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Kā arī daudz citas noderīgas un 
interesantas informācijas.

— Bērziņu pagasts nav blīvi 
apdzīvots, bet teritorija ir gana lie-
la — aptuveni 100 kvadrātkilomet-
ri. Vai izdodas apmeklēt katru cie-
matu, vai nerodas situācijas, kad 
kāds vientuļš pensionārs vai cits 
cilvēks ir visu aizmirsts? Jo šodien 
vairs nav sovhozi un kolhozi, kad 
dzīve kūsāja visā teritorijā, kursēja 
dažāds transports un visi bija kā uz 
delnas.

— Statistikas dati liecina, ka 
pagastā deklarējušies 430 iedzī-
votāji, no kuriem ļoti daudzi dzīvo 
centrā. Ļaudis dzīvo arī viensētās, 
bet tādu nav daudz. Mēs cenšamies 
nepieļaut situācijas, kad kāds tiktu 
aizmirsts. Ja rodas problēmas, cilvē-
ki paši ierodas pagastā vai piezvana. 
Mums ir sociālais darbinieks, kurš 

iet aprūpēt vientuļos. Pastniece iz-
brauc pagastu, veicot pasta piegā-
di, un ja redz kādu problēmu, ziņo 
mums pagastā. Kaimiņi viens otru 
uzmana, izsauc mediķus, kad tas 
nepieciešams. Nav mums bijis tā, ka 
kāds būtu visu aizmirsts. 

— Pagasts robežojas ar Balt-
krieviju, vai nerodas kādas problē-
mas?

— Nē, nerodas. Pašā pierobežā 
atrodas divas kapsētas – Leimaņu ka-
toļu kapi un Morozovas vecticībnieku 
kapi, kur vasarā vajag izpļaut zāli, sa-
grābt un aizvākt koku lapas. Tad mēs 
saskaņojam ar Robežsardzi konkrētu 
laiku, kad kapos strādās mūsu cilvēki, 
cik viņu būs, ar kādu transportu pār-
vietosies. Tā ir vienīgā neērtība, bet 
problēmas tamdēļ nerodas. Kopumā 

pagasta teritorijā ir 11 kapsētas, vi-
sas izpļaujam un sakopjam. 

— Latgalē valda milzīgs bez-
darbs, Bērziņu pagastā tas arī nav 
mazs. Kādas ir šo cilvēku iespējas 
izdzīvot?

— 2015. gadā Nodarbinātības 
valsts aģentūra mums pagaidām ie-
dalīja tikai vienu cilvēku, ko varam 
nodarbināt algotajos pagaidu sa-
biedriskajos darbos (APSD). Līgums 
tiek slēgts uz četriem mēnešiem. 
Pārējie saņem garantēto minimālo 
ienākumu un iet atstrādāt, piemē-
ram, pilda malkas kraušanas darbus 
pie katlu mājas, pēc aicinājuma nāk 
atbrīvot kādas teritorijas no sniega 
segas, pienāks pavasaris, būs darbs 
kapsētās. Mūsu bezdarbnieki lab-
prāt nāk pastrādāt. 

Šobrīd lauku iedzīvotājiem 
klājas sevišķi smagi. Sakarā ar cūku 
mēri nācās likvidēt cūkkopības no-
zari, šobrīd dominē gaļas un piena 
lopkopība, bet piena cenas arī ir 
nozīmīgi nokritušās. Cūkkopji plāno 
atjaunot cūku audzēšanu, ja vien sli-
mības izplatība tiks apturēta. 

— 2015. gada 1. janvārī atve-
roties elektroenerģijas tirgum, ļoti 
daudziem iedzīvotājiem, sevišķi 
pensijas vecuma ļaudīm, bija liels 
satraukums un neskaidrība, kā 
rīkoties. Vai pagasts nāca viņiem 
talkā, skaidrojot un citādi palī-
dzot?

— Mums bija cilvēki, kuri lūdza 
izskaidrot šos jautājumus, viņi nāca 
pie sekretāres un visu paskaidro-
jām. 

— Tika solīts, ka daudzbērnu 
ģimenes un maznodrošinātās vai 
trūcīgās personas varēs saņemt 
atbalstu norēķiniem par elektro-
enerģiju, ja tās ir izvēlējušās Latve-
nergo kā savu elektroenerģijas tir-
gotāju. Vai jūsu pagastā būs daudz 
tādu cilvēku, kam tāds atbalsts ne-
pieciešams?

— Būs tādi cilvēki, jo mūsu 
pagastā izveidojusies visai bēdīga 
situācija. Darbavietu nav, lauksaim-
nieciskā ražošana cūku mēra dēļ 
ierobežota, produkcijas cenas krīt, 
ienākumu līmenis zems.

— Cik jums ir pagasta ceļu un 
kā tos uzturat?

Turpinājums 3.lpp

Rūpes par iedzīvotāju ir galvenais
Dagdas novada Bērziņu pagasts robežojas ar Baltkrieviju, kā arī ar Ķe-
povas, Svariņu un Šķaunes pagastiem. Pagasta centrs atrodas Poreč-
jē, kopumā pagastā ir 14 apdzīvotas vietas: Andžāni, Buraki, Grizāni, 
Lastovki, Moroziki, Nazari, Pauļukalns, Pļeņčova, Porečje, Punduri, 
Pušča, Rusecki, Valuhi, Zjazuļova. Bērziņu pagasta pārvaldes vadītāja 
ir Romualda Demida, kuru no visu pagastu pārvalžu vadītājiem šogad 
pirmo aicināju uz interviju. 

Latvijā

Kādā no tuvākajiem “Ezerzemes” numuriem lasiet stāstu par kanisterapiju - ārstēšanas un rehaiblitācijas metodi, izmantojot suņus. 
Alekseja GONČAROVA foto

Kanisterapeitu vizīte Aleksandrovā

Laikraksta “Ezerzeme” 
redakcija 

piedāvā darbu 
 KORESPONDENTAM

Ja esi komunikabls, drošs, 
optimistiski domājošs, ar aug-
stu atbildības sajūtu, ja tev 
piemīt laba spēja izteikties un 
laba valodas izjūta – pievieno-
jies mūsu komandai!

Mēs piedāvājam:
•	 atbildīgu un dinamisku darbu
•	 stabilu atalgojumu
•	 apgūt jaunas zināšanas un ie-

maņas
•	 radošu darba vidi

Prasības pretendentiem:
•	 Teicamas latviešu valodas 

rakstu prasmes un ļoti labas 
krievu valodas zināšanas.

•	 Laba spēja izteikties un laba 
valodas izjūta.

•	 Vēlama augstākā izglītība. 
•	 Plašs redzesloks un zināša-

nas dažādās dzīves jomās.
•	 Spēja patstāvīgi strādāt, organi-

zēt savu darbu, precizitāte. 
•	 Prasme ātri analizēt, apstrā-

dāt informāciju.
•	 Labas iemaņas darbā ar datoru.
•	 Darba pieredze žurnālistikā vai 

sabiedriskajās attiecībās tiks 
uzskatīta par priekšrocību.

CV - ezerzeme@ezerzeme.lv

Krāslavas 
novada zemledus 
makšķerēšanas 

sacensības
07.03.2015.

Reģistrācija plkst. 7.30 - 
8.00 pie Kombuļu pagasta 
pārvaldes.

Sacensību sākums plkst. 
9.00 uz Drīdža ezera.

Informācija www.kraslava.lv
Tālr. uzziņām 29435179.

Veselību stipru, allaž 
gaitu ņipru, 

Brīnišķīgu omu, tūk-
stoš labu domu. 

Garlaicību nepazīt, visus 
darbus padarīt, 

Izklaidēties arī prast, visur 
dzīvē prieku rast.

Sirsnīgi sveicam 
80 gadu jubilejā

Regīnu Mateju 
Žaunerānos!

Zina, Irēna, Ilmārs, 
Vija, Velta, Imants

Veikals “Asteres” 
sveic visus 8. martā un piedāvā 
tulpes, prīmulas, orhidejas. Vei-
kals atrodas Grāfu Plāteru ielā 5 
(pie veikala “Maxima”)

•	 Latvijā šobrīd darbojas gan-
drīz 100 valstij nedraudzīgas 
organizācijas, pirmdien inter-
vijā Latvijas Televīzijas raidī-
jumam “Rīta Panorāma” sa-
cīja iekšlietu ministrs Rihards 
Kozlovskis. Daļa no šīm orga-
nizācijām darbojas nelegāli.

•	 Latvija plāno nosūtīt papil-
du ekspertus Eiropas Drošī-
bas un sadarbības padomes 
(EDSO) speciālajā novēro-
šanas misijā Ukrainā, Šobrīd 
EDSO speciālajā novēroša-
nas misijā Ukrainā darbojas 
astoņi Latvijas eksperti. Atla-
ses process misijas jaunajām 

vakancēm turpinās, un Latvija 
ir pieteikusi papildu kandidā-
tus misijas amatiem.

•	 Šobrīd spēkā esoša speciālā 
atļauja darbam ar valsts no-
slēpumu ir 29 Saeimas depu-
tātiem, 12 deputātu personu 
pārbaudes lietas ir izskatīša-
nas stadijā lēmuma pieņem-
šanai par atļaujas izsniegša-
nu vai pagarināšanu.

•	 Pagājušajā gadā Latvijā sara-
žots etilspirts 535 000 dekalit-
ru absolūtā alkohola apjomā, 
kas ir par 224 000 dekalitru 
absolūtā alkohola jeb 30% 
mazāk nekā 2013.gadā, jo 

2014.gadā vairs netiek veikta 
dehidratētā spirta ražošana, 
liecina Valsts ieņēmumu die-
nesta (VID) apkopotie akcī-
zes preču aprites rādītāji par 
2014.gadu. 

•	 Ventspilī, Saules ielā kādā 
deviņu stāvu mājā notika gā-
zes eksplozija. Sprādziens 
notika septītā stāva dzīvoklī. 
Eksplozijas rezultātā tika de-
formēta ēkas ārsiena sestajā 
un septītajā stāvā. Pēc eks-
plozijas izcēlās ugunsgrēks. 
Dega virtuve un koridors as-
toņu kvadrātmetru platībā.
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Pasaulē
Nogalināts                     

Boriss Ņemcovs
Piektdienas vēlā vaka-

rā Maskavas centrā netālu no 
Kremļa nezināms cilvēks nošāvis 
pazīstamo Krievijas politiķi, prezi-
denta Vladimira Putina sīvu pre-
tinieku un Jaroslavļas domnieku 
Borisu Ņemcovu. Krievijas pre-
zidenta preses sekretārs Dmitrijs 
Peskovs atklājis, ka Putins Ņem-
cova slepkavības izmeklēšanu 
pārņēmis savā kontrolē. Ņem-
covs liktenīgajā brīdī bijis kopā 
ar kādu sievieti, kura esot ieradu-
sies tikties ar viņu no Ukrainas. 
Sieviete ir dzīva un aizvesta uz 
nopratināšanu. Notiek izmeklē-
šana.

Igaunijā aizritējušas 
parlamenta vēlšanas

Igaunijas parlamentā ie-
kļuvušas sešas partijas - Refor-
mu partija, par kuru nobalsojuši 
27,7% vēlētāju un kas parlamen-
tā ieguvusi 30 vietas, Centra par-
tija ar 142 442  balsīm (24,8%) un 
27 vietām, kā arī Sociāldemokrā-
tiskā partija, par kuru nobalsojuši 
87 257 vēlētāju (15,2%) un kas 
parlamentā ieguvusi 15 vietas. 
Ceturtajā vietā ir “Tēvzemes sa-
vienības un “Res Publica”  vei-
dotā apvienība ar 78 688 balsīm 
(13,7%) un 14 vietām parlamen-
tā. Piektajā vietā - Brīvā partija 
ar 49 883 (8,7%) balsīm un 8 
vietām, bet sestajā vietā ir Igau-
nijas konservatīvā tautas partija 
ar 46 770 balsīm (8,1%), kas tai 
nodrošinājušas septiņas vietas 
parlamentā. Igaunijas parlamen-
ta vēlēšanās piedalījušies 63,7% 
vēlētāju.

Lietuvā plāno atjaunot 
obligāto militāro 

dienestu
Lietuvas Valsts aizsardzī-

bas padome plāno ģeopolitiskās 
situācijas dēļ atjaunot obligāto 
militāro dienestu. Obligātajam 
dienestam būtu pakļauti 19 līdz 
26 gadus veci vīrieši. Katru gadu 
varētu tikt iesaukti 3000 – 3500 
cilvēku. Tāpat, kā tas bija ag-
rāk, no dienesta būtu atbrīvoti 
studenti, vientuļie vecāki, kas 
audzina mazus bērnus, kā arī 
personas ar armijai nepiemērotu 
veselības stāvokli. Aprēķini lieci-
na, ka iesaukto apmācīšana un 
uzturēšana Lietuvai izmaksātu 
gandrīz divas reizes lētāk nekā 
tāda paša skaita profesionālo 
karavīru sagatavošana. Tagad 
obligāto dienestu piedāvā no-
teikt līdz deviņus mēnešus garu, 
agrākā gada vietā. Ja parla-
ments apstiprinās šo iniciatīvu, 
pirmais iesaukums Lietuvā varēt 
notikt jau septembrī.

Par 680 eiro dienā - 
vesels ciemats

Ungārijā par 680 eiro dienā 
piedāvā īrēt nelielu ciematu. Me-
ģeras mērs Krištofs Pajers cer, 
ka neparastā iespēja ļaus lielā-
kam skaitam tūristu iepazīt ap-
burošo un nomaļo ciematu, kurā 
ir tikai 18 iedzīvotāji. Meģera at-
rodas 193 kilometru attālumā no 
Budapeštas. Pajers atklāja, ka 
esot iemīlējis Meģeru pirms des-
mit gadiem, kad brauca ciema-
tam cauri. Viņš pilsētā nopirka 
vairākus īpašumus un vēlāk tika 
ievēlēts par mēru. Mērs kopš īres 
sludinājuma ievietošanas inter-
netā saņēmis zvanus no vairāk 
nekā desmit interesentiem.

