valodā, radīja īstu 
furoru zālē, izpildot krievu tautas 
dziesmu “Oi, oi, acīs migla”. Šis 
priekšnesums atgādināja teatra-
lizētu uzvedumu, kā pamatā bija 

pazīstamās dziesmas vārdi. Ska-
tītāji to godam novērtēja. 

Arī Preiļu novada Pelēču 
pagasta vokālais ansamblis grā-
veriešus nepameta vienaldzīgus, 
tāpat kā Kalniešu pagasta vokā-
lais un deju kolektīvs. Kalniešu 
dziedātājas ir īstas meistares, 
kuras ar liriskām dziesmām par 
mīlestību prot aizskart visdziļā-
kās sirds dzīles. 

Starp citu, Miķelis ar Miķelie-
ni skatītājiem bija sarūpējuši ve-
selu ķerru ar balvām. Par pareizi 
uzminētu mīklu kāds saņēma kā-
postgalvu, cits - papriku. Galve-
nais, ka visiem bija jautri. Miķelis 
bija dāsns un līksms. Ražas svēt-
ki Grāveru iedzīvotājiem sniedza 
prieku, tāpat kā visi citi svētki, ko 
organizē Ivita Platonova.

Grāveru iedzīvotāji ir patei-
cīgi Miķelim, ka varēja izdejoties 
dzīvās mūzikas pavadījumā kā 
nākas — līdz rītausmai.

Grāveru pagastā

Kur maize, tur dziesma

Dievs, dod, lai skolas vēsture turpinās!

Grāveru pamatskolas direktore Elfa Islamgarajeva

Skolotāju dienas priekšva-
karā Grāveru pagasta pārstāve 
Ivita Platonova pasniedza Raisai 
Bižānei pušķi ar viņas mīļākajiem 
ziediem — asterēm. Bijusī sko-
lotāja bija aizkustināta līdz sirds 
dziļumiem. Jo svarīga taču nav 
dāvana, bet izrādītā uzmanība. 

Ne pagasts, ne skola neaiz-
mirst Raisu. Viņa bija pārsteigta, 
kad viņu apciemoja jaunsargu 
meitenes ar savu instruktori Lud-
milu Kormiļcevu, paņemot līdzi 
raudenes saišķi. Pensionāre jau 
sen vēlējās šo ārstniecības augu 
iestādīt savā dārzā. Bet pirms 
Ziemassvētkiem ar dāvanām no 
pagasta pārvaldes atnāca jau mi-
nētā Ivita. 

Dzimtā Grāveru skola, kurā 
Raisa nostrādāja 50 gadus, ir re-
dzama pa viņas mājas logu. Viņa 
ir informēta par visu, kas notiek 
skolā, jo pat pastaigas laikā var 
satikt kādu no saviem bijušajiem 
audzēkņiem, kuri tagad strādā 
skolā. 

Viens no viņas skolēniem, 
ar kuru viņa lepojas, ir vēstures 
maģistrs Igors Platonovs. “Igora 
interesi par vēsturi es uzreiz pa-
manīju, tiklīdz sāku mācīt viņa 
klasi. Bērni galvenokārt klusēja, 
bet Igors burtiski apbēra mani ar 
jautājumiem. Ar vēstures mācību 
grāmatām Igoram bija par maz, 
viņš lasīja papildus literatūru, kas 
bija atrodama skolas bibliotēkā, “ 
stāsta Raisa Bižāne. 

Grāveru pamatskolā Raisa 
mācīja ne tikai vēsturi. Bija laiks, 
kad viņa bērniem pasniedza ģeo-
grāfiju un zīmēšanu, strādāja 
ar bērniem dienas pagarinātajā 
grupā. Savos pēdējos darba ga-
dos strādājusi arī direktora viet-
nieka amatā. “Viņa bija stingra, 
bet taisnīga skolotāja,” — stāsta 
viņas bijušie audzēkņi. Raisa arī 
pati neslēpj, ka viņai patika, ja 
stundā ir disciplīna: “Es zināju, ka 
daudzus bērnus pieviļ lasīšanas 
tehnika, līdz ar to, mazinās vēlme 
mācīties mājās. Tāpēc man bija 
svarīgi, lai mācību stundas laikā 
skolēni uzmanīgi klausītos, ko 
stāsta skolotājs.”

Diemžēl pēdējā laikā Rai-
sai bieži jāvēršas pēc palīdzības 
pie ārstiem. Viņas veselību stipri 
ietekmēja vīra Josifa aiziešana 
mūžībā. Arī viņš bija pedagogs. 
Raisu par sievu bija noskatījis 
jau Rudušķu pamatskolā, kad tur 
strādāja par direktoru, bet Raisa 
bija jauna skolotāja. Abi kopā uz 
Grāveriem pārcēlās 1962. gadā. 

Valentīna SIRICA 
Autores foto

Svarīga ir  nevis 
dāvana, bet 
 uzmanība

Skolotāju dienu sagaidot, Grāveru pamatskolā tika 
atklāta rudens velšu izstāde. Tajā piedalās visu 
klašu skolēni, demonstrējot savas prasmes kom-
pozīciju veidošanā no mājās izaudzētiem augļiem 
un dārzeņiem, kā arī pārvērta tos populāros pasa-
ku varoņu tēlos. 

Pirmklasnieces Angelīna Antonova, Diāna Čučina un 
trešās klases skolniece Anastasija Skorodihina nopietni 
gatavojās rudens ražas izstādei
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Turpinājums. Sākums 2.lpp
Lielu uzmanību pievērš pilso-

niskai izglītībai — stiprina skolē-
nu patriotismu, kultūridentitāti un 
valstisko apziņu. 

Jevģēnija Voznoviča (Šķau-
nes pamatskola, pirmsskolas, bio-
loģijas un ķīmijas skolotāja) – par 
mūža ieguldījumu jaunās paau-
dzes mācīšanas un audzināšanas 
darbā. Skolotāja pūlas, lai katrs 
bērns tiktu audzināts par cēlu un 
godprātīgu cilvēku, apgūtu zinā-
šanas, kas paplašina viņa apziņu 
un virza uz radošumu un laba radī-
šanu. Zinātkāra, atvērta jaunajam. 
Pabeidza pirmsskolas kursus un 
strādāja ar piecgadīgiem un seš-
gadīgiem audzēkņiem. Viņa spē-
ja ieklausīties un saprast, aizraut 
un ieinteresēt bērnus, tādejādi arī 
netieši motivēt mācīties. Vienmēr 
iesaistījās ar saviem audzēkņiem 
Dagdas novada pirmsskolas ies-
tāžu konkursos un radošo darbu 
izstādēs.

Vija Gekiša (Dagdas vidus-
skolas direktore) – par veiksmīgu 
skolas izglītības procesa organizē-
šanu un skolas vides uzlabošanu. 
Direktore ir autoritāte kolēģu vidū, 
veiksmīgi sadarbojas ar skolēniem 
un viņu vecākiem. Pēc viņas inicia-
tīvas tika ieviestas Vecāku dienas 
skolā, aktivizējās skolas padomes 
darbs, skolēnu parlamenta darbs, 
ļoti uzskatāmi uzlabojusies skolas 
estētiskā vide. Viņas pārraudzībā 
Dagdas vidusskolā tika īstenoti 
vairāki ESF projekti (dabaszinību 
kabinetu iekārtošana, skolas silti-
nāšana, skolēnu dalība Comenius 
projektā, dažādas nometnes sko-
lēniem).

Valentīna Gešmane (Dagdas 
vidusskola, krievu valodas un lite-
ratūras skolotāja) – par godprātīgu 
un atbildīgu sava darba veikšanu, 
savas pieredzes popularizēšanu. 
Skolotāja nemāk runāt sausi par 
gramatiku vai rakstnieka biogrāfijas 
faktiem, viņa runā par dzīvi, par cil-
vēku attiecībām, māca mīlēt dzim-
teni un dabu. Īpašu uzmanību velta 
tikumībai un patriotiskajai audzinā-
šanai. Viņas skolēni gūst augstus 
rezultātus mācību priekšmetu olim-
piādēs, konkursos, ZPD konferen-
cēs novadā, reģionā un valstī. 

Aina Zariņa (Ezernieku vi-
dusskola, latviešu valodas un lite-
ratūras skolotāja) – par sasniegu-
miem skolēnu zināšanu, prasmju 
un radošo spēju attīstīšanā latvie-
šu valodā un literatūrā un skolēnu 
personības veidošanā. Skolotāja 
atvērta inovatīvai darbībai, meklē 
iespējas skolēnu ar speciālām va-
jadzībām atbalstam. Ik gadu skolo-
tāja papildus strādā, lai atbalstītu 
ne tikai tos skolēnus, kam latviešu 
valoda sagādā grūtības, bet arī ta-
lantīgos skolēnus viņu spēju attīs-
tīšanā, iesaistot dalībā konkursos, 
olimpiādēs, zinātniski pētniecisko 
darbu rakstīšanā. 

Irēna Vlasova (Ezernieku vi-
dusskola, sākumskolas skolotāja) 
– par veiksmīgu mācību un audzi-
nāšanas darbu audzināmajā klasē 
un ieguldījumu skolēnu individuālo 
spēju attīstīšanā. Mācību stundās 
ir nodrošināta individuāla pieeja 
katram skolēnam. Tas dod pozitīvu 
rezultātu, jo visi skolēni tiek pārcelti 
nākamajā klasē. 2013./14.m.g. īpa-
ša uzmanība tika pievērsta skolēnu 
patriotiskajai audzināšanai. Skolēni 
iesaistīti dalībai zīmējumu izstādē 
„Es lepojos ar Tevi, Latvija!”, „Pat-
riotisko dziesmu starpbrīžos.

Svetlana Grebneva (Ezer-
nieku vidusskola, angļu valodas 
skolotāja) – par sasniegumiem 
skolēnu zināšanu, prasmju un ra-
došo spēju attīstīšanā angļu valo-
dā un veiksmīgu skolas kolektīva 
iesaistīšanu Eiropas Savienības 
Mūžizglītības programmas projek-
tos. Skolotāja sistemātiski anali-
zē skolēnu mācību sasniegumus 
savā priekšmetā, plāno tālāko dar-

bību. Gandrīz visās klasēs vairāk 
nekā puse skolēnu angļu valodu 
apgūst augstā un optimālā līme-
nī. Vidusskolēni jau vairāku gadu 
garumā labi kārto centralizēto ek-
sāmenu angļu valodā, visi iegūstot 
attiecīgi B1 vai B2. Laikā no 2010. 
līdz 2012. gadam skolotāja ko-
ordinē „Comenius” Mūžizglītības  
programmas skolu partnerības 

projektu „The Feel – Good Band” 
Ezernieku vidusskolā.

Staņislava Bondareva 
(Ezernieku vidusskola, vēstures, 
sociālo zinību un krievu valodas 
skolotāja) – par veiksmīgu mācību 
un audzināšanas darbu audzinā-
majā klasē un ieguldījumu skolēnu 
individuālo spēju attīstīšanā. Sko-
lotāja mācību stundās nodrošina 
individuālu pieeju katram skolē-
nam. Izrāda iniciatīvu Tēvzemes 
nedēļas pasākumu organizēšanā 
– tiek apmeklētas piemiņas vietas 
represētajiem, organizētas pēc-
pusdienas, sagatavoti informatīvie 

stendi. 
“Gada skolotājs 2014”
Dagdas novada “Gada skolo-

tājs” piemiņas zīmes tiek piešķirtas 
jau ceturto gadu. Šogad 13 nomi-
nācijām tika pieteikti 32 sava ama-
ta augstākās raudzes meistari no 
visām novada izglītības iestādēm. 
Šoreiz par katru sumināmo, kurus 
mīl, ciena un lepojas ar viņiem 
kolektīvos un novadā, bija sagata-
vota īsfilma, kas tika demonstrēta 
turpat zālē, pirms laureātu aicināja 
saņemt balvu. 

Piemiņas zīmes “Gada sko-
lotājs 2014” tika pasniegtas se-
kojošiem Dagdas novada darbi-
niekiem:

Gada skolotājs sākumskolā 
– Andzeļu pamatskolas skolotāja 
Irēna Lovčinovska.

Gada skolotājs pamatskolā – 
Andrupenes pamatskolas skolotā-
ja Mārīte Bondare.

Gada skolotājs vidussko-
lā–Dagdas vidusskolas skolotāja 
Aina Slesare.

Gada skolotājs sportā – Dag-
das vidusskolas skolotāja Lilija 
Novicka.

Gada skolotājs interešu izglītī-
bā – Šķaunes pamatskolas skolo-
tāja Žanna Rapša.

Gada izglītības iestādes ad-
ministrācijas darbinieks – Ezernie-
ku vidusskolas direktora vietniece 
Broņislava Andžāne.

Gada skolotājs pirmssko-
las izglītībā – Dagdas pilsētas PII 
“Saulīte” skolotāja Jeļena Slapiņa.

Gada skolotājs speciālajā 
izglītībā – Aleksandrovas internāt-
pamatskolas skolotāja Ludmila 
Buzo.

 Gada izglītības iestādes ap-
kalpojošais personāls – PII Ezer-
nieki kurinātājs Jāzeps Pjater-
ņovs.

Gada izglītības iestādes ap-
kalpojošais personāls – Asūnes 
pamatskolas autobusa šoferis Vla-
dislavs Grauba.

Gada skolotāja palīgs pirms-
skolā – PII Saulītes pirmsskolas sko-
lotāja palīgs Irēna Jakušonoka. 

Gada izglītības iestādes teh-
niskais darbinieks – Aleksandro-

vas internātpamatskolas lietvede 
Larisa Kiričenko.

Gada skolotājs – arodmeis-
tars – Dagdas vidusskolas mājturī-
bas skolotājs Aigars Vigulis.

Gada skolotājs – klases au-
dzinātājs – Andrupenes pamatsko-
las skolotāja Anna Jubele.

Tika sumināti vēl daži izglītī-
bas darbinieki, kuri saņēma citas 
balvas. Divi skolotāji — Ezernieku 
vidusskolas skolotājs Jānis Vaiš-
ļa un PII “Saulīte” vadītāja Inese 
Domkova saņēma Swedbank 
sveicienus un balvas.

Juris ROGA, autora foto

Sumina izglītības darbiniekus viņu svētkos

Svētku balles laikā…

II Rudens. Bagātīga 
 apbalvojumu raža

Aizsardzības ministra Raimonda Vējoņa apsveikums

Viena no AS “Preiļu siers” veicināšanas balvām

Dārgie viesis - Rahimovu pāris

Apdrošināšanas sabiedrības “Balta” pārsteigums

Pasākuma kuluāros - Mihails Petkevičs (no labās), “Ezerzemes” 
balvas ieguvējs
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Vakara gaitā senioru deju 
kolektīva „Labvakar” dejotāji izpil-
dīja sešas dejas, par katru vērts 
pateikt dažus vārdus, lai svētku 
atmosfēru dziļāk izbaudītu arī tas 
lasītājs, kurš nevarēja visu redzēt 
klātienē. 

„Subbota” – šo deju gribas 
saukt par sādžas tango. Tajā jūta-
ma tango dejai raksturīgā kaisles 
vētra, kas ietērpta ritma un kustī-
bu stingrajos rāmjos. 

“Korobuška” – kolektīva 
vairākums atminas, ka kādreiz 
večerinkās tā bija obligāta deja. 
Neviens nespēja atcerēties, kā to 
pareizi dejo. Vienīgi Zoja Kozel-
lo atcerējās, ka šo deju obligāti 
pabeidza ar strautiņu. Pateico-
ties interneta resursu bagātībai, 
noskaidroja, ka šo deju katrā 
valstī izdejo savādāk. Kolektīva 
vadītāja Ilona apvienoja dažādus 
stilus, bet neaizmirsa par mūsu 
strautiņu. 