„Ezerzeme” jau rakstīja, ka 
agrāk Saeima, par spīti banku 
nozares pārstāvju asajiem pro-
testiem, apstiprināja grozījumus 
Maksātnespējas likumā, kas 
paredzēja, ka no 1. marta Latvi-
jā tiks ieviests „nolikto atslēgu” 
princips. Tas nozīmēja, ka gadī-
jumā, ja hipotekārā aizdevuma 
saņēmējs netiek galā ar savām 
saistībām, tad pastāv iespēja, 
ka viņš var atdot bankai dzīvokli 
vai māju, un nekādu finansiālo 
pretenziju pret viņu vairs nebūs. 
Līdz šim laikam pat tad, ja klients 
jau bija atdevis mājokli bankai, tik 
un tā ilgus gadus viņš bija spiests 
atmaksāt bankai parādu. 

Ja izvērtē situāciju tīri teo-
rētiski, tad viss ir taisnīgi: vai ir 
pareizi, ka cilvēks paliek par pa-
rādnieku vairāku gadu garumā? 
Īstenībā viss nav tik vienkārši: 
sakarā ar to, ka minētie grozīju-
mi bankām nav izdevīgi, tās pa-
augstināja prasības pret kredītu 
saņēmējiem. Piemēram, dažas 
finanšu iestādes sāka piepra-
sīt no potenciālajiem hipotekārā 
kredīta ņēmējiem pirmo iemaksu 
25% apmērā no dzīvokļa iegādes 
summas. Turklāt dažas bankas 
paziņoja, ka vairs negrasās pie-
dalīties valsts atbalsta program-
mā mājokļa iegādei. 

Kas ir mainījies likumā

Apzinoties savu kļūdu, par-
lamentārieši nolēma kārtējo reizi 
veikt grozījumus šajā strīdīgajā 
likumā. „Nolikto atslēgu” princips 
dokumentā ir saglabāts, taču ti-
kai kā izvēles iespēja. Izmaiņu 
būtība ir saistīta ar to, ka katrā 
konkrētā gadījumā šis princips ir 
atrunāts atsevišķi. Tas nozīmē, 
ka aizņēmējs, parakstot līgumu 
ar banku, varēs izvēlēties starp 
izdevīgiem nosacījumiem kom-
plektā ar „finanšu verdzību” un 
mazāk pievilcīgiem noteikumiem 
komplektā ar iespēju „nolikt atslē-
gas” un aiziet no bankas ar lepni 
paceltu galvu.

Patiesībā tas nozīmē, ka ne-
kustamā īpašuma tirgū gandrīz 
nekas nemainīsies. Ja poten-
ciālajam hipotekārā kredīta ņē-
mējam būs jāizvēlas starp vien-
kāršiem nosacījumiem un citu 
iespēju – ļoti lielu pirmo iemaksu 
(ar tiesībām „nolikt atslēgas”), 
visticamāk viņš izvēlēsies pirmo. 
Tādējādi var secināt, ka banku 
lobijs Latvijas likumdošanā guvis 
kārtējo uzvaru. 

Kā paziņoja deputāts Ivars 
Zariņš, „nolikto atslēgu” princips 
nozīmē, ka principa nebūs vis-
pār. „Un ko šādā situācijā izda-

rīs šis pakalpojuma sniedzējs? 
Viņš vienkārši izdarīs šo izvēli 
tādu, lai jebkurš daudzmaz sa-
prātīgs klients izvēlētos to, kas ir 
vajadzīgs šim pakalpojuma snie-
dzējam,” ir pārliecināts politiķis. 
Taču finanšu ministrs Jānis Reirs 
(„Vienotība”), mēģinot saglabāt 
pozitīvu attieksmi pret šiem gro-
zījumiem, apgalvo, ka tas ir „bū-
tisks solis ceļā uz labklājības vei-
cināšanu”. 

Jauno ģimeņu atbalsta 
programma

Taisnības labad ir jāatzīst, ka 
ir sfēras, kurās valdība tomēr sa-
sniedza progresu. No 14. janvāra 
Latvijā ir sākusies valsts atbalsta 
programmas pirmā mājokļa ie-
gādei īstenošana. Paredzams, 
ka atbalsta programmas ietvaros 
finansējumu varēs saņemt aptu-
veni 200 jauno ģimeņu. 

„Citadele” - pirmā komerc-
banka Latvijā, kas izsniedz hi-
potekāros kredītus Latvijas ģi-
menēm ar bērniem, atvieglojot 
nosacījumus par pirmo iemaksu. 
Galvojuma maksimālā summa ir 
atkarīga no bērnu skaita ģimenē. 
Ja ģimenē ir viens nepilngadīgs 
bērns, galvojums ir 10% (līdz 10 
000 eiro), ģimenēm ar diviem 
bērniem maksimālais galvojuma 
apmērs ir 15% (līdz 15 000 eiro), 
ja ģimenē ir trīs un vairāk bērnu, 
galvojums sastāda 20% (ne vai-
rāk kā 20 000 eiro). Taisnību sa-

kot, arī šeit ne viss iet tik gludi. 
Nav izslēgts, ka, samazinoties 
pirmās iemaksas summai, ģime-
nei būs daudz lielāki ikmēneša 
kredīta maksājumi. 

Atbilstoši pēdējiem datiem 
no izskatīšanai iesniegtajiem133 
hipotekārā kredīta pieteikumiem 
jau 25 ģimenēm ar bērniem ir 
piešķirts bankas finansējums ar 
valsts galvojumu un atvieglotiem 
nosacījumiem pirmajai iemaksai, 
tai skaitā ģimenei, kas dzīvo ār-
pus Rīgas. Piemēram, Liepiņu 
ģimene ar trīs bērniem jau sen 
gribēja iegādāties savu mājokli, 
taču nepietika līdzekļu pirmajai 
iemaksai. Pateicoties jaunajai 
programmai, ģimene par 70 tūk-
stošiem eiro iegādājās māju ar 
zemi Engures novadā. Banka „Ci-
tadele” īpašuma iegādei izsnie-
dza hipotekāro kredītu 45 000 
eiro apmērā (20% jeb 9000 eiro 
saņemti valsts atbalsta program-
mas ietvaros). Būtiski, ka māja ir 
renovēta un Liepiņi uzreiz varēs 
tajā sākt dzīvot. Pati ģimene par 
māju samaksāja 25 000 eiro (kas 
iegūti, pārdodot citu nekustamo 
īpašumu). 

Jāuzsver, ka tagad, kad Sa-
eima atcēla iepriekšējos „nolikto 
atslēgu” principa noteikumus, 
komercbankas paziņoja par ga-
tavību piedalīties atbalsta prog-
rammā. Pašlaik jautājumi ir sais-
tīti tikai ar to, kādu finansējuma 
summu piešķirs valsts. 

Viktors ŪDRIŠS

Kas notika ar „nolikto atslēgu” principu
Saeima mēģina labot savas kļūdas

Janīna Murāne pastāstīja, 
ka pēc pārcelšanās uz jaunajām 
telpām, nodaļas rīcībā ir palikusi 
svinīgo rituālu zāle, kas ierīkota 
Dagdas Tautas namā. Kad jau-
najā vietā tiks izremontēta plašā 
telpa iepretī kabinetam, laulāties 
jaunais pāris varēs arī tur, ja vien 
būs šāda vēlēšanās. 

“Svinīgais rituāls tautas 
namā nozīmē, ka tur mums ir 
mūzika, dzejas lasīšana, atbils-
tošs noformējums, vairāk vietas 
un, protams, tas ir par samaksu,” 
stāsta Janīna. “Ne vienmēr jaunie 
vēlējās izmantot šo iespēju, un 
citreiz sareģistrējām savā kabine-
tā domes telpā, kur maksimums 
varēja izvietoties kāds desmits 
cilvēku. Kad šeit būs izremontēta 
zāle, apstākļi būs labāki. Vai pēc 
tam mūsu rīcībā paliks svinīgo 
rituālu zāle tautas namā? Es ne-
zinu, kā lems vadība, tā arī būs.”

Darbinieces stāsta, ka laulī-
bu skaits ir krietni sarucis, salīdzi-
not ar agrākajiem gadiem. Trūkst 
jauniešu, kuri precētos un dzem-
dētu bērnus. Dzimtsarakstu no-
daļas statistika liecina, ka 2014. 
gadā laulība reģistrēta 20 pāriem, 
tostarp četri pāri laulājušies baz-
nīcā. Aktīvākais laulību mēnesis 
ir augusts. Starp citu, interesen-
tiem jāpatur prātā, ka Dagdas 
novadā laulību apliecību drīkst 
izsniegt tikai baznīcas Andrupe-
nē, Šķaunē un Ezerniekos. Divas 
laulības slēgtas ar ārzemniekiem 
(abos gadījumos ar Ukrainas pil-
soņiem).

Pērnā gada laikā izdarītas 
16 atzīmes par laulības šķiršanu 
(piez.: arhīvs no 1994. gada).

“Iepriekšējā gadā laulību 

skaits mums bija lielāks, bet pilnī-
gu ainu šie dati neatklāj, jo mūs-
dienās laulību var reģistrēt jebku-
rā Latvijas Dzimtsarakstu nodaļā 
un ir cilvēki, kas izvēlas lielākas 
pilsētas, jo negrib precēties lau-
kos,” turpina Janīna. “Pieļauju, ka 
ne viens vien novada iedzīvotājs 
laulību reģistrējis kaut kur citur.”

Kopš nesena laika Latvi-
jā laulības oficiāli var noslēgt 
arī brīvā dabā. Darbinieces stās-
ta, ka viņām vēl ne 
reizi nav nācies to 
darīt, jo nav inte-
reses. Tiesa, pērn 
viens pāris intere-
sējās par svinīgo 
ceremoniju pie 
ezera, bet viņi bija 
izvēlējušies ezeru 
Krāslavas novadā. 
Līdz ar to viņiem 
bija jāatsaka, jo 
katra novada no-
daļa strādā tikai 
savā teritorijā. Bet 
ko darīsi, ja kāds 
gribēs laulību cere-
moniju laivā vai uz 
plosta? 

“Mums ir tiesī-
bas atteikt ceremo-
niju, ja jaunā pāra 
vēlmes nesakrīt ar 
mūsu iespējām,” 
skaidro nodaļas 
vadītāja. “Mēs ne-
sakām “nē”, bet es 
aicinātu cilvēkus 
labi pārdomāt, kur 
viņi grib rīkot lau-
lību ceremoniju, jo 
dabas apstākļus 
neviens no mums 

nevar ietekmēt. Nepārdomāta 
izvēle var sagādāt nevis patīka-
mas, bet rūgtas atmiņas. Varbūt 
sākas lietus, varbūt pūš stiprs 
vējš, un apkārtējie neko nevar 
saklausīt…”

Agrāk vai vēlāk jaunajiem 
nāk pasaulē bērni. 2014. gadā 
reģistrēti 50 jaundzimušie, t.sk. 
meitenes – 26, zēni – 24. Dvīņi 
pērn nav dzimuši. 20 jaundzi-
mušie nāca pasaulē kā pirmais 
bērns ģimenē, 20 – kā otrais 
bērns ģimenē, seši – kā trešais 
bērns ģimenē, divi – kā ceturtais 
bērns ģimenē, viens kā piektais 
un viens kā astotais bērns ģime-
nē. Jaunākā māmiņa dzemdējusi 
17 gadu vecumā, vecākā — 42 

gados.
Dagdas novadā 2014. gadā 

vecāku biežāk izvēlētie meiteņu 
vārdi ir Gabriela, Alise, Justīne, 
Veronika, savukārt biežāk izvē-
lētie zēnu vārdi - Artjoms, Alekss, 
Kirils. Retāk izvēlētie meiteņu 
vārdi ir Sofi un Kitija, bet retāk iz-
vēlētie zēnu vārdi – Dominiks un 
Markuss.

Dzimtsarakstu nodaļas dar-
binieces uzsver, ka vecākiem 
rūpīgi ir jāizvēlas arī bērnu vārds, 
tam ir jābūt ar latvisku galotni. 
Bija viens gadījums, kad nācās 
sazināties ar valodniekiem un 
tikai tādā veidā pārliecināja ve-
cākus, ka vārdam jābūt pareizi 
uzrakstītam. 

Diemžēl ir arī drū-
ma statistika: pagājuša-
jā gadā dzimtsarakstu 
nodaļā reģistrēti 109 
miršanas gadījumi: vī-
rieši – 50; sievietes – 59. 
Ja skatās pēc vecuma, 
tad visvairāk mirušo ir 
81-90 gadu vecuma 
grupā (35), 71-80 gadu 
vecuma grupā (27); 61-
70 gadu vecuma grupā 
(21). 

2015. gada sākumā 
Dagdā bija 2270 iedzī-
votāju, novadā — 8458. 
Salīdzinājumam 2014. 
gada sākumā attiecīgi: 
2304 un 8510. Arī šie 
dati neataino faktisko 
situāciju, jo ne visi, kuri 
izbraukuši uz citām vie-
tām, godprātīgi izdekla-
rējas. Bet izbrauc ļaudis 
tamdēļ, ka nevar atrast 
darbu un šī jau ir visas 
Latgales problēma. Jau-
nieši iekārtojas lielpilsē-
tās, bet dibināt jaunas 
ģimenes mazpilsētās 
drīz nebūs kam. 

Juris ROGA, 
autora foto

Precas un dzimst mazāk nekā mirst 
Kopš 29. janvāra Dagdas novada pašvaldības Dzimtsaraks-
tu nodaļas darbinieces — vadītāja Janīna Murāne un vadītā-
jas vietniece Ināra Samuilova — apmeklētājus pieņem Sko-
las ielā 6, ēkas 2.stāvā. Jaunajā vietā Dzimtsarakstu nodaļas 
darbiniecēm ir ne tikai darba kabinets, arhīva telpa, bet būs 
arī pasākumu zāle, kas šobrīd tiek remontēta. 

TIC un dzimtsarakstu nodaļa tagad vienā ēkā 

„Nolikto atslēgu” princips Latvijā saglabāsies kā izvēles 
iespēja hipotekārā kredīta ņēmējam. Tādu lēmumu nesen 
pieņēma Saeima. 
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Turpinājums. Sākums 1.lpp
— Pagasta ceļu kopgarums ir 30 

kilometri. Mēs sadarbojamies ar Sva-
riņu pagastu, kur ir tehnika un mums 
ceļus tīra un greiderē viņu traktorists. 
Tika rīkots konkurss, neviens cits ne-
pieteicās veikt šos darbus.  

— Vai iedzīvotājiem ir saprat-
ne, kuru ceļu tīra pagasts, bet par 
kuru jāgādā pašam?

— Cilvēki piezvana un lūdz iztīrīt 
to vai citu ceļa posmu. Mēs skaidro-
jam, ja tas ir pagasta ceļš – iztīrīsim. 
Aizkavēšanās var būt, bet nekad nav 
bijusi ilgāka par pāris dienām. Ja tas 
nav pagasta ceļš, tad izstāstām to un 
sakām, ka šī konkrētā ceļa posmu va-
ram iztīrīt tikai tad, ja iedzīvotājs pats 
šo darbu apmaksās. Tiesa, par maksu 
pagaidām neviens nav vēlējies tīrīt 
ceļu. Ir gadījumi, kur ceļu iztīrām par 
savu naudu, lai, piemēram, pie vien-
tuļa pensionāra vai invalīda varētu 
piebraukt ātrā palīdzība, pastniece. 

Vismaz līdz šodienai mums iz-
devās nosargāt savus ceļus un tie 
netika sabojāti ne rudens pusē, ne 
ziemā. Esam uzsākuši viena ceļa 
posma remontu: Porečje-Vidņe-
va-Lastovki. Palabojām ceļa virsmu, 
likvidējot gar ceļa malām izveidoju-
šos  zemes valnīšus, izrakām grāvma-
las. Tas paveikts par pērnā gada zie-
mā ieekonomētajiem līdzekļiem, jo 
nebija dziļu sniegu, un nebija jāveic 
tīrīšanas darbi. Ceļa posms ir četrus 
kilometrus garš un tur ir lauksaim-
nieciskā ražošana un tas zemniekiem 
ir ļoti nepieciešams. Vēl būtu jāieliek 
novadcaurules, kā arī būtu jāuzber 
ceļa klātne. 

Ja runājam par pagasta centru, 
tad šeit principā viss ir savests kārtī-
bā: bruģis atjaunots, noasfaltēts arī 
stāvlaukums. Pie tautas nama vēl 
vajadzēs veikt dažus darbus, tos mēs 
ieplānosim.  

— Kādi vēl ir plāni?
— Mums nav ielu apgaismoju-

ma, to gribētos ierīkot par projektu 
līdzekļiem. Šobrīd tikai atsevišķās 
vietās izvietotas apgaismes spul-
dzes, piemēram, pie veikala, pie 

katlu mājas, pie brīvā laika pava-
dīšanas centra. Pagastmājā nepie-
ciešams ierīkot centrālo apkuri no 
tautas nama, ievads jau agrāk tika 
izveidots. Vēl būtu jānosiltina pa-
gasta ēka, vajadzētu atjaunot fasādi 
pagastmājai un tautas namam. Šo-
brīd grūti pateikt, ko no tā izdosies 
realizēt šogad. Vēl mēs plānojam 
šogad nojauktās pienotavas vietā aiz 
Līvānu mājām izveidot atpūtas zonu 
jeb parku.

— Pēdējā laikā mēdijos liela 
uzmanība pievērsta ugunsdrošības 
jautājumiem tieši privātajā sekto-
rā. Republikāniskajos medijos tika 
ziņots, ka valstī gatavojas ieviest 
obligātu prasību uzstādīt dūmu de-

tektorus dzīvokļos un privātmājās. 
Bērziņieši dzīvo tālu no centra, vai 
iedzīvotājiem šeit ir iespēja nolīgt 
kādu, kurš kaut vai iztīra skursteņus 
mājai?

— Agrākajos gados ir notiku-
ši daži ugunsgrēki, bet ne šogad, ne 
pērn mūsu pagastā nebija reģistrēts 
neviens ugunsgrēks. Tātad var seci-
nāt, ka iedzīvotāji sapratuši uguns-
drošības jautājumu svarīgumu. Nova-
dā ir tāds cilvēks, kurš tīra skursteņus 
pašvaldības iestādēm. Iedzīvotāji 
aicina viņu iztīrīt arī privātmāju skur-
steņus, ja paši to nespēj izdarīt. Esam 
arī teikuši iedzīvotājiem, ja nepiecie-
šama palīdzība ugunsdrošības jau-
tājumu sakarā, jāgriežas pagastā un 
mēs palīdzēsim ar padomu vai kon-

taktiem. Par pakalpojumu, protams, 
jāmaksā pašam iedzīvotājam. 

— Jums nav ne aptiekas, ne feld- 
šerpunkta. Kā cilvēki risina savas ve-
selības problēmas?

— Izsauc ātro palīdzību vai 
brauc uz Ezerniekiem, Dagdu. Ga-
dās, cilvēks iedod receptes kaimi-
ņam, kurš brauc uz pilsētu, lai atved 
zāles. Vai atnes receptes uz pagastu, 
kad mūsu speciālisti dodas uz Dag-
du, un atpakaļceļā atved zāles. Palī-
dzam, kā varam, jo citas izejas nav. 
Iedzīvotājiem ar nelieliem ienāku-
miem ceļa izdevumi ir nepanesami 
lieli, ne katrs var izbraukāt uz pilsētu. 

— Nobeigumā daži jautājumi 
par kultūras jomu. Brīvā laika pava-
dīšanas centrs „Upmala” ir iestāde, 
kura nodrošina bērnu, jauniešu un 
pagasta iedzīvotāju brīvā laika sa-
turīgu un lietderīgu pavadīšanu. Tas 
tika veidots slēgtas skolas telpās un 
sākotnēji finansēts par Sorosa fon-
da naudu. Kas to tagad uztur?

— Tur strādā divi cilvēki – vadī-
tāja un tehniskā darbiniece. Finansē-
jumu nodrošina pašvaldība. Centrs 
turpina darbu.

— Vai tautas nams beidzot ir 
pilnībā atguvies no ilgstošas stag-
nācijas?

— Jā. Notiek valsts svētki, rīko-
jam pilngadības pasākumu, svinam 
Meteņus, plānojam groziņu vakaru. 
Lai gan Rīgas mākslinieki pie mums 
nebrauc, mēs uzlūdzam vietējos 
amatierkolektīvus, tautas nama pa-
sākumus cilvēki apmeklē labi, un da-
žos pasākumos skatītāju zāle ir pilna. 
Piemēram, 30. janvārī pie mums 
notika novada mēroga pasākums, 
kuru apmeklēja 230 cilvēku, plus bija 
ciemiņi no Lietuvas un Baltkrievijas, 
kuri arī uzstājās uz skatuves. Jebkurš 
pasākums pie mums sākas latviski, 
bet turpinās divās valodās, jo dau-
dziem sarunvaloda ir krievu. Mums 
ir daudznacionāls pagasts — latvieši, 
krievi, baltkrievi, poļi, ukraiņi. Mēs 
protam sadzīvot draudzīgi. 

— Paldies par interviju!
Juris ROGA, autora foto

Rūpes par iedzīvotāju ir galvenais

Dace Miška – jaunas pie-
eju biznesā pārstāve – apzinās, 
ka Latvija nebeidzas aiz Rīgas 
robežas.  Viņa ir gatava mērot 
garo ceļu, lai informētu skolotājus 
visos Latvijas reģionos par izdev-
niecības Oxford University Press 
jaunumiem, satiktos ar skolo-
tājiem un novadītu aizraujošus 
apmācību seminārus.   Informā-
cija, kas redzama izdevniecības 

veblapā, bez šaubām, ievērojami 
atvieglo mācību grāmatu izvēli, 
bet, tiekoties ar izdevniecības 
speciālisti, skolotājs iegūs indivi-
duālu konsultāciju un atbildes uz 
visiem viņu interesējošiem, jautā-
jumiem.   

Dace vienmēr ir ieinteresē-
ta dzirdēt skolotāju viedokļus par 
mācību grāmatām un citu Oxford 
University Press produkciju: grā-

matām, diskiem, metodiskām 
izstrādnēm; skolotāju atsauks-
mes tiek izmantotas, lai uzla-
botu Oxford University Press 
mācību materiālu kvalitāti.  

2015.g. janvārī Dace no-
vadīja informatīvi-izglītojošu 
semināru Preiļu un Aglonas 
novadu skolotājiem, februārī – 
viņa ir atkal Latgalē, Krāslavas 
Valsts ģimnāzijā. Semināra 
tēmas „Angļu valodas apmā-
cības  pastiprināšana sākum-
skolā” un „Kultūras lomas 
izmaiņās angļu valodas ap-

mācībā” ir ļoti aktuālās, jo sākot ar 
2014./2015. mācību gadu angļu 
valoda Latvijas skolās ir palikusi 
par obligātu mācību priekšmetu. 

Krāslavas un Dagdas novadu 
angļu valodas skolotāji augsti vērtē 
Daces Miškas sniegto palīdzību.

Ļubova MAKAREVIČA, 
Krāslavas novada Angļu valodas 
metodiskās apvienības vadītāja.

        A. GONČAROVA foto

Klients jautā – 
AS „Latvenergo” atbild

Kur tagad var samaksāt rēķinus par elektrību? Vai to 
var izdarīt e-latvenergo? 

Maksājumus par patērēto elektroenerģiju klienti var veikt tāpat kā 
līdz šim – portālā e-latvenergo.lv, internetbankā, bankā, pastā. Mak-
sājot ir svarīgi norādīt līguma numuru un summu (vai tā būtu klientam 
individuāli aprēķinātā Izlīdzinātā maksājuma summa vai rēķinā nosū-
tītā summa). 

Ja klients norēķinās pastā vai bankā, tad aicinām izmantot mak-
sājuma kartīti, kurā ir norādīta Izlīdzinātā maksājuma  summa. 

Kāpēc e-latvenergo portālā nav  pieejama 
informācija par iepriekš veiktajiem maksājumiem? 

Jā, šobrīd informācija par 2014. gadā veiktajiem maksājumiem 
nav pieejama, jo notika norēķinu sistēmas maiņa no iepriekšējās kār-
tības atbilstoši tirgus līgumiem. Tā kā esam saņēmuši vairāku klientu 
zvanus ar lūgumu tos atstāt pieejamus, tad varam apsolīt, ka šī infor-
mācija Latvenergo klientu pašapkalpošanās portālā www. e-latvener-
go.lv tiks atjaunota un drīzumā atkal būs pieejama. 

Kāpēc nevar norēķināties pa vecam?
Ar februāri, norēķinoties par janvārī patērēto elektroenerģiju, stā-

jas spēkā jaunā norēķinu kārtība, kurā AS „Latvenergo” saviem klien-
tiem piedāvā 2 norēķinu metodes – Izlīdzināto maksājumu vai rēķinu. 
Tirgus apstākļos vairs netiek saglabāta līdzšinējā norēķinu kārtība, 
kad klients pats aprēķināja savu maksājuma summu. Tāpēc turpmāk 
maksājumu summu aprēķinās elektroenerģijas tirgotājs un nosūtīs 
klientam informāciju par to – vai nu tas būtu Izlīdzinātais maksājums, 
vai ikmēneša rēķins.

Kādēļ man fiksētais rādījums nesakrīt ar 
e-latvenergo.lv uzrādīto skaitītāja rādījumu?

Iemesli visticamāk radušies pagātnē – bieži vien klienti laikus nav 
pamanījuši tarifu vai PVN likmes izmaiņas un tādējādi, aprēķinot ikmē-
neša maksājuma summu, varējuši kļūdīties. Savukārt mūsu norēķinu 
sistēma, saņemot klienta maksājumu, to attiecina uz aktuālo tarifu. Ja 
klients konstatējis starpību, aicinām klientus sazināties ar Latvenergo 
servisu, lai saņemtu maksājumu pārskatu un vienotos par situācijas 
risinājumu.  

Veicot maksājumus, iepriekš norādīju savu 
Latvenergo līguma numuru, taču, saņemot rēķinu 
SMS, secinu, ka līguma numurs ir cits. Vai līguma 
numuri tika mainīti?

Līdz ar klientu līgumu izmaiņām saistībā ar tirgus atvēršanos un 
tarifu izmaiņām klienta līguma numurs var būt mainījies. Aktuālais līgu-
ma numurs ir redzams noslēgtajā tirgus līgumā, kā arī, protams, e-lat-
venergo.lv. Aicinām klientus pievērst tam uzmanību, īpaši, ja klients 
norēķinās internetbankā un norāda maksājuma uzdevumā savu līgu-
ma numuru, kā arī ja klients ir bankā noslēdzis līgumu par automātisku 
rēķinu apmaksu.

Paldies, Dace!

25. februārī Krāslavas Valsts ģimnāzijā Krāslavas un Dagdas 
novadu angļu valodas skolotāji satikās ar lielākās Eiropas 
izdevniecības Oxford University Press pārstāvi Daci Mišku. 

Bērnu un pusaudžu uzticī-
bas tālrunis 116111 strādās 
visu diennakti

Valsts bērnu tiesību aizsardzī-
bas inspekcijas (VBTAI) Bērnu un 
pusaudžu uzticības tālrunis 116111 
no 1. marta uzsāk darbu diennakts 
režīmā. Tādējādi bērniem un pus-
audžiem, kas nokļuvuši krīzes si-
tuācijā un kam nepieciešama pro-
fesionāla psiholoģiska palīdzība un 
atbalsts, būs iespēja zvanīt Uzticī-
bas tālruņa konsultantiem jebkurā 
laikā.

Līdz šim Bērnu un pusaudžu 
uzticības tālrunis 116111 diennakts 
režīmā ir bijis pieejams tikai dažas 
reizes īpaši organizētu akciju laikā.

Pateicoties Saeimas piešķir-
tajam finansējumam 35 000 eiro 
apmērā, VBTAI radās iespēja no-
drošināt Uzticības tālruņa 116111 
pakalpojumus visu diennakti. „In-
spekcija jau sen meklēja iespējas 
paplašināt Uzticības tālruņa dar-
bības laiku, lai bērniem un pusau-
džiem krīzes situācijā nenāktos 
skatīties pulkstenī un domāt, vai 
kāds tobrīd varēs viņiem atbildēt 
un palīdzēt. Palīdzību problēm-
situācijās saistībā ar bērniem, 
protams, var saņemt arī pieaugu-
šie, tāpat visi ir aicināti zvanīt un 
sniegt operatīvo informāciju par 
bērniem krīzes situācijā”, uzsver 
VBTAI priekšniece Laila Rieksta 
– Riekstiņa.

Uzticības tālrunis 116111 ir 
bezmaksas tālruņa līnija, zvanot 
gan no fiksētā, gan mobilā telefona.