„Tustep” – viena no pirma-
jām dejām kolektīva repertuārā. 
Dejai raksturīga virzienu maiņa, 
un tieši tas senioriem sagādāja 
vislielākās grūtības tās apguvē. 

„Kadriļ” – kādas tik dejas 

netika dejotas večerinkās, ska-
not šīs dejas mūzikas akordiem! 
Ātra, enerģiska deja, kurai piemīt 
īpaša aizrautība. Diemžēl šajā 
vecumā pensionāru kājas atsa-
kās izpildīt to, ko nevainojami 
spēja un prata jaunībā, bet aiz-
rautība vēl arvien viņiem ir! 

„Serjoža” — Te pa kreisi, te 
pa labi, te vietām jāsamainās… 
Šī ir viņu mīļākā deja. Pamatā 
izmantota horeogrāfija, kas tika 
rādīta starptautiskajā folkloras 
mūzikas festivālā Vīlandos. 

“Padespaņ” – deja, kuru pa 
kripatai lasīja un lika kopā lielais 
un draudzīgais Indras iedzīvotāju 
kolektīvs. Sākotnēji šīs dejas vad-
motīvs bija kaut kāda nostalģija 
pēc jaunības — kāds atcerējās 
soļus, kāds – atbalstīšanu, kāda 
—savus kavalierus, kurpes un tā 
laika kleitas. Šodien aprakstītā 
nostalģija izzudusi! Šodien me-
lodijas skaistums un kustību ele-
gance liek aizmirst par vecumu! 
Skatītāji atkal un atkal baudīja 
skaistos tērpos ģērbušos dejotā-
ju kustību vieglumu un apskauda 
kolektīva dalībnieku mūžīgo jau-
nību! Viņus nudien var apskaust, 

jo Indrā bija viņu otrais koncerts, 
dienas pirmajā pusē Indras se-
nioru deju kolektīvs „Labvakar” 
uzstājās Krāslavā, 18. novembra 
laukumā, kur izpildīja četras de-
jas. Domāju, šiem pensionāriem 
viens otrs gados jaunāks dejotājs 
vienkārši nespēs tikt līdzi.

Lieki piebilst, ka pēc katras 
dejas aplausi nerimās un labi, ka 
vakara vadītājai bija mikrafons, 
ar kura palīdzību varēja pieteikt 
vieskolektīvu uzstāšanos. Cie-
mos bija atbraukuši un uzstā-
jās Piedrujas Tautas nama (TN) 
vokālais ansamblis „Zabava”; 
Krāslavas Kultūras nama deju 
kolektīvs „Mežrozīte”; Robežnie-
ku TN vokālais ansamblis „Vikto-
rija”; Robežnieku TN deju grupa 
„Robežnieku Alise”; Piedrujas TN 
vokālais ansamblis „Daugaviņa”. 
Protams, pasākumu bagātināja 
arī Indras TN vokālais kolektīvs 
„Rēvija” ar savām dziesmām. 

Tuvāk pasākuma noslēgu-
mam uz lielā ekrāna tika rādīts 
kolektīva “Ģimenes albums”, pēc 
kurā apkopotām fotogrāfijām fak-
tiski var pētīt pagasta un kolhoza 
vēsturi. Starp tām bija leģendāri 
attēli — kolhoza “Kaļinina” Sa-
nitārā družina, un, raugoties pa-
zīstamajās sejās, daži zālē tā 
vien gribēja sacīt: “Sandružina 
– tas ir spēks!” Fotogrāfijas bija 
atnesuši kolektīva dalībnieki un 
par katru no viņiem izveidots īss 
stāsts, kas raksturo konkrēto cil-
vēku. Zāle vēl nebija atguvusies 
no koncerta, bet te jauns pārstei-
gums, kurā vienlīdz labi atradās 

vieta uzmanības koncentrāci-
jai un arī jautriem, draudzīgiem 
smiekliem. Kolektīvā ir tik atšķi-
rīgi cilvēki, un tajā pašā laikā tik 
līdzīgi, bet viņus savākt kopā un 
kaut ko iemācīt visiem kopā, kad 
citi nekad mūžā nav kāpuši uz 
skatuves dejot, var tikai tāds cil-
vēks kā Ilona, kura pozē ar ieroci 
rokās – tik stingra, nepielūdzama, 
nepiekāpīga... Taču viņas patieso 

būtību atklāj citas fotogrāfijas – 
Ilona ar bērniem un dzīvesbiedru. 
Fakts, ka dzimtās saknes izrādī-
jās stiprākas par jebko citu. Tāds 
lūk kolektīvs, tāda viņu vadītāja 
Ilona, tāda neaizmirstama pirmā 
jubileja un pirmais jubilejas kon-
certs!

Juris ROGA 
Autora foto

Projekta realizācijai pašvaldī-
ba piešķīra 50 % no kopējām iz-
maksām -  403.70 eiro, tikpat liels 
bija grupas līdzfinansējums. Tā re-
zultātā ”Paziņas” tika pie 2 jauniem 
skatuves tērpiem - 13 kleitām un 
13 tunikām. Kolektīvs pateicīgs ne 
tikai Dagdas novada pašvaldībai 
par iespēju piedalīties un realizēt 
šo projektu, bet lielu paldies saka 
arī šuvējām Jadvigai Zeizai un Ri-
tai Indrānei par tērpu darināšanu.

Līdz 1. oktobrim Dagdas no-
vadā tika noteikts masu pasākumu 
ierobežojums, jo saskaņā ar MK rī-
kojumu vairākos Latvijas novados 
tika izsludināta ārkārtas situācija. 
Tagad iedzīvotāji grib zināt, kad 
kolektīvu “Paziņas” jaunajos tēr-
pos varēs redzēt uz savas skatu-
ves? Tautas nama direktore Olga 
Lukjanska sola, ka visticamāk tas 
notiks 18. novembrī.

Juris ROGA

Valsts svētkos jaunos tērpos
Jau ziņojām, ka Dagdas novada pašvaldības rīkotajā pro-
jektu konkursā „Sabiedrība ar dvēseli 2014” piedalījās arī 
iedzīvotāju grupa “Asūnes Tautas nama sieviešu vokālais 
ansamblis „Paziņas”” ar savu projektu “Skatuves tērpu 
darināšana sieviešu vokālajam ansamblim „Paziņas””. 

Kolektīva „Labvakar” skaistā dzimšanas diena
Indras senioru deju kolektīva „Labvakar” jubilejas svinī-
bām bija jānotiek vasarā, bet cūku mēris ieviesa korekcijas 
arī kultūras iestāžu darbā, to praktiski paralizējot. Tālab 
20 dejotājas un dejotāji, kā arī kolektīva vadītāja šos sa-
vus svētkus kopā ar indriešiem un vieskolektīviem Tautas 
namā svinēja vienā dienā ar “Zaptes dārza” atklāšanu. Kā 
jau to varēja paredzēt, zāle bija cilvēku pilna. Plašā jubile-
jas koncertprogramma sākās ar kolektīva pieteikšanu, un 
tas tika sveikts ar ilgiem un vētrainiem aplausiem. 

Konstantinovai savs simbols

Ja kādreiz Konstantinovas 
vārds asociējās ar nolaistu ciema-
tu, kurā nekas interesants neno-
tiek, tad tagad, domāju, ir pamats 
satraukties citiem pagastiem, kuri 
savulaik gozējās slavas saulītē, 
jo Konstantinova arvien vairāk 
izraujas uz priekšu: ir sakārtota 
ūdenssaimniecība, izremontētas 
sabiedriskās telpas, ierīkots nakts 
apgaismojums un darbus plānots 
t u r p i n ā t , krietni uzlabots 
biblio- tēkas darbs, 

nojaukta neapdzīvotā daudzdzī-
vokļu māja un vieta pamazām tiek 
labiekārtota. Tie ir tikai daži lielie 
darbi, bet Konstantinova Dagdas 
novadā, šķiet, ir pirmais pagasts, 
kuram ir savs simbols, kas iestrā-
dāts zīmē. Tā uzstādīta pie pag-
rieziena no lielceļa uz pagastmāju. 
Vēl ir vimpelis, ar kuru konstantino-
vieši varēs pārstāvēt pagastu gā-
jienā sporta pasākuma atklāšanā 
vai citās aktivitātēs, kur ir nepiecie-
šams komandu vienojošs atribūts.

Konstant ino -
vas pagasta sim-
bola iniciators ir 
pārvaldes vadītājs 
Aivars Trūlis, kurš 
pastāstīja, ka savu 
ieguldījumu ceļā 
no idejas līdz gata-
vam izstrādājumam 
centušies dod vai-
rāki iedzīvotāji, un 

tas ir dziļi simboliski, ka bijusi šāda 
atsaucība.

“Kopā ar sava pagasta jau-
niešu biedrību izdomājām, ka jābūt 
kādai zīmei, ar ko cilvēkiem asoci-
ētos Konstantinovas pagasta admi-
nistratīvā teritorija,” turpina Aivars. 
“Ģerbonis tas noteikti nav, līdz tam 
neesam izauguši. Zīme un vimpelis 
ir izgatavoti vienā eksemplārā un 
abos iestrādāta līdzīga simbolika. 
Ugunskura liesmas mums atgādi-
na par laiku, kad šeit bija sovhozs 
“Iskra”, bet vienlaikus ir ietvertas arī 
mūsdienas - pagastā čakli darbojas 
jauniešu biedrība “Dzirkstelīte”. Zilā 
vijīgā josla asociējas ar skaisto Dze-
guzītes upīti, kas tek pagasta terito-
rijā, bet ozolzīles stāsta par mūsu 
slavenajiem Magnusovas ozoliem. 
Katrs ieinteresētais piedāvāja savu 
ideju un redzējumu, priecājās par 
iespēju ielikt savu daļiņu simbola 
tapšanā. Visas domas uz papīra uz-
lika vietējā māksliniece, pagasta ie-
dzīvotāja Danute Blinova, kura tiek 
nodarbināta NVA projektā. Mūsu pa-
sūtījumu izgatavoja Rīgas reklāmas 
kompānijā “abi2”, kur strādā cita 
mūsu iedzīvotāja, kura pakoriģēja 
mūsu skici un tā mēs tikām pie ļoti 
laba galarezultāta.”

Juris ROGA, autora foto 

Ikdienas steigā vai dziļās pārdomās iegrimuši reti pievēr-
šam uzmanību sīkumiem savā ceļā, bet ir lietas, kuras 
nekādi nepaslīd garām acīm, jo tās pārdomāti izveidotas, 
mērķtiecīgi uzrunā auditoriju. Varētu būt arī tā, ka kādam 
dzimusi interesanta ideja, kuru atbalstījuši talantīgi cilvēki, 
pateicoties kopīgam darbam, ideja tiek realizēta un rezul-
tāts tāds, ka gribēdams nepaskriesi garām. Abos gadīju-
mos te ir runa par Konstantinovas pagasta zīmi (attēlā). 

17.10.2014. plkst. 12.00 Krāslavas Kultūras namā (Rīgas 26, 2. 
st.) notiks seminārs “Zeme - laiks pirkt vai pārdot?” 

Semināru vadīs uzņēmējs, ju-
rists un investors Vladimirs Mis-
niks (darba pieredze nekusta-
mā īpašuma investēšanā kopš 
2004. gada). 

Seminārā tiks izskatīti šādi 
jautājumi:
1) Kā pareizi novērtēt zemi pirk-
šanai vai pārdošanai.
2) Kas ir zemes pamatpircēji?

3) Komentāri par lauksaimniecī-
bas zemes pirkšanas ierobežo-
jumiem no 01.11.2014.

Jums būs iespēja saņemt at-
bildes uz jums interesējošiem 
jautājumiem.

Bezmaksas ieeja.
Dalībnieku reģistrēšanās no-

tiek pa tālr. 29761673.



72014. gada 10. oktobris

Ātri paskrēja jaukā, 
saulainā vasariņa.Visās skolās 
noskanējuši skolas zvani, skanīgi 
saucot bērnus uz skolu.”Pīlādzī-
ša” sagatavošanas grupas bērni 
arvien biežāk sāk jautāt- kā klājas 
bērniem skolā? Ko viņi tur dara? 

Lai rastu atbildes uz jautā-
jumiem, nolēmām doties ciemos 
pie kaimiņiem uz Varavīksnes sā-
kumskolu.Tur mūs laipni sagaidīja 
skolotājs Ēriks Zaikovskis un  di-
rektora vietniece Ērika Dobkeviča. 
Bērni gāja pa skolas, kura nesen 
nosvinējusi 25 . dzimšanas dienu, 
gaiteņiem. 2 laipnu gidu pavadīju-
mā bērni nokļuva dažādās zinību 
pasaulēs. Sākumā bērni nokļuva 
Mūzikas pasaulē, te kopā ar sko-
lēniem dziedāja un vingroja.Tālāk 
pētot izrotātos skolas gaiteņus, 
bērni nokļuva Sporta pasaulē, te 
spēlēja izzinošas kustību rotaļas.
Tepat blakus atradās Grāmatu pa-
saule-skolas bibliotēka, kurā bērni 
zinātkāri pētīja un šķirstīja grāma-
tas un žurnālus.Šoreiz bērniem bij 
iespēja pasēdēt īstos skolas solos 
kopā ar pirmklasniekiem. Burvīgs 
klusums valdīja psihologa kabine-
tā, kur varēja saklausīt pat strau-
tiņa čalošanu.Tālāk pētot skolas 
telpas, bērni nokļuva Svešvalodu 
pasaulē, te bērni mācījās sasvei-
cināties un nodziedāt dziesmiņu 
angļu valodā.Latviešu valodas 
brīnumainajā pasaulē bērni aktīvi 
darbojās un atbildēja uz dažādiem 

skolotājas jautājumiem pie 
interaktīvās tāfeles.Bērniem ļoti 
patika paglāstīt un pabarot skolas 
zoodārza iemītniekus - kāmīšus 
un jūras cūciņu.Izstaigājot vairā-
kas skolas telpas, bērni nokļuva 
pie noslēpumainām durvīm.Tās 
bija ciet, bērni klauvēja, bet ne-
viens nevēra vaļā.Izrādījās, ka 
tā ir „Vecmāmiņas māja”-skolas 
muzejs.Palīdzēja muzeja saim-
niece Vera Avota, viņa bērniem 
pastāstīja par mantu vēsturi. Nu 
te bij ko redzēt! Jautājumi bija no 
visām pusēm.Kas tas ir? Ko ar to 
dara? Kā tas darbojas? Kam tas 
vajadzīgs?

Mūsu bērni bija sajūsmā par 
redzēto un dzirdēto, par dažā-
diem pārsteiguma momentiem 
un našķiem,  kurus saņēma katrā 
klasē. Viņi vēl ilgi dalījās iespaidos 
ar saviem vecākiem un draugiem, 
redzēto un pārdzīvoto atainojot zī-
mējumos.

Liels paldies  Varavīksnes 
sākumskolas draudzīgajam peda-
gogu kolektīvam par viesmīlību un 
iepazīstināšanu  ar savu skolu.

Īpašs paldies - Ē. Dobkevičai, 
Ē. Zaikovskim, V. Bartkevičai, 
O.Zaikovskai, N.Tadello, L.Buha-
lovai, V.Avotai, I.Karolei, I.Burak, 
V.Plociņai.

Bērnu iespaidus apkopoja 
PII’’Pīlādzītis’’ pirmsskolas 

skolotājas Viktorija Leibusa, 
Olga Maļinovska.                          