LM informē
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Minskas sarunām vajadzētu kļūt 
par izcilu lappusi diplomātijas vēstu-
rē un „Normandijas četrinieka” bio-
grāfijās. Angela Merkele un Fransuā 
Olands būtu pelnījuši globālu atzinī-
bu par apņēmību personiski stāties 
pretī vispārējai vienaldzībai, ar kādu 
Eiropa ieslīd neprognozējamā militā-
rā konfliktā - iespējams, jaunā pasau-
les karā. Tomēr „cāļus skaita rudenī”. 
Līdz mieram šajā pasaules daļā vēl 
ir pārāk tālu. Minskā tika radīta vāja 
cerība, ka tas ir iespējams. Tagad viss 
atkarīgs no tā, vai „Normandijas čet-
riniekam” palīdzēs Baraks Obama un 
citu valstu līderi. Un no tā, vai Eiropa 
un ikviens eiropietis īstenos Džona 
Lenona padomu: ar karu būs cauri, ja 
tikai jūs paši to vēlaties!

Joprojām visās Ukrainas krīzē 
tieši vai slēpti iesaistītajās aprindās 
valda milzu kārdinājums atrisināt 
to ar bruņotu spēku. Tā, „kā īstiem 
večiem pieklājas”. Turklāt Ukrainas 
valdības un Petro Porošenko prātā 
kārdinājumam ir pilnīgi konkrēts vei-
dols. ASV kongress lielā vienprātībā 
gatavojas iztērēt vienu miljardu do-
lāru, lai piegādātu Kijevai ieročus, de-
monstratīvi padarot Vašingtonu par 
tās sabiedroto un tuvinot Krievijas 
tiešu militāro konfrontāciju ar NATO. 
Šis miljards ir Minskas vienošanās Da-
mokla zobens. 

Ukrainā un Eiropā nebūs mie-
ra, ja to nevēlēsies ASV, bet tās līdz 
šim izrāda gatavību sponsorēt karu. 

Aizokeāna lielvalsts ir un paliek 
„supereiropietis”, galvenais noteicējs 
Eiropas iekšējo attiecību politikā. 
Tādēļ daži Austrumeiropas politiķi 
drīkst apmierināt savus kompleksus, 
kad cenšas ieriebt „vecās Eiropas” 
pragmatiķiem ar demonstratīvu lo-
jalitāti Vašingtonai un kareivīgumu 
pret Maskavu. Tāpēc Polija un Baltijas 
valstis atļaujas tīšuprāt saasināt NATO 
attiecības ar Krieviju, kaut pašas riskē 
kļūt par frontes teritoriju un par „liel-
gabalgaļas” piegādātājām alianses 
- pagaidām vēl hipotētiskām - ofen-
sīvām. Turklāt Daļas Gribauskaites 
neslēptie pūliņi saasināt NATO un ES 
attiecības ar Krieviju, tīši kaitējot arī 
Minskā sāktajam procesam, apliecina 
to, cik destruktīvs spēj būt politiķis, 
kurš pārcieš atgriešanos „provincē” 
pēc Eirokomisijas augstumiem. Viņa, 
lai saglabātu sev publicitāti, šķiet ga-
tava ieraut karā Lietuvu, Baltiju un 
visu Eiropu.  

Varētu pat teikt, ka Merkeles 
un Olanda pūliņus, tāpat kā Eiropas 
Savienības institūciju entuziasmu par 
Minskas vienošanās rezultātiem, 
motivēja cerības pierādīt: mēs, ei-
ropieši, tomēr varam paši būt sava 
liktens lēmēji un iztikt bez „lielā on-
kuļa”. Diemžēl, ne Vācijas kanclerei 
un Francijas prezidentam, ne Eiro-
pas Komisijas priekšsēdētājam un 
ES Augstajai pārstāvei ārpolitikas un 
drošības politikas jomā neizdodas 
mazināt to spriedzes līmeni Krievi-

jas attiecībās ar Rietumiem, ko uztur 
ASV viceprezidenta Krievijas līderim 
personiski adresētais publiskais “get 
out”. Tikai Baraks Obama patlaban 
spēj anulēt Džozefa Baidena izteiktos 
draudus Minhenes konferencē un no-
bremzēt Vašingtonas „vanagu” vēlmi 
sarīkot Austrumeiropā tiešu militāru 
konfrontāciju ar „vēsturisko ienaidnie-
ku”. Jācer, ka Baltā nama iemītniekam 
pietiek drosmes, lai dotos palīgā ES un 
„Normandijas četriniekam” novērst 
kara draudus.

Britu premjerministru Nevilu 
Čemberlenu (1869 - 1940) ir pieņemts 
nicināt par lētticību. 1938. gada sep-
tembrī atgriežoties Londonā pēc 
Minhenes pakta noslēgšanas, viņš 
sludināja tautiešiem, ka ir tiem pārve-
dis “mieru mūsu laikam”. Tomēr poli-
tiķa centienus pasargāt savu valsti un 
visu Eiropu no jauna kara diktēja pa-
tiesa atbildība un uzticība ideāliem, 
nevis vēlme uzspodrināt reitingu. 
Viņš ticēja tam, ko teica un darīja. 
Tāpēc Čemberlenu ātri un pavisam 
fiziski sagrāva apjēga, ka cilvēkiem, ar 
kuriem viņš slēdza vienošanos un kas 
šķita tikpat ieinteresēti Eiropas sta-
bilitātē, bija pavisam citi nolūki.

Minskas sarunas izdotos pārva-
rēt tikai tad, ja izrādītos, ka tur sapul-
cējušies valstu līderi ir četri mūslaiku 
“čemberleni”. Ja tikai katrs no viņiem 
patiesi vēlētos no Baltkrievijas galvas-
pilsētas atgriezties kā miera nesējs. 
Taču tad pasaulei tiktu uzrādīts arī 
“Normandijas četrinieka” parakstīts 
kopējs dokuments, viņiem personiski 

uzņemoties atbildību par kontaktgru-
pas panāktās vienošanās izpildi. Šo 
četru parakstu nav, un visi apgalvoju-
mi, ka bez tiem noteikti var iztikt, ir 
tukšs pašapmāns.

Diemžēl Ukrainas prezidentam 
nepietika īstas drosmes paņemt rokā 
pildspalvu - viņam valsts pilnīgi vir-
tuālais “unitārisms” šķita svarīgāks 
par to, ka Donbasā turpinās mirt cil-
vēki un Eiropa virzās pretim jaunam 
pasaules karam. Janukoviča pēctecis 
- un ministrs iepriekšējā Kijevas re-
žīma valdībā - gluži pamatoti baidās 
no tā, ka pēc Minskas arī pats varē-
tu piedzīvot sava priekšgājēja likteni 
pēc viņa “nodevības” Viļņā. Liela daļa 
tagadējās Ukrainas varas veidotāju 
vēlas turpināt izbaudīt karu, jo miers 
šķiet briesmīgs - tas padarīs viņus 
nevajadzīgus un nepopulārus. Tagad, 
kad valsts galvam vajadzēs atkauties 
no savu “vanagu” apsūdzībām, viņš 
vainu varēs novelt uz Minskas kon-
taktgrupā strādājušajiem Ukrainas 
diplomātiem. 

Tāpēc atliek cerēt, ka Minskas 
kvartetā tomēr bija vismaz trīs “čem-
berleni”, nevis tikai divi. Krievijai tika 
dota iespēja novērtēt ieguvumus, ko 
nodrošina jau tikai tās apliecināti cen-
tieni panākt krīzes atrisinājumu. Jau 
tas vien, ka divu ES lielvalstu - Eiropas 
“motora” - līderi spēja atteikties no 
nesenās Vladimira Putina izolēšanas 
un publiskās pazemošanas taktikas, 
izrādījuši viņam patiesu cieņu un uzti-
cēšanos. Ne tikai Krievijas prezidents, 
arī tās nācija tagad ir līdzatbildīga par 

Merkeles un Olanda reputāciju.
Cerība uz mieru Ukrainā un visā 

Eiropā ir pārāk trausla. Šis ir brīdis, 
kad ikvienam eiropietim, kurš vēlas 
mieru sev un saviem tuvajiem, va-
jadzētu iekost sev mēlē un turēt īkš-
ķi. Minskas vienošanos var sagraut 
jebkas - ne tikai tās noliegums, bet 
arī pārmērīga cildināšana. Pietiek ti-
kai kādam sākt uzstājīgi sludināt, ka 
šajās sarunās viena puse ir „guvusi 
uzvaru”, lai cita apzinātos sevi kā ap-
mānītu zaudētāju. Daudzi kareivīgi 
ukraiņu politiķi jau nepacietīgi gaida, 
kad Maskavā sāks sludināt, ka Putins 
Minskā piespiedis ES un Ukrainu kapi-
tulēt. Pat Merkeles un Olanda dedzī-
ga slavēšana par viņu pašaizliedzīgo 
ieguldījumu vienā brīdī var novest pie 
riebīgām aizdomām Kijevā un Maska-
vā, ka „viltīgie Rietumi uzspiež mums 
savu gribu”.

Diemžēl informatīvā telpa Eiropā 
un arī Latvijā ir pārpildīta ar šolaiku 
Herostratiem, kuri ir gluži vai nocie-
tušies pēc vēl viena globāla slaktiņa 
un miera centienus sludina par gļēvu-
lību. Viņiem būtu vērtīgi ik pa laikam 
atcerēties, ka šodien Mihaila Bulga-
kova aforisms „manuskripti nedeg” 
ir kļuvis par nepielūdzamu aksiomu. 
Serveros un datu „mākoņos” uzkrājas 
visas internetā izvemtās naida runas, 
vardarbības slavinājumi, kara kuri-
nāšana - lai kādā brīdī vērstos pret to 
autoriem.

Jānis URBANOVIČS, 
12.Saeimas partijas frakcijas “Saskaņa” 

priekšsēdētājs

Ventspils pilsētas domes 
priekšsēdētājs Aivars Lembergs: 
“2014. gada oktobrī valdība Fi-
nanšu ministrijas personā prog-
nozēja Latvijas iekšzemes kop-
produkta pieaugumu 2015. gadā 
par 2,8 %. Pirms nepilna gada 
tam bija prognoze par vairāk 
nekā 3%. Tagad šī prognoze jau 
ir tikai 2%, un es domāju, ka ne-
kādi 2% nebūs”.

“Ja mēs runājam par iemes-
liem, tad tās, protams, ir Eiropas 
Savienības sankcijas pret Krievi-
ju – tas ir pirmais iemesls, bet ne 
vienīgais. Es to minu kā pirmo, 
kā redzamāko, bet faktiski galve-
nais iemesls ir nepareiza Latvijas 
ekonomiskā politika. Un es par 
šo jautājumu runāju tad, kad bija 
sanākušas 3 partijas – 3 politiskie 
spēki, lai veidotu otro Straujumas 
kundzes vadīto valdību. Tas bija 
pagājušā gada oktobrī, kad ru-
nāja par galvenajiem Straujumas 
kundzes valdības uzdevumiem 
– ka ir vienošanās, ka tā tiek at-

balstīta – tad es vērsu klāteso-
šo uzmanību uz to, ka šobrīd ir 
nepareizi aizņemties naudu un 
atdot parādu 1,3 miljardi. Parei-
zāk būtu atdot parādu, papildus 
izlaižot valsts vērtspapīrus, ar šo 
naudu stimulēt ekonomisko attīs-
tību. Vai tas būtu miljards vai vai-
rāk, vai mazāk – tas būtu atkarīgs 
no ekonomiskās stimulēšanas 
plāna. Toreiz faktiski visi noraidīja 
manu priekšlikumu, un lielākais 
bļāvējs bija Vilks, bijušais finanšu 
ministrs. Viņš gan nepiedalījās 
tajā sēdē, bet viņš vēl bija tajā 
brīdī finanšu ministrs,” savu ie-
priekš izteikto ierosinājumu eko-
nomikas stimulēšanai atgādināja 
Lembergs.

„Ir pagājuši – novembris, de-
cembris, janvāris, faktiski jau jan-
vārī gan Eiropas Centrālā banka, 
gan arī Eiropas Komisijas vadī-
tājs nāca klajā ar tieši tādu priekš-
likumu, kādu es izteicu, sastādot 
valsts budžetu 2015. gadam, ka 
nepieciešami ekonomikas stimu-

lācijas pasākumi. Nav runas par 
patēriņa pasākumiem. Var būt arī 
patēriņa pasākumi, bet tiem jābūt 
ilglaicīgas izaugsmes veicino-
šiem. Tādiem pasākumiem, kas 
neveicina attīstību, šos resursus 
nevajadzētu tērēt. Vārdu sakot, 
viņiem vajadzētu būt tādiem, kas 
vairāk saražo resursu, tajā skaitā 
arī nodokļu resursus,” norādīja 
Lembergs.

„Diemžēl, līdz šim brīdim Fi-
nanšu ministrija nekādus priekš-
likumus par attiecīgiem ekonomi-
kas stimulācijas pasākumiem nav 
iesniegusi. Tagad, kad Eiropas 
Komisijas prezidents Junkers iz-
virzīja savu 300 miljardu eiro lielo 
plānu, nu steigā no visām minis-
trijām savāca priekšlikumus par 
to vai citu objektu būvniecību. 
Nu, protams, būvniecība stimulē 
ekonomiku, bet ne jebkura ēka, 
ne par jebkuru cenu. Būvniecībai 
ir jābūt izsvērtai, apzināti virzītai 
uz izaugsmi un attīstību. Tas, ka 
jūs vienkārši uzbūvēsiet, tajā brī-

dī būs labi, bet pēc tam? Pēc 
tam tas viss ir jāapsaimnieko. 
Diemžēl tas notiek kaut kādā ļoti 
sasteigtā veidā. Koalīcijā jautā-
jums vispār nekad nav skatīts, 
uz galda tas nav uzlikts. Netiek 
skatīta cēloņu un seku sakarība, 

ekonomiskā efektivitāte, ekono-
miskā atdeve, izaugsme… Nē! 
Vienkārši nožēlojami. Cipari tur 
figurē lieli, mēs tur miljardus gul-
dīsim. Tātad oktobrī man teica: 

„Nē, nekādā gadījumā to nevar 
darīt!” Tagad februārī jau aizsū-
tīts par miljardiem, - stipri vairāk, 
kā es teicu, ka vajag. Stipri vai-
rāk. Vārdu sakot, ja viens letiņš 

saka, ka to vajag darīt – tas vis-
pār nekas nav, tad viņš tiek no-
riets, bet ja kāds no Briseles pa-
saka: „O, jā!” Tad jā…” rezumēja 
Lembergs.

Politiķi runāEkonomiskā situācija pasliktinās, ir 
skaidrs, ka šogad tā turpinās pasliktināties

Dodiet mieram iespēju!

2013. gadā aizsākām zem-
ledus makšķerēšanas sacensību 
rīkošanu. Tagad tā ir tradīcija. Ar 
Krāslavas novada domes atbal-
stu notika nu jau trešās zemledus 
makšķerēšanas sacensības „Iz-
valta 2015”. 

Pavasarīga saulīte, pieklājī-
ga ledus kārta uz mūsu Sargavas 
ezera zilajiem ūdeņiem sestdien, 
21. februārī, vienkopus sapulcēja 
29 zvejniekus. Lielo lomu ķērāji 

bija no Izvaltas, Krāslavas, Eg-
laines, Preiļiem, Daugavpils un 
Rīgas. Sapulcējās lieli un mazi 
ziemas zvejas cienītāji. Pēc pa-
sākuma atklāšanas, instruktāžas 
un starta signāla, ar dažādu zve-
jas inventāru bruņojušies, copē-
tāji devās uz ledus. Zivis dažus 
lutināja, bet no dažiem iebēga 
dziļāk dūņās. Tas nekas, visi taču 
zina, ka cope ir azarts un uzvar 
veiksmīgākais un prasmīgākais. 

Copētāji stāstīja, ka veiksmīgas 
copes noslēpums esot paša pa-
cietība, un savas veiksmes stās-
tus nav jāatklāj.

 Visiem pasākuma dalīb-
niekiem tā bija jautri un veselīgi 
pavadīta sestdiena. Apkopojot 
rezultātus, veiksmīgākie izrādījās 
ciemiņi no Preiļiem, jo visas god- 
algas viņi sadalīja savā starpā. 

 Sacensības ilga 3,5 
stundas. Kopā nozvejoti 15 kg 
338 g zivju.

1. vieta - Sandis Gribuška- 2 
kg 578 g,

2. vieta - Andris Ku-
kors - 2 kg 70 g,

3. vieta - Valentīna 
Karakone - 1 kg 446 g.

Lielākās zivs īpaš-
nieks - Anatolijs Petrovs 
- 390 g.

Mazākās zivs īpaš-
nieki: Anatolijs Fjodorovs 
un Antons Kukors. 

 Pasākumu at-
balstīja Izvaltas pagasta 

pārvalde un paši izvaltieši ar savu 
brīvprātīgo darbu un materiāla-
jiem ziedojumiem. Ir taču jauki 

tikties, darīt kaut ko kopīgu, pašu 
dzīves kvalitātes uzlabošanai.

Inga LEIKUMA

Tradīcija turpinās
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Šogad pavasaris „pārbīdīja” ierastu, kalen-
dāram atbilstošu laiku, par mēnesi uz priek-
šu. Turklāt jau otro gadu pēc kārtas mēs no-
vērojam bezsniega ziemu. Rodas jautājums 
- vai tas ir labi vai slikti. 

Īss ir cilvēka mūžs, tāpēc mūsu jaunākās pa-
audzes pārstāvjiem var rasties kļūdains priekšstats, 
ka tā ir bijis un būs vienmēr. Vecāka gadagājuma 
iedzīvotāji un pieredzējuši cilvēki vēl nav aizmirsuši 
ar sniegu bagātās ziemas, kad kupenas gar ceļiem 
arī martā bija vairākus metrus augstas. Pats labi 
atceros, kad pagājušā gadsimta septiņdesmita-
jos-astoņdesmitajos gados redakcijas „gaziks”, kas 
parasti varēja izbraukt visur, februārī sniega dēļ ne-
varēja tikt pat līdz tuvākajiem laukiem un ciematiem, 
nemaz nerunājot par rajona tālākajiem nostūriem. 
Tolaik cilvēki masveidā nodarbojās ar slēpošanu. 
Gribat - ticiet, negribat - ne, bet slēpošanas trase 
piepilsētas mežā pat bija apgaismota! Palika atmiņā 
negants sals pirmajos pavasara mēnešos, kad des-
mit dienu garumā no rīta termometra stabiņš rādīja 

mīnus divdesmit grādus, bet pusdienlaikā jau kusa 
sniegs un pilēja palāses. Aizrāvies ar interesantu 
darbu savas žurnālista karjeras sākumā, es piecu 
gadu laikā vienmēr ņēmu atvaļinājumu martā, un 
tas bija divu iemeslu dēļ. Pirmkārt, tāpēc, ka lau-
kos iestājās klusums, un redaktors labprāt atbalstīja 
manu lūgumu un atļāva man uzkrāt spēkus sējas 
kampaņas priekšvakarā. Otrkārt, arī makšķerēt ta-
jos gados, kad pavasarī vēl bija liels sals, man ļoti 
patika. Laikam vairs nekad mūžā man nebūs iespē-
jas noķert martā desmitiem asaru, kas sver vairāk 
nekā kilogramu. Neatgriežama pagātne...

Maigas ziemas ir saistītas ar atmosfēras spie-
diena svārstībām, kas kaitē ne tikai mūsu veselībai, 
bet arī zivju copei. To mēs labi izjūtam pēdējo gadu 
laikā. Situācija nonāca līdz tam, ka vienu gadu jau 
februārī ezeri atbrīvojās no ledus segas. Bet pirms 
gada pirmo reizi manas dzīves laikā marts Krāslavā 
pagāja bez paliem un ledus iešanas Daugavā. Bēr-
nībā biju liecinieks tam, kad 1956. gada pavasarī 
mūsu pilsētā sākās plūdi, un arī manās mājās Stu-

dentu ielā grīdu klāja ūdens. Bet trīsdesmito gadu 
sākumā, kā atcerējās mani vecāki, pavasara ūdeņi 
sasniedza palodzes līmeni.

…Aiz loga – pavasara ainas. Pagaidām nav 
redzami ne krauķi, ne strazdi, arī debesīs vēl ne-
trallina cīruļi. Pilnīgi droša pazīme, ka sals vēl at-
griezīsies. Mūsu ilgdzīvotāji noteikti atceras salnas, 
kas kaitējušas ne tikai dārziem pavasarī, bet arī jau 
sadīgušajiem kartupeļiem. 

Ir bieži vērojamas dīvainās dabas kaprīzes, arī 
mūsu dzīve nekļūst vieglāka, taču nav vērts krist 
izmisumā. Īsts saimnieks pat bezizejas stāvoklī at-
radīs pareizus problēmas risinājumus. Drīz ziedēs 
dārzi un druvās briedīs vārpas!

Aleksejs GONČAROVS

Ziemas paliekas.

Pavasaris nāk.

Bebriem arī pavasarī bezdarbs nedraud.

Pāragrs prieks

 Ja toreiz atklāšanas pasā-
kumā bija apskatāmas tikai 20 
fotogrāfijas, tad šoreiz bibliotēkā 
interesentu apskatei izlikti visi 
35 darbi. Šis kopdarbs ir ne tikai 
bagātīgs izziņas materiāls, par 
kuru pēc sazin cik desmitgadēm 
visupirms būs pateicīgi novadpēt-
nieki, bet arī neizzūdoša vērtība. 
Piedodiet, neliels precizējums 
-- šīs izstādes pāris darbiem jau 
pieaugušas kājas un tie ir nozu-

duši nezināmā virzienā. Tas tikai 
apliecina to, cik rūpīgi tā savulaik 
tika veidota, ja šīs fotogrāfijas ir 
tik kārdinošas.

Skaties izstādes darbus vēl 
un vēl, un ik reizi ieraugi tajos 
kaut ko tikai sev ļoti tuvu un mīļu, 
kādu bērnības dienu ainavu, kādu 
atgādinājumu – jā, tas tā kādreiz 
ir bijis. Lai ko vēl justu skatītājs, 
krietni spilgtākas un bagātākas 
sajūtas ir šo darbu autoriem, 

kuri savulaik izgāja nopietnas 
apmācības kursu pie Anatola, 
un, pārdzīvojot gan saviļņojuma, 
gan prieka, gan rūgtuma brīžus, 
dažam varbūt pat nobirdinot kādu 
asaru, radīja šos savus pirmos 
šedevrus, kurus nav kauns parā-
dīt plašākai sabiedrībai. Domāju, 
nākotnē šie darbi rosinās rīkot 
dažādas tikšanās, sarunas un at-
miņu vakarus.

Juris ROGA

Vērtība 
Ezernieku pagasta bibliotēkā atkal ir apskatāma pilotpro-
jekta “3i — ieraugi, iekadrē, ievieto” fotoizstāde, kuras re-
prezentācija bija nu jau šķietami tālajā 2011. gadā, valsts 
svētku priekšvakarā. Pa šiem gadiem šī fotoizstāde, kas 
tapusi bibliotēkas ciešā sadarbībā ar Ukrainas fotomāksli-
nieku savienības biedru, fotomākslinieku Anatolu Kauškali 
un pagasta iedzīvotājiem, ir apceļojusi vairākas citas vietas 
ārpus bibliotēkas telpām un pat ārpus Ezernieku pagasta un 
tā arvien raisa cilvēkos neviltotu interesi.

 Udrijas nomale (Sergejs Kudrjavcevs)Vakars (Lidija Igaune) Rāznas ezers (Sanita Karpoviča)

“Ik gadu, rīkojot Notāru die-
nas un bez maksas konsultējot 
Latvijas iedzīvotājus, pārliecinā-
mies, ka juridisko jautājumu sa-
kārtošana Latvijas iedzīvotājiem 
nereti paliek novārtā. Jau desmi-
to gadu mēs, Latvijas notāri, at-
veram savu biroju durvis, lai palī-
dzētu Latvijas cilvēkiem vērst par 
labu jautājumus, kas skar viņu 
juridisko drošību,” stāsta Latvijas 
Zvērinātu notāru padomes rīko-
tājdirektore Vija Piziča.

Problēmas sakne nekus-
tamo īpašumu jomā ir fakts, ka 
vairākums Latvijas iedzīvotāju 
joprojām izvēlas slēgt privātos 
darījumu līgumus, pievienojot 
tiem vien nostiprinājuma lūgu-
mu. Neizprotot sastādītā līguma 
būtību, līgumslēdzēji paši padara 
sevi par situācijas ķīlniekiem.

“Par nekustamo īpašumu 
darījumu problēmsituācijām vis-
biežāk dzirdam situācijās, kad 
jau ir par vēlu ko labot – kādam 
izkrāpts mājoklis, nav samaksāta 
norunātā īpašuma cena, iegādā-
tajā īpašumā mitinās īrnieki vai 
tam ir kādi citi būtiski apgrūtinā-
jumi, kas ievērojami samazina 
īpašuma vērtību. Diemžēl lielā-
kajā daļā šādu gadījumu tiesīb-
sargājošajām institūcijām nav 
iespēju palīdzēt cietušajiem, jo 
viņi labprātīgi ir parakstījuši privā-
tu darījuma līgumu. Un kaut arī, 
iespējams, cilvēks nav izpratis 
un pārzinājis visus “zemūdens 

akmeņus”, viņa paraksts visbie-
žāk kalpo par iemeslu, kādēļ, pie-
mēram, nav iespējams ierosināt 
kriminālprocesu par kaitējumu, 
kas viņam nodarīts,” komentē V. 
Piziča.

Bezmaksas konsultācijas 
Notāru dienu laikā būs iespējams 
saņemt 112 notāru birojos 29 Lat-
vijas pilsētās.

Notāru dienu norise: 4. un 
5. marts.

Konsultāciju saņemšanas 
iespējas:
•	 notāru biroji visā Latvijā (adre-

ses pieejamas ej.uz/notaruad-
reses, Krāslavā, Lāčplēša ielā 
5, konsultācijas sniegs zvērinā-
ta notāre Evija Paļuma)

•	 Latvijas Zvērinātu notāru pado-
mes birojs, K. Valdemāra ielā 
20 - 8, Rīgā

•	 Uzdodot jautājumus Skype (lie-
totājvārds: Notaru_dienas)

•	 Sūtot jautājumus Twitter @No-
taruDienas

Par Notāru dienām
Notāru dienas ir Latvijas 

Zvērinātu notāru padomes ini-
ciatīva. Reizi gādā notāru birojos 
visā Latvijā nodrošināt bezmak-
sas juridiskās konsultācijas ikvie-
nam iedzīvotājam. Notāru dienas 
notiek jau kopš 2006. gada, un nu 
jau desmito gadu līdzās juridiska-
jām konsultācijām, notāri priekš-
plānā izvirza sabiedrībai aktuālus 
jautājumus.  Kopumā šo desmit 
gadu laikā iespēju bez maksas 
saņemt notāru padomu par tā-
diem jautājumiem kā darījumi ar 
nekustamo īpašumu, mantojumu 
lietas, testamentu sastādīšanas 
kārtība, dāvinājuma līgumu riski, 
laulības šķiršanas jautājumi, īres, 
nomas jautājumi, sākumdeklarē-
šanās un citas, izmantojuši vairāk 
nekā 30 tūkstoši Latvijas iedzīvo-
tāju.

Notāru dienas

Bez maksas skaidros nekustamo 
īpašumu darījumu riskus

Pavirša attieksme pret juridiskiem darījumiem, zināšanu un 
izpratnes trūkums, vēlme ietaupīt vai apiet nodokļu maksā-
jumus – tie ir tikai daži no iemesliem, kuru dēļ daudzi Latvijas 
iedzīvotāji sevi pakļauj nopietniem drošības riskiem, veicot 
darījumus ar nekustamo īpašumu. Lai izglītotu un skaidrotu 
nekustamo īpašumu darījumu riskus, kā arī ikvienam Lat-
vijas iedzīvotājam sniegtu bezmaksas palīdzību visdažādā-
kajos juridiskajos jautājumos, 4. un 5.martā gadskārtējās 
Notāru dienās zvērināti notāri sniegs bezmaksas juridiskās 
konsultācijas visā Latvijā.
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LTV1
5.00 Vides fakti
5.30 Skats no malas
6.00 Latvijas Republikas valsts 
himna
6.02 Ielas garumā
6.30 Rīta Panorāma
8.35, 15.05 Mīlas viesulis 
9.35, 16.05 Patvērums mīles-
tībai
10.35, 12.30, 13.50 Top-Shop 
10.50 Radīti mūzikai
12.50 Jakari 
13.20 Kas te? Es te! 
14.10 Maklauda meitas
17.00, 23.15 100 g kultūras
18.00, 23.00 Ziņas
18.53 Ceturtā studija
19.30 Īstās latvju saimnieces
20.30 Panorāma
21.13 Latloto. Viking Lotto
21.20 Sastrēgumstunda
22.30 Zebra
22.45 Momentuzņēmums
0.10 V.I.P. - Veiksme. Intuīcija. 