Ciemošanās  Varavīksnes 
sākumskolā 

Bērnu pasaule

Līdz ar sārtām kļavu lapām, 
dzērvju kāsīm un raibām asterēm 
pienāk skolas un bērnudārza gaitu 
sākuma laiks.

Krāslavas novada PII „Pī-
lādzītis” šī tradīcija tiek turpināta 
vairākus gadus, kad bērnu rosība 
saistās ar jautājumu: „Drīz skola?!”

Šis mācību gads PII „Pīlādzī-
tis” sagatavošanas grupām nebija 
izņēmums. Saņemot Krāslavas 
pamatskolas aicinājumu, 12.grupas 
audzēkņi, ar mīļo vecāku svētību, 
devās pretī šim izaicinājumam.

Rudenīgais laiks nepārstei-
dza. Kā vienmēr dāliju pušķi, 
smaids sejā, skaļas čalas pavadīja 
nu jau gandrīz skolniekus ceļojuma 
mērķa sasniegšanā. Solis bija ļoti 
steidzīgs, jo kavēties nedrīkstēja.

Skolā Pīlādzīša audzēkņus 
sagaidīja ne tikai Krāslavas pa-
matskolas čaklās bitītes, bet arī 
nākamie klasesbiedri un draugi no 
PII „Pienenīte”, kurus bērni sveici-
nāja pēc siltajām vasaras brīvdie-
nām. Pirmsskolu audzēkņiem bija 
dota iespēja aktīvi piedalīties īstās 
skolas dienas procesā. Pirmsskol-

nieku dienā bija veselas četras 
stundas, kur bērni sevi pierādīja 
dziedot, spēlējot orķestrī, pieda-
loties pasakas inscinējumā, „say, 
Hello” angļu valodas stundā, kā arī 
aktīvi un jautri sportojot.

Lai gan dažam pirmsskolē-
nam skolas krēsls bija vēl mazliet 
par lielu, sporta zāle par plašu, 
kāpnes par augstu, taču tas ne-
traucēja apgūt jaunās zināšanas 
un jautri pavadīt laiku. Pīlādzēniem 
šis ceļojums paliks atmiņā ar krā-
sainiem taureņiem, smaidīgām 
skolotājām, laipnu un viesmīlīgu 
direktori, kā arī cerību, ka drīz mēs 
arī kļūsim par īstiem skolniekiem.

Krāslavas novada PII „Pīlā-
dzītis” 12. grupas skolotāju, vecā-
ku un audzēkņu vārdā pateicamies 
Krāslavas pamatskolas adminis-
trācijai, skolotājām Everitai, Ilonai, 
Zigrīdai un Lāsmai, čaklām bitītēm 
- Patrīcijai, Alīnai un Lāsmai par 
to, ka spējāt padarīt pirmsskolas 
izglītības iestāžu audzēkņus vēl 
laimīgākus.
Iespaidos dalījās Žaneta Moiseja 

un Rasma Krumpāne

  Par drošību ar bērniem 
tiek runāts katru dienu, bet īpaši 
daudz par to runājam septembra 
otrajā pusē, kad visās  Latvijas 
skolās un bērnudārzos tiek orga-
nizēta drošības nedēļa.

 Tā bija arī šogad. 22.sep-
tembris bija diena, kad savas 
grupas ”Spārītes” bērnus iepazīs-
tinājām ar drošību. Pārrunājām 
dažādas situācijas, noskaidro-
jām, kā katrā no tām ir jārīkojas, 
skatījāmies dažādus video ma-
teriālus par drošību, izspēlējām 
dažādas spēles un rotaļas, kā arī 
zīmējām un veidojām plakātu - 
elektrība ir īsta.

    Nākamajā dienā, kopā ar 
sporta skolotāju un  „Saulītes”gru-
pas bērniem, devāmies pārgajie-
nā uz Krāslavas skatu torni. Tā 
bija mācību ekskursija. Pa ceļam 
mēs apskatījām piepes, kas auga 
uz celmiem, sudrabegli, kas stal-
ta auga kādas mājas pagalmā, 
pareizi pārvietojāmies pa gājēju 
pārejām. Ceļu turpinājām pa par-
ku. Arī tur bija ko vērot-koka do-
bumā vāvere sev bija izveidojusi 
mājvietu! Parkā redzējām Latvi-
jas dižākos kokus – ozolus, kurus 
bērni centās aptvert ar rokām.  

Izgājuši cauri parkam, devāmies 
uz tilta pusi, kur arī turpinājām 
ceļu. Bija bērni, kas pirmo reizi 
kājām gāja pāri tiltam, tas viņiem 
bija īsts piedzīvojums. Visbeidzot 
tuvojāmies mērķim- skatu tornim. 
Bija pienācis laiks atpūsties  pēc 
garā ceļa. Tāpēc galdā likām līdz-
paņemtās maizītes un karstu tēju. 

Tad, kad bijām nedaudz atpūtu-
šies, sporta skolotāja organizēja 
spēles un stafetes par drošību. 
Pēc jauki pavadītā laika  devā-
mies atpakaļ uz bērnudārzu.

   Trešdien mēs devāmies 
ekskursijā uz VAS”Latvijas auto-
ceļu uzturētājs” Krāslavas iecirk-
ni. Bērni, kopā ar audzinātājām, 
bija izveidojuši dāvanu albumi-
ņu, kurā bija sazīmējuši dažādu 
tehniku,ar kuru rok grāvjus, ved 
smiltis, līdzina ceļus u.c. Gribam 
pateikties iestādes vadītājam Ēri-
kam Guļķevičam, kurš mūs ļoti 
sirsnīgi un mīļi uzņēma, izrādīja 
bērniem visu tehniku, atļāva pa-
stūrēt smagajā mašīnā, pastāstī-
ja,  kam ir vajadzīga šāda tehnika 
un ko ar to dara. Stāstīja arī, ka 
viņi ir tie, kas vienmēr rūpējas 
par to, lai ceļi laicīgi tiktu savesti 
kārtībā – izgreiderēti, nošķūrēts 
sniegs, salabotas bedrītes uz 
ceļiem utt. Priekšnieks kopā ar 
bērniem iesaistījās radošajā dar-
bā- zīmējot gūtos iespaidus kopā 
ar bērniem. Iestades vadītājs bija 
sarūpējis arī saldumus, par ko 
bērniem bija liels prieks.

     Ceturtdien mēs devāmies 
interesantā ekskursijā, šoreiz uz 

Krāslavas pilsētas autoostu. Arī 
tur mūs ļoti mīļi uzņēma auto-
ostas direktore Zinaīda Plociņa, 
kura izrādīja autoostu. Bērni uz-
zināja, ka autoostā ir arī  mantu 
glabātuve, apskatīja, kur atrodas 
kase, direktores kabinets, ap-
skatīja maršrutu grafikus un pro-
tams, te arī bērni tika cienāti ar 

konfektēm. Vēlāk mēs gājām ārā, 
apskatījām, kur autobusi pirms 
atiešanas apstājas, runājām, kā 
jāuzvedas pieturā un kāpjot au-
tobusā,  jo mūsdienās jau retais 
brauc ar sabiedrisko transportu. 
Taču vislabākais  bija vēl priekšā! 
Bērniem bija iespēja iekāpt au-
tobusos un pat pasēdēt vadītāja 
vietā un pagrozīt stūri! Sajūsmā 
bija ne tikai zēni, bet arī mei-
tenes. Ekskursijas noslēgumā 
bērni ar autobusu tika izvizināti 
pa pilsētu uun aizvesti uz bēr-
nudārzu. Te lielu paldies jāsaka 
šoferītim Nikolajam Ozerskim. 
Arī dodoties uz autoostu, bērni 
bija sagatavojuši dāvanas- pašu 
zīmētus darbiņus, kurus patreiz 
ir iespējams apskatīt autoostas 
skatlogos! 

     Nu bija pienākusi nedēļas 
pēdējā diena – piektdiena, bērnu-
dārzā tika rīkoti sporta svētki par 
tēmu – ugunsdrošība. Ciemos 
bija ieradies supermens, kurš or-
ganizēja bērniem dažādas stafe-
tes un aktivitātes, taču tas nebija 
vienīgais ciemiņš, bērnus negai-
dīti pārsteidza arī divi palaidņi, 
kuri darīja dažādus nedarbus –
lauza kokiem zarus, plēsa lapas. 

Taču supermens palaidņu 
rīcību nosodīja un lika tiem 
mācīties kā jāuzvedas da-
žādās situācijās. Tad nu 
palaidņi vēroja kā bērni 
startēja divās komandās 
„Uguntiņas” un „Lāsītes”, 
un veica dažādus uzde-
vumus, kas bija saistīti ar 
ugunsdrošību. Komandu 
darbu vērtēja un punktus 
pierakstīja žūrija, kurā pie-
dalījās PII „Pienenīte” va-
dītāja Viktorija Olehno un 
vadītājas vietniece izglītī-
bas jomā Lilija Krumpāne. 

Stafetēs uzvarēja 
draudzība. Par piedalīša-

nos svētkos bērni saņēma dip-
lomus, saldās medaļas un, pro-
tams, atstarotājus. Tie gādās par 
bērnu drošību tumšajos rudens 
un ziemas vakaros, dodoties mā-
jup no bērnudārza.
 PII „Pienenīte” grupas „Spārī-
tes” audzinātājas Aina Stepiņa 

un Dzintra Dzalbe

Drošības nedēļa PII  „Pienenīte”
Drīz skola?!

2014.gada 1.oktobrī “Pīlā-
dzītis” bērni uzņēma viesus no 
Krāslavas mūzikas skolas.

Pirmo Starptautisko mūzi-
kas dienu plašākā sabiedrībā 
atzīmē kopš 1975. gada 1. ok-
tobra, aizsākot jaunu, UNESCO 
Starptautiskās mūzikas padomes 
rosinātu, iniciatīvu ar mērķi veici-
nāt estētisko vērtību un mūzikas 
pieredzes izpratni, kā arī radošās 
apmaiņas iespējas Eiropā un pa-
saulē. «Pīlādzītī» 1.oktobrī sevi 
apliecināja  talantīgie topošie mū-

ziķi no Krāslavas mūzikas skolas.
Bērnudārza audzēkņi nelielā 

koncertiņā baudīja skaņdarbus 
vijoles, klavieru, akordeona, ģitā-
ras un saksofona izpildījumā.

Starptautiskās Mūzikas die-
nas koncertā piedalījās arī iestā-
des absolventi, kuri īpaši priecēja 
pirmsskolas skolotājas. Jaunie 
mūziķi koncertā atskaņoja Mo-
carta, Ščedrina, Diabelli, Gradec-
ka un citu komponistu skaņdar-
bus. 

Pateicamies par koncertu 

Krāslavas mūzikas skolas sko-
lotājiem L. Ivanovai, I. Laurai, A. 
Kuzmičai, J. Mihailovai, A. Liv-
čam, M. Pitrānam, J. Greckim, I. 
Milašai, kā arī  jaunajiem talan-
tīgajiem mūziķiem: R. Maksimo-
vam, J.Nartišai, E. Karolei, A. Ko-
začukai, V. Nartišam, T. Podjavai, 
D. Pantelejenko, K. Lukaševičai, 
L. Dzalbei.

J. Vorošilova, Krāslavas no-
vada PII „Pīlādzītis” vadītājas 

vietniece izglītības jomā

Starptautiskā mūzikas diena „Pīlādzītī”



2014. gada 10. oktobris8

Izrādās, ka gada īsākā nakts 
Svariņos nosvinēta kā vienmēr 
— ar pļavu puķēm un koku za-
riem rotājot mājas un pašiem 
sevi, ar putojoša alus kausu un 
ķimeņu sieru, dziesmām un de-
jām pie ugunskura radu, draugu 
vai kaimiņu pulkā. Bet pie jauna 
ugunskura vietējie tikuši pateico-
ties tam, ka savu no-
kalpoja vecais žogs, 
kas kādreiz uzbūvēts 
populārajam pasāku-
mam “Zavalinka”. 

Populārais pa-
sākums ticis pie jau-
na žoga, bet veco 
izjauca un sakrā-
va ugunskurā. Bija 
doma to iekurināt, 
bet kā tas parasti dzī-
vē gadās – iztraucēja 
kaut kas neplānots. 
Nolemts atlikt uguns-
kura iekurināšanu 
līdz Meteņiem, jo 
Līgo vakars un Jāņi 
jāgaida vēl ļoti ilgi. 
Lai malkas krāvums 
neradītu šaubas, ka 
tas ir ugunskurs, ne-
vis indiāņu vigvams 

vai cita būve, uzņēmīgie svari-
ņieši sagatavoja sārta materiāla 
lentītes un iesēja vairākās vietās 
malkas krāvumā. Kad vējiņš pli-
vina materiālu, iztālēm šķiet, ka 
liesmiņas laužas uz āru. Un tikai 
dūmu trūkums atgriež realitātē.

Juris ROGA, autora foto

Nav dūmu bez uguns!
Bet kā ar uguni bez dūmiem? Laukumā pie Svariņu Tautas 
nama uzmanību pievērš “mūžīgais” ugunskurs. Pirmajā brī-
dī rodas doma, ka to aizmirsuši iekurināt Līgo svētkos, tālab 
mietiņiem piesējuši klāt sārtas lentītes, lai liesmo mūžīgi…

10. oktobrī Ir iemesls!

Tas gan ir labs iemesls! Paš-
laik pastāv ļoti daudz versiju par šī 
dzēriena pirmsākumiem. Zināms, 
ka spirtu izgudrojuši arābi, taču viņi 
izmantoja šo šķidrumu tikai medicī-
niskiem nolūkiem. Pirmo degvīnu, 
kuru kādu laiku dēvēja par „dzīvo 
ūdeni” (akva vita), sāka izgatavot 
Venēcijā. Veiklie tirgoņi, komersan-
ti un ceļotāji izplatīja degvīnu visā 
Eiropā. Sākumā kā „līdzekli pret 
garlaicību” un kā zāles pret saauk-
stēšanos. Ar laiku „ārstnie-
ciskā” un „uzjautrinošā” dzē-
riena ceļi šķiras... 

„Akva vita” parādās 
Lietuvā un vēlāk Krievijā, 
ko veicināja uzņēmīgie Ve-
nēcijas tirgotāji. Dzēriens 
bija ļoti dārgs, atļauties tā 
lietošanu varēja tikai daži 
cilvēki, arī tā garša ilgu lai-
ku nepatika krieviem, kuri 
deva priekšroku saviem 
saldajiem alkoholiskajiem dzērie-
niem - medalum un brāgai. 

Nav noslēpums, ka viduslai-
kos tieši klosteros atradās sava 
veida „zinātniskie centri”, kuri 
radīja visu jauno, nebijušo, prog-
resīvo. Čudova klostera hronikās 
saglabājās ieraksts par to, ka 
kāds mūks vārdā Isidors ir radījis 
brīnumainu, spēcinošu dziru. Tas 
bija pirmais degvīns, ko izgatavo-
ja Krievijā, sākumā to dēvēja par 
„vodovku”. 

Skaidri nav zināms, kā viss 
turpinājās tālāk, taču līdzekli, kas 
bija domāts dažādiem medicīnis-
kiem mērķiem, drīz vien sāka lie-
tot pārsvarā iekšķīgi...

Degvīna izplatīšanās ātrums 
bija tik straujš, ka jau 1533.gadā, 
kad pagāja trīsdesmit gadi kopš 
dzēriena radīšanas, tā ražošana 
tika atļauta tikai valstij piederošās 
rūpnīcās. Kopš tā laika visu līme-
ņu uzņēmēji vēlējās dabūt kāroto 

valsts licenci, kas deva iespēju 
ražot degvīnu, tolaik to dēvēja 
par „kroņa vīnu” (līdz pat 20. gad-
simta 30.gadiem).