Prāts
0.55 Valdība 

LTV7
5.00 SeMS 
5.30, 6.03 1000 jūdzes Mjanmā
6.00 Latvijas Republikas valsts 
himna
6.30 Projekts Nākotne
7.00, 18.00 Šodien
8.35, 17.05 Muhtars atgriežas 
9.30 Maklauda meitas
10.20, 19.35 Kalle nāk
11.10 De facto
11.45 Province
12.15, 22.25 Citādi latviskais 
12.45 Aculiecinieks
13.00 LTV - 60
15.40 Eiropa fokusā
16.10 Anekdošu šovs 
18.35 Punkti virs i
20.25, 1.15 Zaļās metropoles
21.25 Melu laboratorija
22.55 Pēdējais liecinieks
23.45 Kaut kur uz zemes

0.15 Pārmantotās tradīcijas

LNT
5.00, 16.50 Nemīlētā
5.45 Kristīgā programma 
6.10, 4.30 Nelabojamais Džims
6.45, 3.00 Šodien novados
7.00, 3.10 900 sekundes
9.00, 0.10 Dzīvīte
9.25, 14.20 Televeikala skatlogs
9.40 Mf. Apprecēties līdz 
pavasarim
11.30 Karamba!
12.00 Atgriezties dzīvam
13.00 1001 Nakts
14.00, 17.50, 20.00 LNT ziņas
14.35, 2.05 Diagnoze – vācēji 
15.40 Nemelo man!
18.00, 0.30 Gumušas stāsts
20.35 Degpunktā
21.10 Šerloks Holmss un dok-
tors Vatsons

TV3

5.00 Anarhijas dēli 
5.45, 17.55 Risks 
6.40 Smurfi
7.10 Šīna planēta
7.40, 14.10 Rozā Pantera un 
draugi
8.00 Tētuka meitiņas 
9.00 Dullās sacensības 
10.00 Skaistule un briesmonis 
11.00, 21.45 Reiz sensenos 
laikos 
12.00, 0.45 Visi mīl Reimondu 
13.05 Beibleidi 
13.40 Dēkaiņi
14.35, 1.35 Atriebība 
15.35, 20.20 UgunsGrēks 
16.55, 3.10 Rozenheimas 
detektīvi 
19.00, 3.55 TV3 Ziņas
19.35, 4.25 Bez Tabu
21.00 Ievas pārvērtības
22.50 Mahinatori 
23.50 Amerikāņu šausmu stāsts 

TV3+

7.30, 17.55, 1.25 Māja 2
8.25, 14.50 Ekstrasensi veic 
izmeklēšanu
9.20 6 kadri
9.50 Pārsteidz mani
11.50, 15.50 Comedy Club
12.50, 16.50 Tētuka meitiņas 
13.50, 20.00 Naša Raša
18.55, 23.55 Brīvlaiks Meksikā 
21.00 Grūtniece 16 
22.05 Mf. Bērnu spēles

TV5
5.00, 0.55 Mūzika
7.00 6 kadri
7.25, 13.20 Paralēlā pasaule
8.20, 14.25 Nevar būt!
9.20, 23.30 Habarova princips
10.15, 13.05 Top-shop
10.30, 17.30 Lavrovas metode
11.35, 18.30 Nemelo man!
12.35, 22.25, 0.25 Kriminal+
15.25, 19.50 Praktika
19.40 Ziņas
22.00 Vakars@22

23.00 Ārpus likuma

PBK
6.25, 9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
0.55 Ziņas
6.30 Multfilmas
7.00, 9.25 Labrīt!
9.50 Dzīvo vesels!!
11.35 Divatā ar visiem
12.45, 14.20 Laiks parādīs
14.50 Vīriešu/Sieviešu
15.55, 3.35 Moderns spriedums
17.50 Precamies!
18.00, 20.45, 22.00 Latvijas laiks
18.05 Precamies!
19.00 Lai runā!
20.00 Laiks
21.20, 22.05 Ilgais ceļš mājās. 
Seriāls
23.50 Vakars ar I.Urgantu
0.25, 5.55 Euronews
1.10 Politika
2.05 Mf. Pārtveršanu
5.30 Mūzika

Televīzijas programmaTREŠDIENA, 4. marts

1923. gadā klajā nācis žurnāla „TIME” pirmais numurs
Visu laikrakstu un žurnālu vidū „TIME” 

ieņem īpašu vietu, šī nedēļas izdevuma au-
toru personiskais redzējums tiek izmantots 
daudzos citos masu informācijas līdzekļos 
un piedāvāts kā ekspertu un analītiķu vie-
doklis. Žurnāla reitingi vienmēr ir bijuši aug-
sti visā pasaulē. Kurš gan nav sapņojis par 
to, lai viņa portrets parādītos uz šī žurnāla 
vāka... Ar ko tad viss sākās?

Jeila universitāte ir vecākā un pres-
tižākā augstskola Amerikas Savienotajās 
Valstīs. Tieši šī mācību iestāde ir galvenā  
„kadru kalve”, kurā top ASV politiskā elite. 
Iestāties šajā universitātē ir grūti ne tikai 
tāpēc, ka problēmas rada augstā mācību 
maksa. Ir nepieciešams demonstrēt patie-
su gudrību un izcilas spējas... 

1832. gadā pēc darba brauciena uz 
Eiropu Jeila universitātē atgriezās šīs ies-
tādes sekretārs Viljams Rasels. Vecajā 
pasaulē lielu iespaidu uz viņu atstāja stu-
dentu slepenās biedrības. Šīs organizāci-
jas pastāvīgi uzturēja sakarus ar saviem 
locekļiem, palīdzēja izveidot karjeru, tā 
bija sava veida studiju biedru „ģimene”, ko 
apvienoja viena mācību iestāde. Kādā no 
ballītēm Rasels piedāvāja saviem kursa 
biedriem dibināt arī Jeila universitātē šo 
slepeno biedrību. Un ideja 
aizrāva studentus. Tika izvei-
doti statūti, izdomāti rituāli un 
nosaukums „Galvaskauss 
un kauli”... Līdz šim laikam 
visi biedrības noteikumi un 
tradīcijas ir noslēpums aiz 
septiņām atslēgām. Plašas 
publikas rīcībā ir tikai leģen-
das un baumas. Zināms, ka 
jaunu biedru uzņemšanas 
rituāls ir īpašs. Biedrības lo-
cekļiem nedrīkst būt nekādi 
noslēpumi, kas nav zināmi 
citiem biedriem. Kļūt par brā-
lības „Galvaskauss un kauli” biedru varēja 
tikai cilvēki ar anglosakšu izcelsmi un tie, 
kuri piederēja pie protestantu konfesijas. 
Laiks ieviesa dažas korektīvas šīs slepenās 
biedrības noteikumos. 70. gadu beigās no 
brālības biedru uzņemšanas nosacījumiem 
pazuda frāze par anglosakšu izcelsmi, bet 
1991. gadā biedrībā iestājās pirmā sievie-
te... Šīs studentu slepenās organizācijas 
locekļu vidū bija vairāki prezidenti, ministri, 
Amerikas bagātākie cilvēki. 

Ideja par žurnāla „TIME” izdošanu ra-
dusies kādā no biedrības „Galvaskauss un 
kauli” sēdēm... Par visautoritatīvākā nedē-
ļas izdevuma dibinātāju kļuva Jeila univer-
sitātes biedrības loceklis Henrijs Robinsons 
Luiss. Tieši ar to arī ir izskaidrojami 25 ga-
dus veca universitātes absolventa panāku-
mi viņa pirmajā personīgajā biznesā - palī-
dzēja „brāļi” no slepenās biedrības.

Ar ko žurnāls „TIME” ir slavens visā 
pasaulē? Protams, ar savu nomināciju 
„Gada cilvēks”. Kopš 1927. gada uz pēdējā 
decembra numura vāka ir tā cilvēka port-
rets, kurš lika visai pasaulei runāt par sevi. 
Un šo gada slavenāko cilvēku izvēlas viena 
persona - žurnāla izpildredaktors, Jeila uni-
versitātes absolvents...

Dažādos gados uz žurnāla vāka varē-
ja ieraudzīt visu ASV prezidentu fotoattēlus, 
Ruzvelta portrets tika publicēts pat četras 
reizes, kas ir unikāls rekords šī žurnāla 
vēsturē. Divas reizes par „Gada cilvēku” 
tika atzīti: Josifs Staļins, Džordžs Māršals, 
Vinstons Čērčils, Dens Sjaopins, Mihails 
Gorbačovs. Kad redaktors nevar izvēlēties 
vienu kandidatūru, tad tituls „Gada slavenī-
ba” var tikt piešķirts abstraktam jēdzienam. 
Piemēram, vairākas reizes šis tituls tika pie-
šķirts amerikāņu kareivim, Amerikas sievie-
tēm, ASV vidusšķiras pārstāvjiem, ungāru 
brīvības cīnītājiem utt. Bet 1982. gadā par 
„Gada slavenību” tika atzīts personālais 
dators. Tas bija vienīgais gadījums, kad uz 
decembra žurnāla vāka parādījās nedzīvs 
priekšmets. 

Bija gadījums, kad redakcija tomēr ne-
uzdrošinājās publicēt uz vāka „Gada cilvē-
ka” fotogrāfiju. Tas notika 1938. gadā, kad 
par titula īpašnieku kļuvis Vācijas kanclers 
Ādolfs Hitlers. 2001. gadā redaktors izteica 
savu apņemšanos pasludināt par Gada cil-
vēku Osamu bin Ladenu. Redakcijas kolek-
tīvs tik asi protestēja, ka redaktors pārdo-
māja, un uz vāka parādījās Ņujorkas mēra 
Rūdolfa Džuljāni seja. 

Kopš 2004. gada žurnā-
la „TIME” decembra numurā 
tiek publicēts ne tika “Gada 
cilvēka” titula īpašnieka port-
rets, bet arī simts pasaulē po-
pulārāko cilvēku saraksts. To 
veido īpaša komisija, kuras 
sastāvā ir zinātnieki, politiķi, 
žurnālisti, vēsturnieki. Slave-
nības tiek sadalītas piecās 
kategorijās: būvnieki un mag-
nāti, revolucionāri un līderi, 
mākslinieki, zinātnieki un 
domātāji, varoņi un elki. Šo 
gadu garumā deviņas reizes 

pēc kārtas šajā sarakstā tika iekļauti divi 
cilvēki: prezidents Baraks Obama un televī-
zijas sarunu šovu vadītāja Opra Vinfrija. Hi-
larija Klintone bija sastopama šajā sarakstā 
astoņas reizes, Angela Merkele - sešas rei-
zes, Stīvs Džobss – piecas reizes, Džordžs 
Klūnijs un Bils Geitss - četras reizes. 

Žurnāla redakcijas darbinieki un spe-
ciāla komisija veica nopietnu darbu, lai 
noteiktu simts slavenības, kas izmainīja 
pasauli 20. gadsimtā. To vidū tika nosaukti: 
Romas pāvests Jānis Pāvils II, Pablo Pika-
so, Volts Disnejs, Zigmunds Freids, Andrejs 
Saharovs. Daudzi cilvēki, kas tika iekļauti 
šajā sarakstā, turpina mainīt šo pasauli arī 
mūsdienās...

Izdevums publicē ne tikai savus sla-
venos reitingus, bet arī analītiskos raks-
tus par politiku, mākslu un ekonomiku. 
Visi ievērojamākie notikumi obligāti nonāk 
„TIME” žurnālistu redzeslokā un tiek at-
spoguļoti šajā izdevumā. Visiem slepenās 
biedrības „Galvaskauss un kauli” locek-
ļiem jābūt labi informētiem. Un arī pārē-
jiem žurnāla abonentiem. Iknedēļas izde-
vuma tirāža jau sen pārvarējusi 3 miljonu 
eksemplāru robežu.

Andrejs JAKUBOVSKIS

3. martā Ir iemesls!

Mācību iestāžu remonts - priecīga un ie-
rasta parādība. Arī Krāslavas Valsts ģimnāzijas 
telpās darbu turpina firmas “Renesanse K” spe-
ciālisti. Viņu vidū uzreiz pamanīju labus paziņas 
Zoju un Juri Vanagus. Ar šiem azartiskajiem 
makšķerniekiem liktenis vairākkārt bija lēmis 
tikties gan vasaras vidū Daugavas krastos, gan 
uz Latgales ezeru ledus. Pieredzējušie makšķer-
nieki ir labi kompanjoni, kā arī veiksmīgi sacen-
sību dalībnieki. Viņu ģimenes arhīvā glabājas 
daudz iegūtu apbalvojumu. Fotografēties nebija 
ilgi jāpierunā. Labi meistari vienmēr tiek godāti!

Alekseja GONČAROVA foto

Portrets interjerā Krimināls, notikumi
Laika periodā no 20.02.2015. līdz 
27.02.2015. Krāslavas iecirknī tika 
reģistrēti 56 notikumi. Būtiskākie:

•	 20. februārī Augstkalnes ciemā tālbrau-
cējs notrieca vīrieti, kurš pēkšņi izskrē-
ja uz ceļa braucamās daļas. Incidenta 
rezultātā gājējs, no kura bija jūtama 
alkohola smaka, guva dzīvību neap-
draudošus miesas bojājumus, taču va-
dītājs, cenšoties izvairīties no cilvēka 
sabraukšanas, avarēja, pamatīgi bojā-
jot automašīnu.

•	 Naktī uz 22. februāri Krāslavā tika bo-
jātas 3 automašīnas. Pateicoties vie-
na cietušā aktīvai rīcībai, tika aizturēts 
1992.g dzimis krāslavietis, kurš atzinās 
divu automašīnu slēdzeņu bojāšanā. 
Izmeklēšana turpinās.

•	 24. janvārī Krāslavas iecirknī tika uz-
sākts kriminālprocess pēc Kriminālli-
kuma 323.panta 1.daļas (kukuļdošana) 
par to, ka tālbraucējs, Krievijas Fede-
rācijas pilsonis, dzimis 1975. gadā, 
Krāslavā, Rīgas ielā 165 dienesta au-
tomašīnā personiski piedāvāja Valsts 
policijas darbiniekiem kukuli - naudu 10 
euro apmērā par to, lai viņi, izmantojot 
savu dienesta stāvokli, nesastādītu ad-
ministratīvā pārkāpuma protokolu par 
Ceļu satiksmes noteikumu pārkāpumu.