Ar degvīna ražošanu nodar-
bojās dažādas cilvēku grupas. 
Taču par galvenajiem „kroņa vīna”  
ražotājiem bija muižnieki un tirgo-
tāji Krievijas provincē. Visi mēģi-
nāja piešķirt šim dzērienam kaut 
ko īpašu un neatkārtojamu. Tika 
izdomātas dažādas piedevas, 

speciālās receptes utt. Bet 19. 
gadsimta beigās krasi mainījusies 
degvīna izgatavošanas tehnolo-
ģija. Tikai 1936. gadā tika izdoti 
noteikumi, kas oficiāli skaidroja, 

ka degvīns ir dzēriens, ko ie-
gūst, atšķaidot tīru spirtu ar ūdeni.  

Izplatīts ir mīts par Dmitriju 
Mendeļejevu, ka tas esot ieteicis 
optimālo etilspirta koncentrāciju 
degvīnā – 40%. Tomēr tas nav 
tiesa. Mendeļejevs gan pētīja 
spirta šķīdumu ūdenī, bet degvī-
na ražošanas tehnoloģijai nepie-
vērsās. Taču visai plaši ir izpla-
tīts viedoklis par to, ka degvīna 
izgudrotājs ir tieši Mendeļejevs. 

Vairākas reizes Krievijas im-
peratori mēģināja aizliegt degvī-
na ražošanu un pārdošanu Krie-
vijā, taču nesekmīgi... „Slavenā” 
Gorbačova kampaņa arī izgāzu-
sies... 

Pašlaik galvenās valstis, 

kas ražo dažādus degvīna vei-
dus, ir Krievija un Ukraina. Po-
lija, Lietuva, Igaunija un Latvija 
arī ražo dzērienus ar tādu pašu 
nosaukumu, neatpaliek no tiem 
arī Zviedrija un Somija. Periodiski 
tirdzniecībā parādās franču, spā-
ņu, grieķu degvīns, taču parasti 
šie dzērieni neiegūst popularitāti 
alkoholisko dzērienu tirgū.

Tas, ka alkohols izraisa atka-
rību, negatīvi ietekmē organismu 

un noved pie ļoti smagām sli-
mībām, noskaidrojies daudz 
vēlāk, kad kaut ko mainīt jau 
bija par vēlu...

10. oktobrī ir ne tikai krie-
vu degvīna izgudrošanas die-
na, bet arī Pasaules psihiskās 
veselības diena. Simboliski, 
vai ne? 

Neskatoties uz to, ka 
pasaulē vairs nav palikuši 
tādi cilvēki, kuri vēl nesaprot, 

cik kaitīgs ir šis alkoholiskais dzē-
riens, iedzīvotāju skaits, kas lieto 
degvīnu vēl joprojām nav sama-
zinājies... Septiņi muzeji pasaulē 
ir veltīti degvīna vēsturei (pieci no 
tiem atrodas Krievijā, viens - Uk-
rainā un viens - Holandē). Pasau-
les kokteiļu reitingā par vispopu-
lārāko ir atzīts „Asiņainā Merija” 
(degvīns, tomātu sula, „Tobacco” 
mērce un seleriju mērce), kā arī 
„Skrūvgriezis” (degvīns ar apelsī-
nu sulu). 

Un noslēgumā... Pasaulē tī-
rākais un dārgākais degvīns tiek 
ražots Skotijā... Šī degvīna pudele 
maksā 4000 dolāru. Taču gandrīz 
pusi no tā vērtības veido unikāla 
stikla tara, kā arī koka kaste, kurā 
tiek ievietota pudele.

Un galu galā - pats galvenais: 
ATCERIETIES! ALKOHOLA LIE-
TOŠANA NEGATĪVI IETEKMĒ 
JŪSU VESELĪBU.

Andrejs JAKUBOVSKIS

1503.gada Maskavas Kremļa Čudova klostera mūkam Isidoram 
izdevās iegūt pirmo degvīnu Krievzemes vēsturē

Pasākumā piedalījās 90 
pirmsskolnieki, to organizēja 
Ezernieku pirmsskolas iestādes 
skolotājas un iestādes vadītāja 
Inese Marģeviča, ar novada spor-
ta pasākumu organizatora Jevģē-
nija Višņevska un Svariņu Sporta 
nama pārvaldnieka Igora Filipova 
atbalstu. Visas sportiskās aktivitā-
tes bija saistītas ar ražas novāk-
šanu, tās sasaucās ar pasākuma 
nosaukumu — “Dārzeņu un augļu 
salidojums”. Bērni ievāca ābolus, 
ripināja uz pagrabu lielās kāpost-
galvas, lasīja pupiņas, sīpolus un 
kartupeļus, novāca kabačus, ķirb-
jus un burkānus. Noslēgumā kat-
ra komanda saņēma lielu ābolu 
ar “zelta” sēkliņām, diplomus, sal-
dumus, un  katrs dalībnieks tika 
pie košas aproces, kas apliecina 
piedalīšanos sportiskās aktivitā-
tēs Veselības nedēļā.

Juris ROGA

Pie Ābolu, 
 Tomātu, Burkānu 

un citu labumu 
saimnieces 

1. oktobrī Svariņu Sporta 
nama plašajā zālē notika 
Dagdas novada  pirms-
skolas  bērnu Sporta 
svētki, kuri šoreiz tika pa-
kārtoti Veselības nedēļai, 
kas no 29. septembra līdz 
5. oktobrim rit Latvijā un 
vēl 37 Eiropas valstīs. 

Zemnieku brālība — Dagdas lauksaimnieki Viškuri un Krāslavas 
zemnieks Aleksandrs Ivanovs

III Rudens. Bagātīga 
 apbalvojumu raža

Indras biznesa lēdijas — Lilita Zalboviča, Olga Birķe, Jeļena 
Petkeviča un Jūlija Korovacka

Dmitrijs Zalbovičs, Žanna un 
Igors Juhneviči

Mēs — no Izvaltas pagasta Z/S 
“Vīnogas”

Indras mākslas un mūzikas skolas audzēkņu darbu izstādei “Ābo-
la pārvērtības” ir 21 autors, pedagogi — Ērika Urbanoviča un Ērika 
Zarovska.

Juris ROGA, autora foto

Parāda ābola daudzpusīgo pielietojumu
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Sports

Katru dienu 3 stundas aktīvā-
kie Krāslavas iedzīvotāji ieradās 
Grāfu Plāteru parka stadionā, lai 
piedalītos fiziskajās aktivitātēs.

Jāsaka, ka aktivitāte bija ne-
gaidīti liela, par ko prieks. Liels 
prieks arī bija par to, ka uz stadio-
nu katru dienu nāca pieaugušie 
ar bērniem, kuriem aktīvs dzīves-
veids ir tuvs un kuri, līdz ar to, it kā 
atdzīvināja šo pilsētas sporta būvi. 
Lieti noderēja arī nesen uzstādītais 
trenažieris - Zviedru siena.

 Rezultāti 
Ar velosipēdu dalībnieki kopā 

nobrauca 405,594 kilometrus, bet 
visvairāk - 23,67 km nobrauca Il-
mārs Dubra, tikai vienu apli mazāk 
jeb 23,33 km - Dina Silova, trešais 
velosipēdu sportā - Aleksejs Abra-
movs 21,33 km. 

Skrējuši, soļojuši un nūjojuši 
dalībnieki kopā 501,863 km, bet 
visvairāk - 44 km noskrēja Pāvels 
Silovs, 2. vietā atstādams Tatjanu 
Kozačuku - 26,67 km, bet trešajā 
vietā - Kristīne Mihailova - 21 km. 
Vēl apbalvoti par atzīstamiem rezul-
tātiem skriešanā tika Dina Silova, 
Sandis Jakovelis, Daniela Timma, 
Inna Sevostjanova, Anita Smirnova.

Pievilkties pie stieņa visvairāk 

patīk vienai no jaunākajām šī pa-
sākuma dalībniecēm - Bernadetai 
Podjavai! Viņa pievilkās 112 reizes, 
2. vietā viņas brālis - Mareks Pod-
java - 85 reizes, bet 3. vietā - Re-
nārs Lisenoks - 60 reizes. Kopējais 
Krāslavas rezultāts šajā sporta vei-
dā ir 1149 reizes.

Roku saliekšana/iztaisnošana 
balstā guļus. Šajā veidā visstiprā-
kais izrādījās Renārs Lisenoks, 
kurš “piepumpējās” 360 reizes, 
tikai desmit reizes mazāk - Arman-
dam Rimam, bet Renātam Bidzā-
nam 220 reizes un trešā vieta.

Vislabākā prese izrādījās arī 
Renāram Lisenokam - 1500 rei-
zes, bet 2. vietā - saulainās Itāli-
jas pārstāve Džūlija Milzani 1100 
reizes, bet 3. vietā ierindojās Alīna 
Ņikitina 703 reizes.

Visvairāk Krāslaviešiem pa-
tīk lekt. Par šo fenomenu tagad 
daudz kur runā un raksta arī presē, 
jo labākie Latvijas lēcēji nākot no 
Krāslavas. Tad lūk, lēcieni ar leca-
mauklu tika izpildīti 100504 reizes, 
bet labākās šeit bija vieglatlētikas 
pārstāves - Alīna Ņikitina (8200) un 
Katrīne Tračuma (7900), 3. Podjavu 
ģimenes pārstāvis - Mareks (6500).

Pietupieni - arī viens no kla-

siskajiem treniņu elementiem. Krā-
slaviešiem pietrūka pavisam maz, 
lai pietuptos visiem kopā 10000 
reizes, bet 9787 reizes arī nav slikti. 
Visvairāk pietupās Mareks Podjava 
670 reizes, 2. un 3. vietā atstādams 
Tatjanu Zinčenko un Alīnu Ņikitinu.

Pēdējā nominācija bija akti-
vitāte. Šeit katram cilvēkam par 
katru sporta veidu, katru dienu tika 
skaitīts viens punkts, kas pilsētu 
kopvērtējumā tika skaitīts kā viens 
cilvēks. Tad lūk, Krāslavā kopā tika 
savākti 1509 punkti jeb cilvēki (214 
dalībnieki). Aktīvākie bija:

1. Renārs Lisenoks 34
2.- 4. Mārtiņš Ugars 32
2.-4. Tereza Podjava 32
2.-4. Santa Leitāne 32
5. Mareks Podjava  31
6. Raivis Leitāns 28
7. Dominika Podjava 27
8. Alīna Ņikitina 26
9. Renārs Raudive 25
10. Natālija Raudive 23
11.-13. Diāna Vasiļjeva 22
11.- 13.   Anita Smirnova 22
11.-13.  Ingars Žurņa 22
14. Rimants Čiževskis 21
15.Ļubomila Abramova 20
16. Iluta Smirnova 19
17.-19. Katrīne Tračuma 18
17.-19. Santa Žurņa 18
17.-19. Džūlija Milzani 18
20. -21. Jānis Šņuciņš 17
20.-21. Olga Podjava 17

22. Evita Krilova 16
Tika atzīmētas arī jaunākās 

šo sacensību dalībnieces - Julian-
na Podjava un Staņislava Abramo-
va, kurām ir tikai 2 gadiņi.

Par sacensību uzvarētājiem 
neoficiālajā komandu vērtējumā 
tika atzītas: Krāslavas pamatskola 
ar 811 punktiem, tālāk sekoja Va-
ravīksnes vsk. (182), Grāfu Plāteru 
poļu pamatskola (175), pilsētas ie-
dzīvotāji (152), Aulejas pamatskola 
(82), Krāslavas Valsts ģimnāzija 
(50), Pīlādzītis (49), Pienenīte (8).

Kā aktīvākā ģimene tika atzīta 
Olgas un Jevgēnija Podjavu ģime-

ne. Aktīvākās ģimenes tiks apbal-
votas ar kausiem.

Šo pasākumu man palīdzēja 
organizēt un visu statistiku apkopot 
Krāslavas Sporta skolas trenere 
Inese Umbraško. Katru dienu cītīgi 
rezultātus fiksēja Varavīksnes Vi-
dusskolas skolniece Lada Zinčen-
ko un Krāslavas Valsts ģimnāzijas 
skolnieks Ilmārs Zaikovskis, par ko 
viņiem liels paldies.

Līdz nākošajam gadam! Un 
neaizmirstiet - esiet aktīvi katru 
dienu, lai būtu Veselības gadi un 
Veselības mūžs, ne tikai nedēļa!

 Raitis TIMMA

Olimpiskā diena ir vienīgais 
vispasaules pasākums, ko ik ga-
dus organizē Olimpiskā kustība. 
Lielākā daļa nacionālo Olimpisko 
komiteju 5 kontinentos izmanto šo 
iespēju, lai cilvēkos vairotu Olim-
piskās vērtības – izcilību, draudzī-
bu, cieņu. Arī Krāslavas novadā tā 
tik arīkota. Katram mūsu skolēnam 
tā ir lieliska iespēja veikt aktīva dzī-
vesveida pirmos soļus.

Smaidīgi, aktīvi un nenogur-
dināmi Krāslavas novada skolu 
jaunie sportisti tikās Varavīksnes 
vidusskolas stadionā. Rīts iesākās 
jau pirms  pulksten 10.00 ar svinī-
go parādi, kura vienoja 415 Krāsla-
vas novada sportistus no Aulejas, 
Kalniešu, Indras, Izvaltas pamat-
skolām, Sauleskalna sākumsko-
las, Krāslavas Valsts Ģimnāzijas, 
Poļu pamatskolas, Krāslavas pa-
matskolas un Varavīksnes vidus-
skolas. Tika pacelts Olimpiskais 
karogs un goda sardzē nostājās 
2013.gada Latvijas jaunatnes 
olimpiādes zelta medaļu ieguvēji 
-  J. Greitāne,  A. Savčenko, D. Bu-

lavska un olimpiādes dalībnieki A. 
Ļaksa un D. Marhileviča.

Svētku dalībniekus sveica 
Krāslavas novada domes depu-
tāts, Izglītības, kultūras un sporta 
jautājumu komitejas priekšsēdē-
tājs Vitālijs Aišpurs, Krāslavas no-
vada domes Izglītības un kultūras 
nodaļas vadītāja Lidija Miglāne, 
sporta skolas direktors Viktors Bei-
narovičs. Katru gadu visos Latvijas 
novados skolēnus vieno kopējā 
rīta rosme, kuras uzdevums iesil-
dīt, noskaņot dalībniekus sacen-
sībām, kā arī atgādināt par pareizi 
veiktu rīta vingrošanu,  kā ļoti sva-
rīgu ikdienas sastāvdaļu.

Šogad pasākuma moto ir „Ie-
pazīsties – mini handbols”! Līdz ar 
to vidusskolu jauniešu komandas 
demonstrēja spēli, bet svarīgākos 
spēles noteikumus komentēja spor-
ta skolas direktors V. Beinarovičs.

Emocionāli un skatāmi no-
ritēja stafetes skrējieni  un pirmā 
programmas daļa beidzās ar sta-
fešu uzvarētāju apbalvošanu un 
pusdienām svaigā gaisā. Pēc pus-

dienām emociju gars divkāršojās, 
jo sekoja sporta spēles un individu-
ālie vingrinājumi.

Visjaunākie sportisti cīnījās 
kustību spēlē „Tautas bumba”, 
vecākās pamatskolas grupas da-
lībnieki spēlēja basketbolu un fut-
bolu. Bet vidusskolu komandas 
noskaidroja stiprākos brīvdabas vo-
lejbolā. Brīvajā laikā starp spēlēm 
norisinājās konkursi individuālajos 
vingrinājumos. Katra sporta veida 
nobeigumā visas godalgoto vietu 
ieguvēju komandas saņēma meda-
ļas un diplomus, uzvarētāju koman-
da tika apbalvota ar kausu, katrs 
dalībnieks saņēma SOK 2014.gada 
sertifikātu, visām skolu komandām 
tika pasniegtas speciālbalvas, bet 
Varavīksnes vidusskolas komanda 
saņēma LOK kausu.

Krāslavas novada sporta sko-
lotāji pateicas šī pasākuma organi-
zatoriem - Krāslavas Sporta skolas 
direktoram V. Beinarovičam, spor-
ta metodiķei I. Vanagai un darbi-
niekiem. Īpašu paldies vēlamies 
pateikt Krāslavas novada domei 
un tās priekšsēdētājam G. Upenie-
kam par sniegto finansiālo atbalstu 
pasākuma organizēšanā, par vēr-
tīgām balvām novada skolām. Par 
atbalstu Olimpiskās dienas orga-
nizēšanā īpaši pateicības vārdi ir 
sakāmi Krāslavas novada domes 
deputātam, Izglītības, kultūras un 
sporta jautājumu komitejas priekš-
sēdētājam V. Aišpuram, Krāslavas 
novada domes Izglītības un kul-
tūras nodaļas vadītājai Lidija Mig-
lānei, izglītības speciālistei Lidijai 
Ostrovskai, Krāslavas novada sko-
lu direktoriem un skolotājiem. 

Gribam pateikties Vara-
vīksnes vidusskolas administrāci-
jai, skolotājiem un virtuves darbi-
niekiem par materiālās bāzes un 
pusdienu nodrošinājumu.

Mūsu skolēni, skolotāji un 
līdzjutēji jauki pavadīja šo saulai-
no rudens dienu  un katrs mājās 
atgriezās ar neaizmirstamiem ie-
spaidiem, bet katra skola aizveda 
kaut vienu medaļu.

N. RAUDIVE,
Krāslavas novada sporta 

skolotāju MA vadītāja 

Olimpiskā diena mūsu pilsētā

Move Week Krāslava 2014

Pēc kopējās rīta rosmes 
skolu pārstāvji cīnījās par uzvaru 
stafetes skrējienos. Visjaunākajā 
grupā (2003. g. dzimušie un jau-
nāki) pretstafetē uzvarēja Indras 
vidusskolas komanda, otro vietu 
ieguva Krāslavas Varavīksnes vi-
dusskolas sportisti un trešajā vietā 
– Krāslavas pamatskolas skolēni. 
Savukārt starp 2001.-2002. g. dzi-
mušajiem skolēniem, zelta meda-
ļas ieguva Krāslavas Varavīksnes 
vidusskolas komanda, sudraba 
medaļas izcīnīja Indras vidussko-
la un bronzas medaļas ieguva 
Krāslavas pamatskola. 

Stafetes skrējienā 4x100m 
1999.-2000. g. dzimušām meite-
nēm uzvaru svinēja Krāslavas Va-
ravīksnes vidusskolas komanda, 
tai sekoja Krāslavas pamatskolas 
un Izvaltas pamatskolas koman-
das. Kā arī zēniem šajā vecuma 
grupā uzvaru izcīnīja Krāslavas 
Varavīksnes vidusskolas sportisti, 
tiem sekoja Krāslavas pamatsko-
las un Krāslavas Valsts ģimnāzi-
jas sportisti.

Starp vidusskolniecēm laurus 
plūca Krāslavas Valsts ģimnāzijas 
komanda, otro un trešo vietu iegu-
va Krāslavas Varavīksnes vidus-
skolas komandas. Savukārt starp 
jauniešiem ātrākie bija Krāslavas 
Varavīksnes vidusskolas skolēni, 
kuriem sekoja Indras vidusskolas 
un Krāslavas Valsts ģimnāzijas 
sportisti. 

Paši jaunākie dalībnieki pār-
baudīja savas spējas „tautas bum-
bā”. Zēniem un meitenēm stiprākie 
un veiklākie izrādījās Krāslavas 
Varavīksnes vidusskolas skolēni, 
apspēlējot Krāslavas pamatskolas 
komandas. Meitenēm trešo vie-
tu ieguva Kalniešu pamatskolas 
sportistes. „Tautas bumbā” jauk-
tām komandām, kur piedalījās 7 
skolu komandas, uzvaru svinēja 
Aulejas pamatskolas skolēni, 2. 
vietā – Krāslavas pamatskola, 3. 
vietā – Izvaltas pamatskola. 

Savukārt futbolā zēniem („C” 
un „B” vecuma grupās) stiprākie 
izrādījās Krāslavas Varavīksnes vi-
dusskolas futbolisti. „C” grupā sud-
raba medaļas ieguva Krāslavas 

pamatskolas sportisti, bet 3. vietu 
– Indras vidusskolas futbolisti. „B” 
vecuma grupā 2. vieta – Krāslavas 
Valsts ģimnāzijai, 3. vieta – Krāsla-
vas pamatskolai.

Augstāk minētajās vecuma 
grupās meitenes spēlēja basket-
bolu. „C” vecuma grupā  zeltu un 
sudrabu izcīnīja Krāslavas Vara-
vīksnes vidusskolas  meitenes, 
3. vietā – Krāslavas pamatsko-
las meitenes. „B” vecuma grupā 
par labāko meiteņu basketbola 
komandu kļuva Krāslavas Vara-
vīksnes vidusskolas pārstāves, ku-
rām sekoja Aulejas pamatskola un 
Krāslavas pamatskola.

Vidusskolas skolēni cīnījās par 
uzvaru brīvdabas volejbolā. Jau-
niešiem zelta medaļas un kausu 
izcīnīja Krāslavas Valsts ģimnāzijas 
1. komanda, sudraba medaļas - 
Krāslavas Varavīksnes vidusskolas 
komandai un bronzas medaļas – 
Krāslavas Valsts ģimnāzijas 2. ko-
mandai. Jaunietēm 1. un 2. vietu ie-
guva sportistes no Krāslavas Valsts 
ģimnāzijas, bet 3. vietu izcīnīja Krā-
slavas Varavīksnes vidusskola. 

Pasākuma dalībnieki varē-
ja arī piedalīties handbola balsta 
metienos vārtos, šajā konkursā 
visprecīzākā bija Robežnieku pa-
matskolas komanda, tai sekoja 
Aulejas pamatskola un Krāslavas 
Varavīksnes vidusskola.

„Olimpiskajā dienā” varēja arī 
piedalīties individuālās sporta ak-
tivitātēs – palēcieni ar lecamauklu 
un pievilkšanās pie stieņa. 

Tika organizēts arī zīmēšanas 
konkurss par tēmu „Ko es zinu par 
handbolu?”, kurā visaktīvāk pieda-
lījās Indras vidusskolas, Saules-
kalna sākumskolas un Krāslavas 
Varavīksnes vidusskolas skolēni. 

Paldies visiem skolotājiem par 
bērnu sagatavošanu pasākumam, 
kā arī liels paldies Krāslavas nova-
da domei par finansiālu atbalstu, 
ar kura palīdzību „Olimpiskā diena” 
kļuva par neaizmirstamu pasāku-
mu, kurš dāvāja prieku bērnu sir-
dīm un gandarījumu par sporta sa-
sniegumiem stāvot uz pjedestāla. 

Ilona VANAGA, Krāslavas 
Sporta skolas metodiķe

Sportiskā garā visā Latvijā un 208 pasaules valstīs 26. sep-
tembrī  tika atzīmēta „Olimpiskā diena - 2014”.

No 29.09. līdz 05.10. Krāslavā, tāpat kā daudzās Latvijas 
vietās, notika tautas sporta pasākums “Move Week” jeb 
Veselības nedēļa.
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Televīzijas programma
LTV1
6.00 Latvijas Republikas valsts himna
6.02 Ielas garumā
6.30 1000 jūdzes aiz Polārā loka
7.05 No LTV videofondiem
7.35 Auniņa Timija laiks
8.00 Bitīte Maija 8.25 Luijs
8.35 Raķetēni 9.00 Kas te? Es te!
9.30 Mežainīši 10.00 Ķepa uz sirds
10.30 Kas var būt labāks par šo?
11.00 TE! 12.00 Mf. Pelnrušķīte
13.10 Latvijas gāzes gada balva operai 
2014 14.55 Ciemos
15.45 Gudrs, vēl gudrāks
17.00 Apslēptās valstības
18.00 Ziņas 18.20 Aculiecinieks
18.35 Lielā lasīšana
19.05 Vides fakti
19.35 Latvijas šlāgeraptauja 2014
20.30 Panorāma
21.13 Latloto. Eurojackpot
21.25 Teātris.zip
21.45 G. Grekovs. Hanana
0.15 Miglas krasts
2.05 Baltijas ceļa 25. gadadienai veltīts 
koncerts 4.20 Ir lietas, kas jāzina
5.00 Es kāpt gribu kalnā visaugstākā...

LTV7
6.00 Latvijas Republikas valsts himna
6.05 Labākās latviešu mūzikas izlase
7.35 Vai Rīga jau gatava? 
7.50 Skats rītdienā
8.10 Pie rīta kafijas
8.30 Biznesa klase
8.50 Automoto raidījums 
9.10 Vide, veselība un mēs
9.30 Brīvdienu ceļvedis
9.50 Tādas lietas
10.10 Attīstības kods
10.30, 4.30 Ātruma cilts
11.00, 5.30 Makšķerēšanas noslēpumi
11.30 Sporta studija
12.15 Pasaules stāsti
12.45 V.I.P. - Veiksme. Intuīcija. Prāts
13.35, 23.50 UEFA 2016. gada EČ at-
lases spēle
16.10 17. Baltijas valstu studentu 

dziesmu un deju svētki Gaudeamus
17.40 Mf. Rikijs 19.20 Anekdošu šovs 
19.50 Eiropa koncertos
20.45 Saules izaicinātie 
21.15 Midsomeras slepkavības 
23.00 SOKO Vismāra
0.20 Tango 1.50 LTV - 60
4.00 Tavs auto
5.00 Autosporta programma

LNT
6.10 Aģents Čaks 7.00 Degpunktā 
7.30, 3.25 Gadās arī trakāk 
8.30 Latvji, brauciet jūriņā 
9.00 LNT Brokastis
11.00 Laimīgs un vesels
11.30 Iesaukts armijā!
12.30 Dīvainās dabas kaprīzes
13.05 Džeina Eira 17.50, 20.00 Ziņas 
18.00 Dauntonas abatija 
19.00 Vecpuisis 
20.35 Dzintara dziesmas
21.35 Noziegumam pa pēdām
23.45 Greizais spogulis
1.40 Dārgā, mēs nogalinām bērnus!
3.00 Dīvainās dabas kaprīzes
4.05 Ķerto līga 4.25 Karamba!
4.45, 5.45 Bernards
5.00 Ceļojošais bruņinieks 

TV3
6.05, 4.05 Amerikāņu ģimenīte 
6.35 Maģiskās laumiņas
7.15 Aģents Dadlijs
7.45 Mazo mīluļu veikaliņš
8.15 Kungfu panda 
9.15 Leģendas par CHIMA
10.00 Autoziņas
10.35, 2.35 Mf. Paulija piedzīvojumi
12.30, 1.00 Mf. Mīlestības solījums
14.30 Es mīlu tevi, Latvija!
16.55 Mf. Zoodārza sargs
19.00, 4.30 TV3 Ziņas
19.35 Suns meklē mājas
20.45 Mf. Rango
22.55 Mf. Zvērests
5.00 Mīlestības sirdspuksti 

TV3+
6.50 Multfilmas 8.30 Kino detaļās
9.35 Viens pats mājās
10.05 Vēsture detaļās
10.40 Skapis 11.35 Laimes grupa
13.55 Nereālais stāsts
14.30 Mf. Volless un Gromits: Vilktru-
ša lāsts
16.05 Mf. Iepazīsties, Fakeri
18.05 Mf. Vall-E
20.00 Brāļi maiņas ceļā
21.00 Mf. Asteriks un Obeliks. Misija 
Kleopatra
23.15 Mf. Pavedināt svešinieku
1.20 Interni 

TV5
7.55 Kino detaļās
8.55, 13.00 Top-shop
9.10 Mājas restorāns
10.10, 0.45 Biznesa pieeja
10.45 Savedēja 11.45 Uz nažiem
13.15 Mistiķi
14.10 Iemāciet man dzīvot
15.10 6 kadri15.55 Mf. Deja vu
18.00 Greizais spogulis
20.00 Mf. Ceturtdiena divpadsmitais
21.45 Mf. Divas dienas. 
23.30 Mūsu tēma
0.15 Kriminal+ 1.15 Mūzika

PBK
6.30, 0.40 Euronews
7.0, 9.00, 11.00, 14.00, 17.00 Ziņas
7.10 Kontrolpirkums
7.35 Multfilmas
8.10 Gudrinieces un gudrinieki
9.25 Vārds mācītājam
9.40 Krievu virtuves vēsture
10.15 Kulinārijas raidījums
11.30 Mf. Kaukāza gūstekne jeb Šurika 
jaunie piedzīvojumi
13.20, 14.20 Mats matā
16.30, 17.20 Ledus laikmets
20.00 Laiks 20.30 Ekstrasensu cīņas
23.00 Šovakar
1.20 Mf. Jegors Buličevs un citi
2.55 Mf. Vientuļā peldēšana

4.25 Jūrmala 5.25 Mūzika

RenTV Baltic
6.10, 11.00 Skatīties visiem!
6.55 Mf. Tiesības mīlēt
8.45 Tīrs darbs
9.45 Par 10 gadiem jaunāka
10.30 Tās ir manas mājas
12.35 Mums pat sapņos nav rādījies
15.35 Pasaules noslēpumi 
16.40 Slepenās teritorijas
17.40, 0.10 Maldu teritorija 
19.45 Skatīties visiem!
20.50 Mf. Ivans Cara dēls un pelēkais 
vilks 2
22.15 Jūrmala

RTR Krievija
5.25 Māja tiek celta
6.30, 7.15 Mf. Sākt visu no jauna. 
7.00, 10.00, 13.00, 19.00 Ziņas
8.45 Suņu pasaule
9.15 Sestdienas talka
10.10, 13.20 Ziņas-M
10.25, 0.50 Ceļš mājās
11.05 Mf. Jūra līdz ceļiem
13.30 Tanku biatlons
14.35 Greizais spogulis
17.00, 3.10 Sestdienas vakars
19.45 Reiss MH17. Pirmais lidojums
20.55 Mf. Mīlestības spēks
1.20 Mf. Mamma precas
4.40 Smieklu istaba

ONT
7.00 Svētdienas rīts
8.00, 9.00, 16.00, 20.30 Ziņas
9.05 Multfilma 
9.20 Veselība
10.25 Kulinārijas raidījums
11.05 Ideālais remonts
12.05 Gudrinieces un gudrinieki
12.50 Mf. Munakra noslēpums
15.00 Saveļijs Kramarovs. Veiksmes 
džentlmenis
16.15, 21.00 Sports
16.20 Lielās sacīkstes

17.45 100 miljoni
18.40 Mf. Divas nedēļas, lai iemīlētos
21.05 Gribu kā Miladze
23.05 Kas? Kur? Kad? Baltkrievijā
0.35 Mf. Troja