•	 26. februārī Krāslavas iecirknī tika uz-
sākts kriminālprocess pēc Krimināl-
likuma 177.p.1.daļas (krāpšana) un 
193.p.2.d. (sveša maksāšanas līdzek-
ļa nelikumīga izmantošana) sakarā ar 
to, ka agrāk tiesātais A., dzim. 1981.g. 
nelikumīgi noformēja kredītu 284,- eiro 
apmērā, izmantojot savas mātes datus.

•	 20. februārī Dagdas iedzīvotājs pazi-
ņoja, ka viņam ir dažas granātas, ku-
ras tika atrastas, meklējot kara laika 
relikvijas. Pārbaudes gaitā meklētāja 
mājas pagalmā tika atrasti: nesprāguši 
kara lādiņi, apmēram 29 gabali (dažādu 
marķējumu un kalibra), rokas granātas 
(dažādu marķējumu) 154 gabali, mīn- 
metēja lādiņi (dažādu marķējumu un 
kalibra, 13 gabali), strēlnieku munīcija, 
apmēram 20 kg. Sakarā ar bīstamību 
tika evakuēti blakus esošo māju iedzī-
votāji, paziņots NBS sapieriem un sprā-
dzienbīstamie priekšmeti tika nogādāti 
drošā vietā turpmākai iznīcināšanai. 
Policija vērš iedzīvotāju uzmanību, ka 
minētā iedzīvotāja rīcība ne tikai krimi-
nālsodāma, bet arī rada draudus visiem 
apkārtējiem, nerunājot par ģimenes lo-
cekļiem. Ja kādam ir informācija par 
sprādzienbīstamu priekšmetu atraša-
nās vietām, lūgums ziņot policijai pa te-
lefoniem 65603403 vai 110 vai jebkurā 
policijas iecirknī.

 Laikraksta “Ezerzeme” 
 redakcija 

pieņem sludinājumus 
katru darba dienu 

no plkst. 8.00 līdz 17.00.

Tālr. 65681464.

Ikgadējā apmaksātā atvaļinājuma 
piešķiršana sievietēm grūtniecības 
stāvoklī vai pēc dzemdībām

Attiecībā uz ikgadējā apmaksātā atvaļināju-
ma piešķiršanu sievietēm grūtniecības stāvoklī 
vai pēc dzemdībām, Darba likumā ir ietverta īpa-
ša norma: 150. panta ceturtā daļa paredz piešķirt 
ikgadējo atvaļinājumu neatkarīgi no laika, kurā 
sieviete bijusi nodarbināta pie attiecīgā darba de-
vēja -- “Sievietei pēc viņas pieprasījuma ikgadējo 
apmaksāto atvaļinājumu piešķir pirms grūtniecī-
bas un dzemdību atvaļinājuma vai tieši pēc tā ne-
atkarīgi no laika, kurā sieviete bijusi nodarbināta 
pie attiecīgā darba devēja.” Tātad, sievietēm ir 
tiesības pieprasīt un darba devējam ir pienākums 
piešķirt pilnu ikgadējo apmaksāto atvaļinājumu 
pirms grūtniecības un dzemdību atvaļinājuma vai 
uzreiz pēc tā, neatkarīgi no darba tiesisko attiecī-
bu ilguma, kā arī neatkarīgi no nostrādātā darba 
laika tekošajā gadā, par kuru šāds atvaļinājums 
nav izmantots. Tātad, darba devējs nav tiesīgs 
atteikt piešķirt pilnu (4 nedēļas, neskaitot svētku 
dienas) ikgadējo apmaksāto atvaļinājumu.

Likuma nosacījumā primārais ir sievietes 
pieprasījums, tāpēc sievietes izvēlē ir, cik pirms 
grūtniecības un dzemdību atvaļinājuma ikgadējo 
apmaksāto atvaļinājumu izmantot. Tas var būt 
gan tieši pirms, gan arī dažus mēnešus pirms.

vdi.gov.lv

Jautājums - atbilde
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CETURTDIENA, 5. marts

LTV1
5.00 Saules izaicinātie 
5.30 Vides fakti
6.00 Latvijas Republikas valsts 
himna
6.02 Ielas garumā
6.30 Rīta Panorāma
8.35, 15.15 Mīlas viesulis 
9.35, 16.15 Patvērums mīles-
tībai
10.35, 12.35, 14.00 Top-Shop 
10.50 Daudz laimes! 
11.40 Latvijas šlāgeraptauja 
12.55 Auniņa Timija laiks
13.20 Zili brīnumi! 
13.50 Luijs
14.20 Maklauda meitas
17.10, 23.25 100 g kultūras
18.00, 23.10 Ziņas
18.53 Ceturtā studija
19.30 100 līdz 100
20.00 700 pasaules brīnumi
20.30 Panorāma
21.15 TE!
22.15 Atgriešanās
0.10 Amsterdamas un Nīderlan-
des Karaliskā Koncertgebau 

LTV7
5.00 Eiropa fokusā
5.30, 6.03 1000 jūdzes Mjanmā
6.00 Latvijas Republikas valsts 
himna
6.30 Pie stūres
7.00, 18.00 Šodien
8.35, 17.05 Muhtars atgriežas 
9.25 Maklauda meitas
10.15, 16.10 Kalle nāk
11.00, 12.35 PČ skeletonā
12.05 Ielas garumā
13.40 Latvija var!
14.00 Vides fakti
14.30 Sastrēgumstunda
15.40 Projekts Nākotne
18.35 Bez apvainošanos

19.05 EČ Vieglatlētika telpās
20.35 PČ biatlonā
22.30 Kulta ēdieni
23.00 100 g kultūras
0.45 Sporta studija
1.35 Zebra

LNT
5.00, 16.50 Nemīlētā
5.45 Kristīgā programma 
6.10, 2.45 Nelabojamais Džims
6.45, 3.05 Šodien novados
7.00, 3.15 900 sekundes
9.00, 0.55 Dzīvīte
9.25, 14.20 Televeikala skatlogs
9.40 Mf. Skaistās krāpnieces
11.30 Karamba!
12.00 Atgriezties dzīvam
13.00 1001 Nakts
14.00, 17.50, 20.00 LNT ziņas
14.35 Svētās liekules
15.40 Nemelo man!
18.00, 1.15 Gumušas stāsts
20.35 Degpunktā
21.10 Mf. Profesija – mamma
22.10 Mistiskās slimības 
23.10 Mf. Hloja
4.45 Bernards

TV3
5.00 Anarhijas dēli 
5.45, 17.55 Risks 
6.40 Smurfi
7.10 Šīna planēta
7.40, 14.10 Rozā Pantera un 
draugi
8.00 Tētuka meitiņas 
9.00 Dullās sacensības 
10.00 Mahinatori 
11.00 Reiz sensenos laikos 
12.00, 2.40 Visi mīl Reimondu
13.05 Transformeri
13.40 Dēkaiņi
14.35 Atriebība 
15.35, 20.20 UgunsGrēks 

16.55, 3.05 Rozenheimas 
detektīvi 
19.00, 3.50 TV3 Ziņas
19.35, 4.20 Bez Tabu
21.00 Nozieguma skelets 
22.00 Mf. Nolaupītā
0.00 Kinomānija 
0.35 Overtime TV
1.35 Vecie ērmi 
2.00 CSI. Lasvegasa 

TV3+
7.30, 17.50, 1.40 Māja 2
8.20, 14.50 Ekstrasensi veic 
izmeklēšanu
9.20 6 kadri
9.50 Pārsteidz mani
11.50, 15.50 Comedy Club
12.50, 16.50 Tētuka meitiņas 
13.50, 20.00 Naša Raša
18.55, 0.10 Brīvlaiks Meksikā 
21.00 Sporta skolotājs
22.00 Mf. Mīlu tevi, vecīt

TV5
5.00, 0.55 Mūzika
7.00 6 kadri
7.25, 13.20 Paralēlā pasaule
8.20, 14.25 Nevar būt!
9.20, 23.30 Habarova princips
10.15, 13.05 Top-shop
10.30, 17.30 Lavrovas metode
11.35, 18.30 Nemelo man!
12.35, 22.25, 0.25 Kriminal+
15.25, 19.50 Praktika
19.40 Ziņas
22.00 Vakars@22
23.00 Ārpus likuma

PBK
6.25, 9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
0.55 Ziņas
6.30 Multfilmas
7.00, 9.25 Labrīt!
9.50 Dzīvo vesels!!
11.35 Divatā ar visiem

12.40, 14.20 Laiks parādīs
14.50 Vīriešu/Sieviešu
15.55, 3.30 Moderns spriedums
17.50, 18.05 Precamies!
18.00, 20.45, 22.00 Latvijas laiks
19.00 Lai runā!
20.00 Laiks
21.20, 22.05 Ilgais ceļš mājās
23.45 Vakars ar I.Urgantu
0.25, 5.55 Euronews
1.10 Pirms tumsas iestāšanās
1.55 Mf. Biznesa cilvēki
5.30 Mūzika

RenTV Baltic
6.00 Izmeklētāji
6.25 Vovočka 
6.50, 12.50 Belka un Strelka
7.00, 12.55 Fiksiki
7.09, 0.49 Laika prognoze
7.10 Zaldāti
8.05, 12.30 Skatīties visiem!
9.00, 19.45 Saviesīgas vakariņas
10.05 Top-shop 
10.20, 20.50 Kara noslēpums 
13.15, 0.50 Maskava. Diena un 
nakts
14.20, 18.35 Drošs līdzeklis
15.25 Ģimenes drāmas
16.25 Nemelo man!
22.55 Laika robežas

NTV-Pasaule
5.00 NTV rīts
7.15 Ārstu lieta
8.10 Dzīvo cilvēki!
8.45, 9.25 Muhtara atgriešanās
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 
Šodien
10.10 Ēdam mājās!
10.40 Jebkurā laikā
11.00, 12.25 Zvērināto tiesa
13.30 Ārkārtējs notikums
14.00 Prokuratūras pārbaude
15.25 Braucam un ēdam!
16.05 Nelicencētais taksometra 
šoferis

18.40, 1.30 Runājam un rādām
19.45 Pjatņicka nodaļa
20.45 Zirnekļtīkls
22.40 Dienas anatomija
23.35 Volkova stunda
2.30 Vasarnīca
3.35 Adrenalīns
4.30 Pirmās asinis

RTR Krievija
5.00 Krievijas rīts
9.05, 23.35 Pamestais reiss
10.00, 13.00, 16.00, 16.30, 
19.00 Ziņas
10.35, 13.30, 16.10, 18.35 
Ziņas-M
10.55 Par pašu galveno
11.55, 3.25 Īpašs gadījums
14.05 Tur, kur tu
15.00, 4.10 Kamēr ciems guļ
17.15 Tiešais ēteris
19.55 Pavasarī uzplaukst 
mīlestība
21.50 Vakars
0.20 Kamenskaja
1.15 Sieviešu klubs

ONT
5.00, 5.30, 6.00, 6.30, 7.00, 
7.30, 8.00, 10.00, 12.00, 15.00, 
17.00, 19.30, 23.35 Ziņas
5.05 Mūsu rīts
8.05 Dzīvo vesels!!
9.25 Kontrolpirkums
10.05, 12.05, 15.10, 17.15, 
20.00 Sports
10.10 Fazenda
10.55 Moderns spriedums
12.10 Vīriešu/Sieviešu
13.10 Divatā ar visiem
14.10, 15.15 Laiks parādīs
15.50 Precamies!
17.20 Klasesbiedri
17.50 Lai runā!
19.00 Laiks
20.05 22.00 Eņģelis un dēmons
23.00 Vakars ar I.Urgantu

Baltkrievija 1
5.00, 6.20, 7.15 Labrīt!, Balt-
krievija!
6.00, 7.00, 8.00, 11.00, 14.00, 
18.00, 23.10 Ziņas
6.05, 7.05 Ekonomikas ziņas
6.10, 7.10, 18.40, 22.30 Zona X
8.15 Mf. Es soļoju pa Maskavu
9.30, 22.00 Mēs - īpašo spēku 
vienība
10.00, 12.00, 15.00 90 sekundes
10.05, 19.00 Vecmeitu ballīte
11.10, 15.35 Ģimenes melodrāmas
12.05 Diena lielajā pilsētā
13.00 Nakts bezdelīgas
14.15, 17.40 Reģionālās ziņas
14.25, 23.40 Zelta slazds
16.35 Baltkrievijas Laiks
18.20, 22.50 Interešu sfēra
20.00 Panorāma
20.45 Speciālā reportāža
21.05 Pēdas
23.25 Sports

Baltkrievija 2
6.00 Telerīts
8.00, 20.20 TV barometrs
8.05, 15.40 Kulinārs 
9.10 Baltkrievu virtuve
9.45 Piemāni mani
10.40 Mītu mednieki
11.40 Saprast un neitralizēt
12.20 Tikšanās ar... 
12.55 Interni
14.20 Kā es iepazinos ar jūsu 
mammu
14.55 Pārlādēšana
16.50, 23.15 Mīlestība rajonā
17.50 Karsts ūdens
18.10 Biatlons
19.40 Gribu nokļūt televīzijā!!
19.45 Reālā pasaule
20.25 Sportloto 6 no 49
20.30 KENO
20.35 Kauli
22.25 Visuvarenie Džonsoni

LTV1
5.00 Saules izaicinātie
5.30 Saknes debesīs
6.00 Latvijas Republikas valsts 
himna
6.02 Ielas garumā
6.30 Rīta Panorāma
8.35, 17.00 Alpu dakteris
9.35, 16.05 Patvērums mīles-
tībai
10.35, 12.35, 14.00 Top-Shop 
10.50, 0.10 Mūsu Čārlijs 
12.55 Auniņa Timija laiks
13.20 Brīnumskapja skola
13.50 Luijs
14.20 Maklauda meitas
15.15 V.I.P. - Veiksme. Intuīcija. 
Prāts
18.00, 23.00 Ziņas
19.05 Gudrs, vēl gudrāks
20.30 Panorāma
21.15 Inspektors Lūiss
23.15 Latvijas šlāgeraptauja 
1.50 Atgriešanās
2.45 17. Baltijas valstu studentu 
dziesmu un deju svētki 
3.40 Aculiecinieks
3.55 Sporta studija
4.35 Aizliegtais paņēmiens