Baltkrievija 1
7.05 Būtība
7.30 Mākslas filma
9.00, 12.00, 15.00 Ziņas
9.10 Redaktoru klubs
9.45, 23.35 Radu būšana 
10.55 Par ēdienu! 
11.25 Kulinārā diplomātija
12.10 Vasarnīca
12.50 Veselība 
13.30 BaltkrievijaLIFE
13.55 Zvaigžņu dzīve 
15.15 Reģionālās ziņas
15.30 Baltkrievija attīstībā
16.05, 0.55 Liela starpība
17.10 Pagātnes tumšie labirinti
21.00 Panorāma
21.40 Mf. Nabaga LIZ
0.45 Sports

Baltkrievija 2
7.05 Mf. Pasaka par iemīlējušos glez-
notāju
8.30 Burvju skola
9.20 Baltkrievu virtuve
10.05, 21.05 TV barometrs
10.10 Kapeika kapeikā
10.45, 21.25 Universitāte
12.00 Ekstrasensu cīņas
13.35 Ir nu gan!
14.10 Marija Verna
15.55 Mf. Misters Dīds
17.55 Comedy woman
19.15 Jūsu loto
19.55 Loterija Piecinieks
20.05 Ikri
20.40 Karsts ūdens
21.00 KENO
21.10 Pie dabas kopā ar Vitāliju Gu-
menu
22.40 Mf. Elas ielejā
0.50 Futbols

SESTDIENA, 11. oktobris

SVĒTDIENA, 12. oktobris

LTV1
6.00 Latvijas Republikas valsts himna
6.02 Ielas garumā
6.30 1000 jūdzes aiz Polārā loka
7.05 No LTV videofondiem
7.35 Auniņa Timija laiks
8.00 Bitīte Maija 8.25 Luijs
8.35 Raķetēni 9.00 Kas te? Es te!
9.30 Mežainīši
10.00 Mārvijs Hemmers
10.30 Brīnumskapja skola
11.00 Aļaskas savvaļā
12.00 Dievkalpojums 13.00 Vertikāle
13.30 Daudz laimes!
14.20 Latvijas šlāgeraptauja 2014
15.15 Kas var būt labāks par šo? 
15.45 Ķepa uz sirds
16.15 100 g kultūras
17.00 Firmas noslēpums
18.00 Ziņas 18.20 Province
18.50 Mf. Vasara Amalfi
20.30 Panorāma 20.45 De facto
21.40 Mf. Ģimenes lokā
23.25 Apslēptās valstības
0.25 Brigitas Vīnšteines noslēpums
1.25 Top Latvijas Likteņdārzs
2.25 8. Pasaules koru olimpiāde
3.50 Vai Rīga jau gatava? 
4.05 Virs manis ir debesis. Lāsma Kug-
rēna 5.00 TE!

LTV7
6.00 Latvijas Republikas valsts himna
6.05 Labākās latviešu mūzikas izlase
7.35 Vai Rīga jau gatava? 
7.50 Rūpes par tevi
8.10 Komercdarbība šodien
8.30 Reģionālā attīstība Latvijā
8.50 Skatpunkti
9.10 Nedēļas apskats
9.30 Darbs. Izglītība. Karjera
9.50 Aktualitātes
10.10 Vārds uzņēmējiem
10.30 Tavs auto
11.00 Piedzīvojums dabā
11.30 Autosporta programma 
12.00 Zebra

12.15 Kas var būt labāks par šo ?
12.45 Saules izaicinātie
13.15 Pasaules stāsti
13.45, 4.00 LTV - 60
15.05 Mf. Rikijs
16.45 Mf. Kruīzs septītajās debesīs
18.30 Senā Ēģipte
19.35 Mf. Gaismas pilsēta
21.20 Strongman Champions League 
2014 Latvia 22.20 Noziegums
23.25 Eiropa koncertos
0.15 Man pieder tas, ko sauc par laimi
2.25 Mf. Gaismas pilsēta

LNT
6.00, 4.00 Ķerto līga 6.20 Aģents Čaks 
7.05 Nedēļa novados
7.30, 3.20 Gadās arī trakāk 
9.00 LNT Brokastis 10.00 Vecpuisis 
11.00 Ražots Eiropā 
11.30 Noziegumam pa pēdām 
13.30 Greizais spogulis
15.50 Dzintara dziesmas
16.50 Lauku sēta
17.50, 20.00 Ziņas 
18.00 Dallasa
20.10 LNT ziņu TOP 10
21.00 Viesnīca Grand Hotel
23.00 Pēdējie Grimmi 
0.00 Mf. Kā pavedināt savu vīru
1.45 Dauntonas abatija 
2.35, 5.00 Ceļojošais bruņinieks 
4.20 Karamba! 4.45 Bernards
5.45 Kristīgā programma 

TV3
6.10, 4.25 Amerikāņu ģimenīte 
6.45 Maģiskās laumiņas
7.20 Aģents Dadlijs
7.50 Mazo mīluļu veikaliņš
8.10 Kinomānija 
8.50 Māmiņu Klubs 9.25 Gatavo 
10.00 SuperBingo 11.00 Runā Rīga 
11.35 Suns meklē mājas
12.40 Mf. Zvērests 14.50 Mf. Rango
17.00 Dullās sacensības 
18.00 Ēnu spēles 
19.00 Nekā personīga
20.00 Es mīlu tevi, Latvija!

22.15 Mf. Tiesības nogalināt
1.05 Mf. Trīspadsmit dienas
3.35, 5.00 Mīlestības sirdspuksti 
5.40 TV zvaigzne

TV3+
6.50 Multfilmas 8.00 Skapis
8.55 Gribu ticēt 9.25 Jauniņā
10.25 Samāra
12.30 Mf. Buratino piedzīvojumi
13.55 Mf. Zelta atslēga
16.15 Mf. Asteriks un Obeliks. Misija 
Kleopatra 18.30 Intuīcija
19.45, 1.45 Randiņš ar zvaigzni
21.00 Mf. Robins Huds
23.55 Mf. Pieskāriens
0.50 Pokers

TV5
7.30 Kristiešu programma
8.00 Kino detaļās
9.00, 13.45 Top-shop
9.15 Mājas restorāns
10.15 Dzīves patiesība
10.50 Savedēja
11.50 Ievas pārvērtības
12.35 Personīgās lietas
14.00 Kaulu licējs. Seriāls
18.40 Uz nažiem
20.00 Mf. Dartanjans un trīs muske-
tieri
21.45 Smieties atļauts
23.40 Mf. Ceturtdiena, 12-tais. 
1.15 Mūzika

PBK
6.20, 9.00, 11.00, 17.00 Ziņas
6.30 Spēlējiet, harmonikas!
7.10 Kalpoju Dzimtenei!
7.40 Multfilma
7.55 Veselība
9.20 600 sekundes par veselību un 
skaistumu
9.35 D.Krilova piezīmes 
10.05 Kamēr visi mājās
11.30 Fazenda
12.30 Republikas īpašums
14.50 JAK
17.25 Melnbalts

18.30 Lielās sacīkstes
20.00 Laiks
21.55 Estrādes teātris
0.15 Tolstojs. Svētdiena
1.15 Euronews
2.00 Mākslas filma
4.50 Mūzika

RenTV Baltic
6.00 Skatīties visiem!
6.45 Vecpuiši
8.25 Dievu ēdiens
9.20 Skatīties visiem!
10.25 Jūrmala
14.05 Mf. Ivans Cara dēls un pelēkais 
vilks 2
15.30 Dīvaina lieta
16.30 Tagadne. Seriāls
0.10 Tiešraidē Dobrovs

RTR Krievija
5.30 Mf. Reiz dzīvoja kāds skaņotājs...
6.40 Mf. Mamma precas
8.30 Pats sev režisors
9.20, 13.20 Ziņas-M
10.00, 13.00, 19.00 Ziņas
10.15 Smieklu panorāma 
10.45 Rīta pasts
11.25 Dzīvnieku pasaulē
12.00 Privātā telpa
13.30 Smieties atļauts
15.20 Mūsu iznāciens
17.00 Aiziet, lai paliktu
21.00 Svētdienas vakars 
22.50 Ceturtais pasažieris

ONT
7.00 Svētdienas rīts
8.00, 9.00, 16.00 Ziņas
9.05 Svētdienas dievkalpojums.
9.20 Multfilma
9.35 D.Krilova piezīmes
9.55 Kamēr visi mājās
10.40 Fazenda
11.10 TV-taxi
11.35 Krievu virtuves vēsture
12.10 Šurum burum
12.40 Brain-ring
13.55, 16.20 Mats matā

16.15 Sports
17.00 Sasmīdini komiķi
17.45 Melnbalts
18.50 Es mīlu Baltkrieviju
20.00 Kontūras
21.05 Planētas elpa
21.40 Ledus laikmets
0.25 Mf. Tas, ko tu dari

Baltkrievija 1
7.10 Mf. Nabaga LIZ
9.00, 12.00, 15.00 Ziņas
9.10 Arsenāls.
9.40, 0.30 Radu būšana 
10.50 Par ēdienu! 
11.25 Sieviešu žurnāls
12.10 Centrālais reģions
12.35 Zona X 
13.05 Izmeklēšanas noslēpumi
13.40 Pārnesumkārba
14.15 Raidījums
14.50, 22.15 Lielā televīzija
15.15 Tava pilsēta
15.30 Apkārt planētai
16.20 Lielā reportāža
16.50 Es varu!
17.10 Meitas-mātes. Seriāls
21.00 Galvenais ēteris
21.55 Laika ziņas
22.25 Mf. Karaliene

Baltkrievija 2
7.05 Augstāk par jumtu
7.35 Mf. Misters Dīds
9.20 Burvju skola
10.10 Prāta vētra
10.45, 20.25 TV barometrs
10.50 Es gribu to redzēt!
11.30, 23.50 Universitāte
12.40 Gudrinieks
14.35 Pārlādēšana
15.25 Mf. Krēsla. Sāga. Jauns mēness
17.50 Comedy Batls
19.15 Superloto
20.05 Karsts ūdens
21.00 Sportloto 5 no 36
21.05 KENO
21.10, 23.40 Laiks futbolam
21.40, 0.50 Futbols

PIRMDIENA, 13. oktobris

LTV1
6.00 Latvijas Republikas valsts himna
6.02 Province 6.30 Rīta Panorāma
8.35, 15.20 Mīlas viesulis 
9.35, 16.20 Suņi
10.30 Mf. Vasara Amalfi
12.15, 13.45, 15.05 Top-Shop 
12.35 Mf. Pelnrušķīte
14.05 Mežainīši 14.35 Raķetēni
17.10 Aculiecinieks
17.25 Skats no malas
18.00, 23.15 Ziņas
18.42 Ceturtā studija
19.15 Aizliegtais paņēmiens
20.00 Ciemiņš virtuvē

20.30 Panorāma
21.15 VIP - Veiksme Intuīcija Prāts
22.00 Sporta studija
22.45 Latvija var! 23.30 Valdība
0.35 Aļaskas savvaļā 1.30 De facto
5.00 1000 jūdzes Transilvānijā
5.30 Ielas garumā

LTV7
6.00 Latvijas Republikas valsts himna
6.03 1000 jūdzes Kambodžā
6.30 Vienmēr formā!
7.00, 18.00 Šodien
8.35, 17.05 Muhtars atgriežas 
9.30, 16.00 Mana ģimene
10.35, 19.05 Šefpavārs līdzņemšanai
11.30 Biznesa klase

11.50 Skats rītdienā
12.10 Pie rīta kafijas
12.30 Automoto raidījums 
12.50 LTV - 60
15.30, 4.45 Labākais no Euromaxx
18.35, 1.55 Uz motocikliem apkārt Ķī-
nai 19.35 Senā Ēģipte
20.45 Latvijas spēkavīru čempionāts 
2014
21.15 UEFA 2016. gada atlases spēle
0.15 Midsomeras slepkavības 
5.15 Sporta studija

LNT
6.15 Bernards
6.30, 4.20 Nedēļa novados
7.00, 2.50 900 sekundes

9.00, 0.15 Dzīvīte
9.35, 14.20 Televeikala skatlogs
9.55 Dallasa 11.55 Runā Rīga 
12.30 Karamba!
13.00 Sirds melodija
14.00, 17.50, 20.00 LNT ziņas
14.35 Precamies!?
15.40 Nemelo man! 
16.50, 5.00 Mīlestība nekad nebeidzas
18.00 Kārdinājuma varā
20.35 1/5 - tranzīta aktualitātes
20.40 Degpunktā 
21.15 Dombura studija
23.10 Kāršu nams
0.35 LNT ziņu TOP 10
1.25 Nikita 4.45 Bernards
5.45 Kristīgā programma 

TV3
6.10, 12.10 Ūsainā aukle
6.40 Mans mazais ponijs
7.10, 13.10 Spēka reindžeri
7.40, 13.45 Transformeri
8.00 Dullās sacensības 
9.00 Medikopters 
10.05, 3.25 Būt par papucīti
11.00 Māmiņu Klubs
11.35 Gatavo 
14.05 Radīti skatuvei 
15.05 TV zvaigzne
15.40, 20.20 UgunsGrēks 
17.00 Rozenheimas detektīvi
18.00 Risks
19.00, 3.50 TV3 Ziņas
19.30, 4.20 Bez Tabu
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OTRDIENA, 14. oktobris

Teritorija pie avotiņa atjaunotajā Siena ielā, Krāslavā.                             Alekseja GONČAROVA foto

Virziens - labiekārtošana

15.40 Nemelo man! 
16.50, 5.00 Mīlestība nekad nebeidzas
18.00 Kārdinājuma varā
20.35 Mana un tava nauda
20.40 Degpunktā 
21.15 Mf. Četras sievietes un mīlestība
23.15 Nikita 
0.40 Dombura studija
5.45 Kristīgā programma 

TV3
6.10, 12.10 Ūsainā aukle
6.40 Mans mazais ponijs
7.10, 13.10 Spēka reindžeri
7.40, 13.45 Transformeri
8.00 Risks
9.00, 1.10 Medikopters 
10.05 Drošības aģenti V.A.I.R.O.G.S
11.05 Ekstrasensi kā detektīvi
14.05 Radīti skatuvei 
15.05 TV zvaigzne
15.40, 20.20 UgunsGrēks 
17.00, 2.05 Rozenheimas detektīvi
18.00 Risks
19.00, 3.40 TV3 Ziņas
19.30, 4.10 Bez Tabu
21.00 Ēnu spēles 
22.05 Zem kupola
23.05 Svešais starp savējiem 
0.10 Calendar Live
2.55, 5.00 Mīlestības sirdspuksti 

TV3+
6.45, 17.45, 0.10 Māja 2
7.30, 14.35 Ekstrasensi-detektīvi
8.30 6 kadri 9.00 Raņetki
10.05 Bezdalīgas ligzda
11.20, 15.35 Comedy Club
12.25 Laimīgi kopā 
13.25, 19.55 Radu būšana 
16.40 Kurš mājās ir saimnieks
18.50, 1.10 Brīvlaiks Meksikā 
21.00 Izmeklēšanu veic ekstrasen-
si-detektīvi 
22.10 Mf. Mīlestība lielā pilsētā

TV5
7.00, 12.40 Paralēlā pasaule
8.00, 13.45 Pats sev režisors
8.50, 19.00, 23.00, 0.05 Mūsu tēma
9.40, 12.25 Top-shop
9.55, 16.40 Vienas nakts mīlestība
10.55, 17.50 Izmeklēšanas noslēpumi
11.55, 22.25, 0.50 Kriminal+
14.45, 19.50 Melnie kaķi
18.50 Ziņas

22.00 Vakars@22
23.10 Mf. Čūsku midzenis 1.15 Mūzika

PBK
6.00, 0.45 Euronews
6.30, 9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 1.15 
Ziņas 6.40 Multfilmas
7.00, 9.30 Labrīt! 9.55 Dzīvo vesels!
11.35 Divatā ar visiem
12.40, 14.25 Laiks parādīs
14.45 Vīriešu/Sieviešu
15.50 Moderns spriedums
17.50 Precamies! 18.55 Lai runā!
20.00 Laiks. Latvijas Laiks
21.50 Māja ar lilijām
0.05 Vakars ar I.Urgantu
1.30 Mf. Mirkļa struktūra

RenTV Baltic
6.05, 0.25 Izmeklētāji
6.55, 13.55 Bernards
7.09 Laika prognoze
7.10, 14.15 Mīlestība 911
8.05 Totālā izpārdošana
9.00, 19.40 Saviesīgas vakariņas
10.20 Kara noslēpums 
12.25 Kosmosa brāļi
13.25 Skatīties visiem!
15.20 Ģimenes drāmas
16.25 Nemelo man!
18.35 Drošs līdzeklis
20.45 Slepenās teritorijas
21.50 Izmeklēšanu veic ekstrasen-
si-detektīvi 23.30 Ziņas 24 0.00 112

RTR Krievija
5.00 Krievijas rīts 9.05 Liecinieki
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Ziņas
10.30, 13.30, 18.35 Ziņas-M
10.50 Par pašu galveno
11.55, 3.25 Īpašs gadījums
14.05 Zvaigznes sirds
15.00, 4.10 Kamēr ciems guļ
16.45 Zinātne 2.0
17.15, 2.05 Tiešais ēteris
20.00 Vakars ar Vladimiru Solovjevu
21.00 Smiltsērkšķa aromāts
23.50 Raidījums
0.45 Kļūdu komedija

ONT
6.00, 8.30, 9.00, 11.00, 13.00, 16.00, 
18.00, 20.30, 1.05 Ziņas
6.05 Mūsu rīts 9.05 Dzīvo vesels!
10.25 Kontrolpirkums
11.05, 13.05, 16.10, 18.15, 21.00 

Sports 11.10 Fazenda
11.55 Vīriešu/Sieviešu
13.10 Moderns spriedums
14.15 Divatā ar visiem
15.15, 16.15 Laiks parādīs
16.50 Precamies! 18.20 Zaicevs+1
18.50 Lai runā! 20.00 Laiks
21.05 Māja ar lilijām
23.10 Mf. Sieviete-kaķe

Baltkrievija 1
6.00, 7.20, 8.15 Labrīt!, Baltkrievija!
7.00, 8.00, 9.00, 12.00, 15.00, 19.00, 
0.55 Ziņas
7.05, 8.05 Ekonomikas ziņas
7.10, 8.10, 19.40, 0.15 Zona X
8.50 Vārds mācītājam 
9.10, 21.45 Pēdas
11.00, 13.05, 16.00 90 sekundes
11.05, 20.05 Lauku dakteris
12.10, 16.35 Ģimenes melodrāmas
13.00 Diena lielajā pilsētā
14.00 Tāda parasta dzīve
15.15, 18.40 Reģionālās ziņas
15.25, 1.25 Maša likumā!
17.30 Baltkrievijas Laiks
19.20, 0.35 Interešu sfēra
21.00 Panorāma
23.45 Grūtas dienas vakars
1.10 Sports

Baltkrievija 2
7.00 Rīts
9.00, 21.30 TV barometrs
9.05, 16.40 Saška
10.15 Karsts ūdens
10.35, 22.50 Kulinārs
11.45, 21.35 Virtuozi
12.55 Ikri
13.25, 18.50 Universitāte
15.40 Comedy woman
17.50, 0.00 Trīsdesmitgadnieki
20.55 Reālā pasaule
21.25 KENO
23.55 Gribu nokļūt televīzijā!!
0.50 Hali gali

LTV1
6.00 Latvijas Republikas valsts himna
6.02 Province 6.30 Rīta Panorāma
8.35, 15.20 Mīlas viesulis 
9.35, 16.20 Suņi
10.30 Mf. Kruīzs septītajās debesīs
12.15, 13.35, 15.05 Top-Shop 
12.30 Firmas noslēpums
13.55 Mežainīši
14.30, 20.00 Ciemiņš virtuvē
17.10, 23.25 100 g kultūras
18.00, 23.10 Ziņas
18.42 Ceturtā studija
19.15 100 g kultūras
20.30 Panorāma 21.15 1:1
22.05 Mao lielais bads
0.10 VIP - Veiksme Intuīcija Prāts
0.55 Mf. Ģimenes lokā
5.00 1000 jūdzes Transilvānijā
5.30 Skats no malas

LTV7
6.00 Latvijas Republikas valsts himna
6.03 1000 jūdzes Kambodžā
6.30 Globalizācija 3000
7.00, 18.00 Šodien
8.35, 17.05 Muhtars atgriežas 
9.30, 16.00 Mana ģimene
10.35, 18.35 Šefpavārs līdzņemšanai
11.30 Reģionālā attīstība Latvijā
11.50 Nedēļas apskats
12.10 Vide, veselība un mēs
12.30 Skatpunkti
12.50 LTV - 60
13.25, 22.55 UEFA 2016. gada atlases 
spēle 19.30 MHL spēle
21.55, 5.30 Tavs auto
22.25, 5.00 Autosporta programma 
23.25 Sporta studija
0.10, 1.40 Vienmēr formā!
0.40 Noziegums

LNT
6.10 Zīlniece
6.45, 2.55 Šodien novados
7.00, 3.05 900 sekundes
9.00, 0.10 Dzīvīte
9.35, 14.20 Televeikala skatlogs
9.50, 4.35 Karamba!
10.00 Mf. Mīlestība pūķa zīmē
12.00 Viesnīca Grand Hotel
13.00 Sirds melodija
14.00, 17.50, 20.00 LNT ziņas
14.35, 2.15 Precamies!?

21.00 Drošības aģenti V.A.I.R.O.G.S
22.05 Melnais saraksts
23.05 Ģēnijs uzvalkā
0.05 Mf. Tiesības nogalināt
2.35 Nekā personīga
5.00 Mīlestības sirdspuksti 

TV3+
7.00, 17.45, 23.45 Māja 2
7.40, 14.35 Ekstrasensi-detektīvi
8.45 Mf. Robins Huds
11.25, 15.35 Comedy Club
12.30, 16.40 Laimīgi kopā 
13.30 Intuīcija
18.50, 0.50 Brīvlaiks Meksikā 
19.55 Radu būšana 
21.00 Brāļi maiņas ceļā
22.00 Mf. Kiborgs

TV5
6.20, 13.45 Pats sev režisors
7.10 Mf. Dartanjans un trīs musketieri
8.50, 19.00, 23.05, 0.10 Mūsu tēma
9.40, 12.25 Top-shop
9.55, 16.40 Vienas nakts mīlestība
10.55, 17.50 Izmeklēšanas noslēpumi
11.55, 22.30, 0.25 Kriminal+
12.40 Paralēlā pasaule
14.40 Smieties atļauts 18.50 Ziņas
19.50 Melnie kaķi. Seriāls
22.00 Vakars@22
22.25 1/5 - tranzīta aktualitātes
23.15 Mf. Čūsku midzenis 1.00 Mūzika

PBK
6.00, 0.20 Euronews

6.35, 9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 0.50 
Ziņas 6.40 Multfilmas
7.00, 9.30 Labrīt! 9.55 Dzīvo vesels!
11.35 Saveļijs Kramarovs. Veiksmes 
džentlmenis
12.55, 14.20 Laiks parādīs
14.50 Gaidi mani
15.55 Moderns spriedums
17.50 Precamies! 18.55 Lai runā!
20.00 Laiks. Latvijas Laiks
21.20, 4.00 Māja ar lilijām
23.45 Vakars ar I.Urgantu
1.05 Raidījums
2.15 Mf. Aļoškina mīlestība
5.40 Mūzika

RenTV Baltic
6.10, 0.40 Izmeklētāji
7.00, 14.05 Bernards
7.09 Laika prognoze
7.10 Diktatora dēls
8.00 Totālā izpārdošana
9.00, 19.40 Saviesīgas vakariņas
10.20 Kara noslēpums 
12.20 Cīņa par Sniega karalisti
13.25 Skatīties visiem!
14.25 Mīlestība 911
15.25 Ģimenes drāmas
16.25 Nemelo man!
18.35 Drošs līdzeklis
20.45 Maldu teritorija 
22.50 Noslēpumi un traģēdijas
23.45 Ziņas 24 0.15 112

RTR Krievija
5.00 Krievijas rīts 9.05 Liecinieki

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Ziņas
10.30, 13.30, 18.35 Ziņas-M
10.50 Par pašu galveno
11.55, 3.25 Īpašs gadījums
14.05 Zvaigznes sirds
15.00, 4.10 Kamēr ciems guļ
16.45 Zinātne 2.0
17.15, 2.05 Tiešais ēteris
20.00 Vakars ar Vladimiru Solovjevu
21.00 Smiltsērkšķa aromāts
23.50 Uzvaras uznāciens
0.45 Kļūdu komedija

ONT
6.00, 8.30, 9.00, 11.00, 13.00, 16.00, 
18.00, 20.30, 1.05 Ziņas
6.05 Mūsu rīts
9.05 Kontūras
10.00 Dzīvo vesels!
11.05, 13.05, 16.10, 18.15, 21.00 
Sports 11.10 Fazenda
11.55 Vīriešu/Sieviešu
13.10 Moderns spriedums
14.15 Divatā ar visiem
15.15, 16.15 Laiks parādīs
16.50 Precamies!
18.20 Sofja Goļšanskaja. Karalienes 
gājiens 19.00 Gaidi mani
20.00 Laiks 21.05 Principa jautājums
22.15 Leģendas Live
23.00 Vakars ar I.Urgantu
23.40 Breakdance pasaules čempio-
nāts

Baltkrievija 1
6.00, 7.20, 8.15 Labrīt!, Baltkrievija!

7.00, 8.00, 9.00, 12.00, 15.00, 19.00, 
0.20 Ziņas
7.05, 8.05 Ekonomikas ziņas
7.10, 8.10, 19.40, 0.00 Zona X
9.10 Galvenais ēteris
10.05 Redaktoru klubs
10.45 Zvaigžņu dzīve 
11.00, 13.00, 16.00 90 sekundes
12.10 Mākslas filma
13.35, 15.25 Pagātnes tumšie labirinti
15.15, 18.40 Reģionālās ziņas
17.30 Baltkrievijas Laiks
19.20 Arēna
20.00 Forums ar Dmitriju Bočkovu
21.00 Panorāma
21.45 Pēdas
23.40 Aktuāla intervija
0.35 Sports
0.50 Mf. Desperado

Baltkrievija 2
7.00 Rīts
9.00, 10.05, 21.30 TV barometrs
9.05, 16.40 Saška
10.40 Mf. Pasaka par iemīlējušos glez-
notāju
12.00 Gudrinieks
13.50 Marija Verna. Pazudušais zēns
15.35 Comedy Batls
17.50, 0.00 Trīsdesmitgadnieki
18.50 Universitāte
20.55 Reālā pasaule
21.25 KENO 21.35 Virtuozi
22.50 Kulinārs
23.55 Gribu nokļūt televīzijā!!
0.50 Hali gali

Turpinājums. Sākums 3.lpp
Neapmierinātība ar valdības 

darbu atspoguļojās attieksmē pret 
valdošajiem politiķiem. Paradoksā-
li, taču šajās vēlēšanās par lielāko 
zaudētāju var uzskatīt „Vienotību”, 
jo tās līdere neiekļuva parlamentā, 
un kopumā partija saņēma vairāk 
mīnusu, nekā citi spēki.” 

Kas attiecas uz vēlētāju akti-
vitāti, tad šajās vēlēšanās tā bijusi 
mazliet zemāka nekā iepriekš. Lat-
vijā kopumā nobalsojuši 58,85% 
vēlētāju. Bet Latgalē aktivitāte bi-
jusi krietni zemāka -46,99%. Un 
tas nav brīnums, daudzi novada 
iedzīvotāji ir vīlušies politikā vai 
vienkārši aizbrauca uz ārzemēm, 
lai nopelnītu iztikai. 

Jaunā vecā koalīcija
Vēlēšanu rezultāti liecina 

par to, ka pie varas Latvijā paliek 
līdzšinējā koalīcija – „Vienotība”, 
ZZS un Nacionālā apvienība, kas 
ieguva 61 mandātu. Tas ir pietie-
kami, lai izveidotu stabilu valdību. 
Iespējams, koalīcijā tiks iekļauta 
arī „Latvijas Reģionu apvienība”. 
Taču nekādā gadījumā  - Sudraba 
un „Saskaņa”. 

Jaunās Saeimas sastāvs
„Saskaņa”: Jānis Urbanovičs, 

Andrejs Klementjevs, Boriss Ci-
levičs, Sergejs Mirskis, Ivans Kle-
mentjevs, Artūrs Rubiks, Sergejs 
Potapkins, Igors Pimenovs, Ņikita 
Ņikiforovs, Mihails Zemlinskis, Jū-
lija Stepaņenko, Regīna Ločme-
le-Luņova, Sergejs Dolgopolovs, 
Jānis Ādamsons, Ivars Zariņš, 
Vitālijs Orlovs, Zenta Tretjaka, 
Andrejs Elksniņš, Ivans Ribakovs, 
Jānis Tutins, Vladimirs Nikonovs, 
Marjana Ivanova-Jevsejeva, Rai-
monds Rubiks, Valērijs Agešins.

„Vienotība”: Edgars Rinkēvi-
čs, Rihards Kozlovskis, Andrejs 
Judins, Ojārs Kalniņš, Aleksejs 
Loskutovs, Ilze Viņķele, Lolita Či-
gāne, Laimdota Straujuma, Inesis 
Boķis, Kārlis Šadurskis, Ainārs 
Latkovskis, Jānis Upenieks, Vilnis 
Ķirsis, Romualds Ražuks, Atis Le-
jiņš, Jānis Reirs, Juris Šulcs, Dzin-
tars Zaķis, Aldis Adamovičs, Anrijs 
Matīss, Inese Lībiņa-Egnere, Jānis 
Junkurs, Ints Dālderis.

Zaļo un zemnieku savienība: 
Guntis Belēvičs, Māris Kučinskis, 
Kārlis Seržants, Jānis Dūklavs, 
Ingmārs Līdaka, Armands Krauze, 
Andris Siliņš, Artis Rasmanis, Ai-
nars Mežulis, Augusts Brigmanis, 
Uldis Augulis, Raimonds Berg-
manis, Andris Bērziņš, Raimonds 
Vējonis, Rihards Eigims, Jānis 
Klaužs, Dana Reizniece-Ozola, 
Aija Barča, Jānis Vucāns, Gundars 
Daudze, Valdis Skujiņš.

Nacionālā apvienība „Visu 
Latvijai!”-„Tēvzemei un Brīvībai/
LNNK”: Dace Melbārde, Einārs 
Cilinskis, Dzintars Rasnačs, Ilmārs 
Latkovskis, Inguna Rībena, Raivis 
Dzintars, Jānis Dombravs, Ināra 
Mūrniece, Romāns Naudiņš, Kār-
lis Krēsliņš, Rihards Kols, Edvīns 
Šņore, Imants Parādnieks, Andris 
Buiķis, Inese Laizāne, Gaidis Bēr-
ziņš, Janīna Kursīte-Pakule.

„Latvijas Reģionu apvienība”: 
Artuss Kaimiņš, Mārtiņš Šics, Inga 
Bite, Mārtiņš Bondars, Jānis Ruks, 
Dainis Liepiņš, Juris Viļums, Nellija 
Kleinberga.

„No sirds Latvijai”: Inguna Sud-
raba, Romāns Mežeckis, Gunārs 
Kūtris, Arvīds Platpers, Aivars Mei-
ja, Silvija Šimfa, Ringolds Balodis.

Viktors UDRIŠS

Vecs draugs 
labāks nekā divi 

jauni
Latvijas tauta atļauj 

koalīcijai palikt pie varas

SIA “VOLKEN BERG”
Mēbeļu izgatavošana un uz-

stādīšana pēc individuāla pasū-
tījuma. Izbraucam pie klienta. Ir 
iespējams kredīts “BEST LIZING”. 

Rēzekne, Lubānas 12 
Tālr. 26308874 

E-pasts: volken.berg@inbox.lv
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“Ezerzeme”; indekss: 3019; Reģ. apl. Nr. 000700647
www.ezerzeme.lv
e-pasts: ezerzeme@ezerzeme.lv
Adrese: Lāčplēša ielā 20, Krāslavā, LV-5601.
Iznāk otrdienās un piektdienās.

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

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 Vēstis”, “Novadnieks”, interneta resursi un citi avoti.

LAIKA ZIŅAS
St                11.10 Sv             12.10. Pr               13.10. Ot               14.10.

+13 ... +16 +10 ... +14 +11 ... +15 +9 ... +13

 R            1 m/s  A                3 m/s  R               4 m/s  DA               3 m/s

Laikraksta redaktore
Redaktores vietniece
Žurnālistu kolektīvs

Tulkotāja
Maketētāja
Grāmatvede

Marina Nipāne 
Inga Pudnika
Jurijs Roga
Aleksejs Gončarovs
Valentīna 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 “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.

Reklāma un sludinājumi

MANHATTAN
Solāriju studija

Brīvības ielā 20-1 (2. stāvā)
•	 Premium klases lampas
•	 Profesionāla sauļošanās 

kosmētika
Tālr. 26326323

IEPĒRK
Z/S “Madera” - lopus dzīvsvarā. 
Svari. Tālr. 26563019;

SIA „LAUKU MIESNIEKS”
Iepērk mājlopus. 

Augstas cenas. Samaksa tūlī-
tēja. Svari. Tālr. 20207132.

SIA „LATVIJAS GAĻA” 
iepērk liellopus, 
jaunlopus, aitas, 
zirgus. Svari.
Samaksa tūlītēja. 
Tālr. 28761515.

SIA “Skaistas dārzi” 
IEPĒRK lapu koku malku 3 
m garumā. Cena 19-20 EUR, 
koefic.-0.6. Tālr. 29368917.

“Motor SPA”
Piedāvā: auto mazgāšanu, ķī-

misko tīrīšanu, lukturu pulēšanu. 
Paklāju un dīvānu tīrīšana. Iz-

braucam uz dzīvesvietu.
Krāslavā, Vasarnieku 11, tālr. 

26645115, 25970755

Mūsu laikrakstu 2015. gadam var abonēt jebkurā pasta  nodaļā, pie sava 
pastnieka, kā arī “Ezerzemes” redakcijā (Lāčplēša ielā 20, Krāslavā).

Abonē “Ezerzemi” 2015. gadam!
Periods Fiziskai 

personai
Juridiskai 
personai

Invalīdiem, 
 uzrādot apliecību

1 mēn. 2,85 3,41 2,50
2 mēn. 5,69 6,83 5,01
3 mēn. 8,54 10,24 7,51
4 mēn. 11,38 13,66 10,02
5 mēn. 14,23 17,07 12,52
6 mēn. 17,07 20,49 15,03
7 mēn. 19,92 23,90 17,53
8 mēn. 22,77 27,32 20,03
9 mēn. 25,61 30,73 22,54
10 mēn. 28,46 34,15 25,04
11 mēn. 31,30 37,56 27,55
12 mēn. 32,85 40,98 28,17

Mēbeļu veikalā “Amēlija”
No 1. līdz 31. oktobrim - 

MĒBEĻU 
IZPĀRDOŠANA.

Rīgas iela 28, Krāslava 
(Ēdamnama 

“Daugava” 2. stāvā)

Izgatavojam koka  logus,  durvis 
un laivas. Tālr. 29162064

“Ritms R”
Plas ti kā ta lo gi un dur vis 

(Lat vi jas, Po li jas ra žo jums).
Iz mē ru no ņem ša na, uz stā dī-

ša na, ap da re. 
Pa sū tī ju mu pie ņem ša na pa 

tālr. 65681152, 20220306.

Zviedrijas firmas  pārstāvji 
Latgalē PĒRK dažādus 

meža īpašumus par augstām 
 cenām. Iespējams avanss. 

Tālr. 29548596.

SIA „AĻŅI AS”
IEPĒRK ZĀĢBAĻĶUS EUR/ m3 

Piegādes vieta: Varakļāni.
Ir transports! 

SAMAKSA 1 DIENAS LAIKĀ!
Tālr. 64866070, 29806775, 25916403

Garums/ 
Diametrs

Egle
4.9; 5.5;  6.1 3.7; 4.3

14-17 55 55
18-24 72 68
25< 74 70

Garums/ 
Diametrs

Priede
4.9;5.5;6.1 3.7;4.3

14-17 55 55
18-24 70 68
25< 72 70

Akmens apstrāde
•	 Pieminekļi, apmales, žogi. Dārza 

rotājumi.
•	 Viszemākās cenas Latgalē da- 

žiem produkcijas veidiem.
•	 Akmens – ne no Ķīnas!

Strādājam bez brīvdienām!
Ūdrīšu pagasts (4 km no  

Krāslavas).Tālr. 26823417.
Dagda, Upes iela 1-a. 

T. 22424163. 
www.granits-o.lv

IK “DJM Auto”
piedāvā auto remonta pakal-

pojumus, riepu montāžas pa-
kalpojumus.

Krāslavā, Vienības ielā 67, 
tālr. 26869953

LOGI un DURVIS
Moskīttīkli (nomērām bez 

maksas). Vācu kvalitāte, 
garantija 5 gadi.

Rīgas ielā 65, Krāslavā.
 Tālr. 29998208

www.logsundurvis.lv 

DAŽĀDI

māju Kaplavas pagastā, 3.5 ha 
zemes. Tālr. 25967344;
3-istabu dzīvokli ar malkas apku-
ri Andrupenē. Tālr. 28622824;
2-istabu dzīvokli centrā (4/4). 
Tālr. 28343714;
2-istabu dzīvokli 3. st., Baznī-
cas ielā 17. Tālr. 22007322, 
29595215;
1-istabas dzīvokli, 1. st., Lielā 
iela 18. Tālr. 26387883; 
1-istabas privatizētu dzīvokli, 
33.79 m2, 3. st., Podnieku ielā. 
Tālr. 28683023;
“AUDI A6” - 2.5 TDi, 1998., jauna 
TA. Tālr. 28320596;
traktoru T-25. Piegāde. Tālr. 
28841403, 26859874;
riepas MTZ, T-40, T-25, 2 PTS 4, 
ROU 6. Pieejamas cenas. Iespē-
jama piegāde. Tālr. 26447738;
lietotu 3-fāžu elektromotoru. 
Tālr. 22401648;
mazlietotu boileri; jaunu tērauda 
vannu. Lēti! Tālr. 26760735;
lietotu dīvāngultu + 2 atpūtas 
krēslus. Tālr. 29784174;
dīvānu + 2 krēslus; paklāju. Tālr. 
26238625;
plastmasas mucas 1000 l. Tālr. 
26361548;
zirgu (20 g.). Lēti! T. 27101630;
grūsnu teli (atnesīsies aprīlī). 
Tālr. 26690667, 65628006;
grūsnu teli (LB, atnesīsies 
decembrī) Lupandos. Tālr. 
28279324;
grūsnu teli (LB, atnesīsies mar-
tā, no pienīgas govs). Tālr. 
20355907;
grūsnas aitas. Tālr. 28671289;
sivēnus. Tālr. 29787566;
sivēnus. Tālr. 28683927;
sivēnus. Tālr. 28874164;
pārtikas un lopbarības kartupe-
ļus. tālr. 26163279;
pārtikas, sēklas, lopbarības 
kartupeļus. Piegāde. Tālr. 
27131681; 
pārtikas un lopbarības kartupe-
ļus. Tālr. 25271703; 
pārtikas kartupeļus. Tālr. 
26252102;
bioloģiskā saimniecība - kartu-
peļus “Vineta”, “Laura” (sertificēti 
un marķēti). Tālr. 26644163;
lopbarības kartupeļus. Piegāde. 
Tālr. 29754697;
pārtikas un sēklas kartupeļus. 
Graudus, miltus. Piegāde. Tālr. 
29463815;
miltus, graudus. Piegāde. Tālr. 
25949788;
kūtsmēslus. Piegāde. T. 26459833;
kūtsmēslus. Tālr. 26644163;
kūtsmēslus. Iespējama piegāde. 
Tālr. 26452782;
kūtsmēslus. Piegāde. T. 26707713;
malku. Tālr. 26793485;
malku. Tālr. 28671289;
malku. Skaldītu un klučos. Tālr. 
29128690;
malku. Tālr. 29189194.

zemi ar jebkādu mežu (var 
daļēji izcirstu). Visaugstākās 
cenas. Tālr. 29417548;
visaugstākā cena par meža 
īpašumiem vai cirsmām, l/s 
zemi. Tūlītēja samaksa. Tālr. 
29105447, 20318082;
mežus ar zemi, cirsmas. Samak-
sa uzreiz. Tālr. 26346688;
cirsmas, L/S zemi, nenoformē-
tus mantojumā mežus, jaunus 
mežus. Tālr. 26225905;
augošu mežu. Augstas cenas. 
Samaksa tūlītēja. T. 27875596;
SIA “Wood Holding”- mežus īpa-
šumā, zemi ar mežu, cirsmas. 
Par brīvu kārtojam robežu plānus, 
meža taksācijas, zemesgrāmatas. 
Augstas cenas, samaksa pie no-
tāra. Vajadzības gadījumā izsnie-
dzam avansu. Tālr. 29131196, 
woodholding@inbox.lv;
sējmašīnas veltņus. T. 26686411;
lietotu plastikāta laivu. Tālr. 
26289681;
M. Šolohovas romānu “Klusā 
māja”. Tālr. 26065838.

VAJADZĪGI strādnieki kokzāģē-
tavā. Tālr. 26408480;
Godīga sieviete meklē darbu, ir 
autovadītāja tiesības. Arī var pie-
skatīt vecu vai slimu cilvēku, ir 
ļoti labas krievu un latviešu valo-
das zināšanas. Tālr. 20419220.
Vīrietis MEKLĒ DARBU pie 
saimnieka. Tālr. 20552036.
Skaldu malku, veicu celtniecības 
darbus. Tālr. 24808802.
Sieviete palīdzēs saimniecībā, 
telpu uzkopšanā, apkops vecus 
cilvēkus. Apzinīga un akurāta. 
Tālr. 22102220.
IZĪRĒJU 2 telpas ofisam - 29.7 
m2 un 15.1 m2. (Lāčplēša ielā 5). 
Tālr. 29438546.
Artēzisko aku urbšana. Tālr. 
29142220.
Cērpjam aitas. Tālr. 20558668.
MŪRĒJU visa veida krāsnis, 
kamīnus, dūmvadus, plītis. Tīru 
dūmvadus un krāsnis. Tālr. 
29329151.
Rokam, tīram DĪĶUS, grāvjus. 
Buldozera pakalpojumi. Izceļam 
celmus. Tālr. 28601483.
Iepērk metāllūžņus, vecas auto-
mašīnas. Tālr. 26671773.
6. oktobrī Krāslavas autoostā no-
zaudēti dokumenti (ID karte un 
kredītkarte) uz Sergejeva Valērija 
vārda. Tālr. 28689351. 

MEŽA ĪPAŠUMUS
PĒRK CIRSMAS UN

MOB.T.:29412159; 25658789 

Skumji noliec galvas priedes 
klusās,
Nolīst viršos rieta mirdzums 
silts.
Nošalc vēsma, mierīga lai dusa,
Lai tev viegla dzimtās zemes 
smilts.

Izsakām patiesu līdzjūtību 
Jāņa Šuplinska bērniem un 
tuviniekiem sakarā ar viņa 
aiziešanu mūžībā. 
Bijušie kolēģi - veterinārārsti

PIRM DIEN, 13. un 27. ok-
tobrī pār do ša nā būs svai ga 
bro ile ru produkcija: stil bi (5 
kg/ 10.65 EUR, 15 kg/29.85 
EUR), zupas izlase (5 kg/ 
4.60 EUR), spārni, aknas, 
kuņģīši (2 kg/ 4.30 EUR), fi-
leja (2 kg/ 9,40 EUR) žāvēta 
desa - 3.94 EUR/ kg.

An dze ļos - 7.40, Ezer nie-
kos - 8.00, Muiž nie kos - 8.30, 
Šķau nē - 9.00, Po reč jē - 9.30, 
Sva ri ņos - 9.50, Dag dā (tir gus) 
- 10.20, Asū nē - 11.00, Ne ik šā-
nos - 11.20, Nau ļā nos - 11.40, 
Ro bež nie kos - 12.00, Sku ķos 
- 12.10, In drā - 12.30, Kal nie-
šos - 13.00, Krās la vā (tir gus 
Os tas ie lā) - 13.20, Augst kal-
nē - 13.40, Kom bu ļos - 14.00, 
Skais tā - 14.30, As ta šo vā - 
15.00, Priež ma lē - 15.20, Ma-
ri am po lē - 15.35, Andr upe nē 
- 15.40.

Pa pild in for mā ci ja pa tālr. 
22135110. 

Rudens cenu atlaides ser-
tificētai zibensaizsardzības 
izbūvei.

Vācu materiāli, kvalitāte, ga-
rantijas, dokumentācija. 

Tālr. 65625103, 29275604.

Rumba Centrs 
piedāvā plašu būvmateriālu 
un jumta segumu klāstu. Iz-
devīgas cenas! Visu oktobri 
supercenas durvīm, čugunam, 
akmensvatei, OSB. 

Gaidām Jūs mūsu veikalā 
Tirgus ielā 15, Krāslavā. 

Pie mums vienmēr lētāk!

Z/S “Ceriņi” piedāvā darbu 
slaucējām.

Atrodamies Tukuma novadā. 
Tālr. 26456579

PĀRDOD

PĒRK

Jauns Baltkrievijas 
ādas apavu pievedums 

(gan sieviešu, gan vīriešu).

Brīvības ielā 28 (pie pareizti-
cīgo baznīcas).

Laipni lūgti!

SI A “VBKL” 
piedāvā betona izstrādājumus:
ietvju plāksnes, apmales, fasā
desplāksnes, 6 veidu žoga sta
bus, vāzes, arhitektūras izstrā
dājumus, kapu apmales, solus,
balustrādes, atkritumu urnas.
Montāža.Tālr. 28893839.
Ūd rī šu pa gasts, dz. sta ci ja Krās la va.

PLAS TI KĀ TA LO GI un DUR VIS. 
METĀLA DURVIS.

Pilns serviss, aizlēdzami logi
Tālr. 28675525, 65621730

 Laikraksts “Ezerzeme” 
saviem reklāmdevējiem 
piedāvā veikt maksāju-
mus redakcijā ne tikai 
skaidrā naudā, bet arī 

izmantojot bankas karti.

Sestdien,  18.oktobrī 
SVECĪŠU  VAKARS

 
Skaistas pagasta kapos: 

14.00 - Skaistas, 
15.00 - Stolu.