LTV7
5.00 Projekts Nākotne
5.30, 6.03 1000 jūdzes Mjanmā
6.00 Latvijas Republikas valsts 
himna
6.30 Labākais no Euromaxx
7.00, 18.00 Šodien
8.35 Muhtars atgriežas 
9.30 Maklauda meitas
10.20 Enerģija - pilnīga kontrole
10.35, 19.05 EČ Vieglatlētika 
telpās
15.00, 16.30 Anekdošu šovs 
15.30, 17.00 PČ skeletonā
18.35 Personīgas lietas

21.15 Leģendārie albumi
22.10 Mf. Pirms pusnakts
0.10 Gintas Krievkalnas solo-
koncerts 
1.10, 3.50 LTV - 60
2.10 Eiropa koncertos
3.00 Kalle nāk
4.30 Spots

LNT
5.00 Nemīlētā
5.45 Kristīgā programma 
6.10 Nelabojamais Džims
6.45, 3.10 Šodien novados
7.00, 3.20 900 sekundes
9.00, 1.20 Dzīvīte
9.25, 14.20 Televeikala 
skatlogs
9.40 Mf. Skaistās krāpnieces
11.30 Karamba!
12.00 Ekstrasensi – detektīvi
13.00 1001 Nakts
14.00, 17.50, 20.00 LNT ziņas
14.35 Svētās liekules
15.40 Nemelo man!
16.50 Nemīlētā
18.00, 1.40 Gumušas stāsts
20.35 Degpunktā
21.10 Glābiet mūsu ģimeni 
23.10 Greizais spogulis
4.50 Bernards

TV3
5.00 Anarhijas dēli 
5.45 Risks 
6.40 Smurfi
7.10, 13.05 Transformeri
7.40, 14.10 Rozā Pantera un 
draugi
8.00 Tētuka meitiņas
9.00, 17.55 Dullās sacensības 
10.00 Nozieguma skelets 
11.00 Reiz sensenos laikos 
12.00, 1.45 Visi mīl Reimondu
13.40 Dēkaiņi

14.35, 2.10 Atriebība 
15.30 Vecie ērmi
16.55, 3.00 Rozenheimas 
detektīvi 
19.00, 3.45 TV3 Ziņas
19.35, 4.15 Bez Tabu
20.20 Dzīves smalkumi 
20.40 Sanāciet, sadziediet!
22.10 Mf. Amerikāņu pīrāgs 3. 
Amerikāņu kāzas
0.10 Mf. Bērnu spēles 

TV3+
7.30, 17.50, 3.15 Māja 2
8.20, 14.50 Ekstrasensi veic 
izmeklēšanu
9.20 6 kadri
9.50 Pārsteidz mani
11.50, 15.50 Comedy Club
12.50, 16.50 Tētuka meitiņas 
13.50 Naša Raša
18.55, 1.50 Brīvlaiks Meksikā 
20.00 Mf. Roboti
21.55 Mf. Garais gads
23.50 Balsis

TV5
5.00, 0.35 Mūzika
7.00 6 kadri
7.25, 13.20 Paralēlā pasaule
8.20, 14.25 Nevar būt!
9.20 Habarova princips
10.15, 13.05 Top-shop
10.30, 17.30 Lavrovas metode
11.35 Nemelo man!
12.35, 22.25 Kriminal+
15.25 Praktika
18.30 Nemelo man!
19.40 Ziņas
19.50 Greizais spogulis
22.00 Vakars@22
23.00 Mākslas filma

PBK
6.25, 9.00, 11.00, 14.00, 17.00 
Ziņas
6.30 Multfilmas

7.00, 9.25 Labrīt!
9.50 Dzīvo vesels!!
11.35 Divatā ar visiem
12.40, 14.25 Laiks parādīs
14.50 Vīriešu/Sieviešu
15.55, 3.50 Moderns spriedums
17.50, 18.05 Cilvēks un likums
18.00, 20.45 Latvijas laiks
19.00 Brīnumu lauks
20.00 Laiks
21.20 Balss. Bērni
0.00 Vakars ar I.Urgantu
0.55, 5.55 Euronews
1.25 1inCity
1.55 Mf. Muižnieku ligzda

RenTV Baltic
6.05 Izmeklētāji
6.30 Vovočka 
6.55, 12.55 Belka un Strelka
7.00, 13.00 Fiksiki
7.14, 0.49 Laika prognoze
7.15 Zaldāti
8.10, 12.30 Skatīties visiem!
9.00, 19.45 Saviesīgas vaka-
riņas
10.05 Top-shop 
10.20, 23.55 Dokumentālais 
projekts
13.20, 0.50 Maskava. Diena un 
nakts
14.20, 18.35 Drošs līdzeklis
15.25 Ģimenes drāmas
16.30 Nemelo man!
20.50 Pasaules noslēpumi 
21.55 Dīvaina lieta
22.55 Slepenās teritorijas

NTV-Pasaule
5.00 NTV rīts
7.15 Ārstu lieta
8.10 Nāvi uzveikušie
8.45, 9.25 Muhtara atgriešanās
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 
Šodien
10.10 Dzīve ierakumos
10.40 Jebkurā laikā
11.00, 12.25 Zvērināto tiesa

13.30 Ārkārtējs notikums
14.00 Prokuratūras pārbaude
15.25 Pirmais ātrums
16.05 Nelicencētais taksometra 
šoferis
18.40, 1.35 Runājam un rādām
19.45 Tiesa
23.25 Belousova sieva. Zvaigžņu 
puikas atgriešanās
2.35 Izmeklētāju superkomanda

RTR Krievija
5.00 Krievijas rīts
9.05, 2.20 Franču valodas 
stunda
10.00, 13.00, 16.00, 16.30, 
19.00 Ziņas
10.35, 13.30, 16.10, 18.35 
Ziņas-M
11.00 Par pašu galveno
11.55, 3.25 Īpašs gadījums
14.05 Tur, kur tu
15.00, 4.10 Kamēr ciems guļ
17.15 Tiešais ēteris
20.00 Galvenā skatuve
22.25 Paradīzes nostūris
0.20 Sliktais labais cilvēks

ONT
5.00, 5.30, 6.00, 6.30, 7.00, 
7.30, 8.00, 10.00, 12.00, 15.00, 
17.00, 19.30, 0.30 Ziņas
5.05 Mūsu rīts
8.05 Dzīvo vesels!!
9.25 Kontrolpirkums
10.05, 12.05, 15.10, 17.15, 
20.00 Sports
10.10 Fazenda
10.55 Moderns spriedums
12.10 Vīriešu/Sieviešu
13.05 Mācīties dzīvot
13.35 Laiks parādīs
15.15 Mf. Nastja
17.20 Gaidi mani. Baltkrievija
17.55 Brīnumu lauks 
19.00 Laiks
20.05 JAK
22.15 Kas? Kur? Kad? Baltkrie-

vijā
23.30 Vakars Minskā

Baltkrievija 1
5.00, 6.20, 7.15 Labrīt!, Balt-
krievija!
6.00, 7.00, 8.00, 11.00, 14.00, 
18.00, 23.10 Ziņas
6.05, 7.05 Ekonomikas ziņas
6.10, 7.10, 18.20 Zona X
8.15 Pēdas
9.05, 20.55 Mēs - īpašo spēku 
vienība
10.00, 12.00, 15.00 90 sekun-
des
10.05, 18.55 Vecmeitu ballīte
11.10, 15.30 Ģimenes melodrā-
mas
12.05 Diena lielajā pilsētā
13.00 Nakts bezdelīgas
14.15, 17.40 Reģionālās ziņas
14.25, 23.40 Zelta slazds
16.25 Neszināmā Baltkrievija
16.55, 20.45 Mūsējie
17.10 Lielā reportāža
20.00 Panorāma
21.25 Mf. Draudzenes. 
23.30 Sports

Baltkrievija 2
6.00 Telerīts
8.00, 20.15 TV barometrs
8.05, 15.45 Kulinārs 
9.10 Kapeika kapeikā
9.45 Kauli
11.35 Mf. Es gribu to redzēt
12.10 Saprast un neitralizēt
12.45 Bafija pret vampīriem
15.10 Ir nu gan!
16.55 Mīlestība rajonā
18.00 Mf. Svešais 3
20.00 KENO
20.20 Gribu nokļūt televīzijā!
20.55 Ekstrasensi veic izmek-
lēšanu
22.00 Reportieris
22.45 Mf. Labākā drauga 
kāzas

PIEKTDIENA, 6. marts

RenTV Baltic
6.05 Izmeklētāji
6.25 Vovočka 
6.55, 12.55 Belka un Strelka
7.00, 13.00 Fiksiki
7.09, 0.49 Laika prognoze
7.10 Zaldāti
8.05, 12.35 Skatīties visiem!
9.00, 19.45 Saviesīgas vakariņas
10.05 Top-shop 
10.20 Kara noslēpums 
13.20, 0.50 Maskava. Diena un 
nakts
14.20, 18.35 Drošs līdzeklis
15.25 Ģimenes drāmas
16.30 Nemelo man!
20.50 Varenie noslēpumi
22.55 Laika robežas

NTV-Pasaule
5.00 NTV rīts

7.15 Ārstu lieta
8.10 Dzīvo cilvēki!
8.45, 9.25 Muhtara atgriešanās
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 
Šodien
10.10 Gatavojam 
10.40 Jebkurā laikā
11.00, 12.25 Zvērināto tiesa
13.30 Ārkārtējs notikums
14.00 Prokuratūras pārbaude
15.25 Brīnumtehnika
16.05 Nelicencētais taksometra 
šoferis
18.40, 1.30 Runājam un rādām
19.45 Pjatņicka nodaļa
20.45 Zirnekļtīkls
22.40 Dienas anatomija
23.30 Volkova stunda
2.30 Dzīvokļa jautājums
3.35 Adrenalīns
4.30 Pirmās asinis

RTR Krievija
5.00 Krievijas rīts
9.05, 23.35 Tamerlans. Stepju 
arhitekts
10.00, 13.00, 16.00, 16.30, 
19.00 Ziņas
10.35, 13.30, 16.10, 18.35 
Ziņas-M
10.55 Par pašu galveno
11.55, 3.25 Īpašs gadījums
14.05 Tur, kur tu
15.00, 4.10 Kamēr ciems guļ
17.15 Tiešais ēteris
19.55 Pavasarī uzplaukst 
mīlestība
21.50 Speciālais korespondents
0.25 Kamenskaja
1.20 Sieviešu klubs

ONT
5.00, 5.30, 6.00, 6.30, 7.00, 

7.30, 8.00, 10.00, 12.00, 15.00, 
17.00, 19.30, 23.35 Ziņas
5.05 Mūsu rīts
8.05 Dzīvo vesels!!
9.25 Kontrolpirkums
10.05, 12.05, 15.10, 17.15, 
20.00 Sports
10.10 Fazenda
10.55 Moderns spriedums
12.10 Vīriešu/Sieviešu
13.10 Divatā ar visiem
14.10, 15.15 Laiks parādīs
15.50 Precamies!
17.20 Klasesbiedri
17.50 Lai runā!
19.00 Laiks
20.05 Biedri kolēģi
22.00 Eņģelis un dēmons
23.00 Vakars ar I.Urgantu

Baltkrievija 1

5.00, 6.20, 7.15 Labrīt!, Balt-
krievija!
6.00, 7.00, 8.00, 11.00, 14.00, 
18.00, 23.55 Ziņas
6.05, 7.05 Ekonomikas ziņas
6.10, 7.10, 18.40, 23.20 Zona X
8.15 Pēdas
9.05, 22.45 Mēs - īpašo spēku 
vienība
10.00, 12.00, 15.00 90 sekundes
10.05Zoja
11.10, 15.35 Ģimenes melodrā-
mas
12.05 Diena lielajā pilsētā
13.00 Nakts bezdelīgas
14.15, 17.40 Reģionālās ziņas
14.25, 0.25 Zelta slazds
16.35 Baltkrievijas Laiks
18.20, 23.40 Interešu sfēra
19.00 Vecmeitu ballīte
20.00 Panorāma
20.45 Aktuāla intervija

21.05 Svinīgā sanāksme un 
svētku koncerts
0.15 Sports

Baltkrievija 2
6.00 Telerīts
8.00, 20.35 TV barometrs
8.05, 15.45 Kulinārs 
9.10 Karsts ūdens
9.25, 20.40 Piemāni mani
11.25 Madagaskaras pingvīni
12.15 Ikri
12.50, 17.55 Interni
14.20, 19.20 Kā es iepazinos 
ar jūsu mammu
14.50 Reportieris
16.55, 23.20 Mīlestība rajonā
19.55 Reālā pasaule
20.25 Sportloto 5 no 36
20.30 KENO
21.35 Visuvarenie Džonsoni
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Izdevējs - SIA “LER 8”.
Reģ. Nr. LV 51503017321
Norēķinu konts SEB BANKĀ:
LV22UNLA0023000467070
Iespiests SIA “Latgales druka”. 
Rēzekne, Baznīcas 28.
Reklāma, sludinājumi - tālr. 65681464
Fakss - 65681465

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

Tulkotāja
Maketētāja
Grāmatvede

Marina Nipāne 
Inga Pudnika
Jurijs Roga
Aleksejs Gončarovs

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

26853074, natalin240580@mail .ru
65681475, designer.ieva@gmail.com
65681476, ler8@ezerzeme.lv

Reklāma un sludinājumi

IEPĒRK
SIA “Senlejas” – liellopus. Sa-
maksa tūlītēja. Tālr. 65322454, 
26190124, 26604491.

SIA „RENEM P” 
iepērk jaunlopus, liellopus, 

aitas, zirgus. 
ELEKTRONISKIE SVARI. 

Tālr. 65329997, 29485520, 
26393921.

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.

LAIKA ZIŅAS

04.03. 05.03. 06.03.

 - 2 ... + 4  - 2... + 4 - 2 ... + 3

DR  4 m/s ZR  1 m/s ZR  1 m/s

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

SIA „LATVIJAS GAĻA” 

SIA „LAUKU MIESNIEKS”
Iepērk mājlopus. Augstas 

cenas. Samaksa tūlītēja. Svari. 
Tālr. 20207132.

Akmens apstrāde
• Pieminekļi, apmales, žogi. 

Dārza rotājumi.
• Viszemākās cenas Latgalē 

dažiem 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

KAPU PIEMINEKĻU 
IZGATAVOŠANA

•  Visu akmens veidu un 
formu pieminekļi. 

•  Elastīgas cenas. Atlaides.

Krāslava, Jaunā iela 13, tālr. 
25633212, 65681339.

Dagda, Rīgas iela 2a, tālr. 
28686822.

PĀRDOD

PĒRK

DAŽĀDI

Izsakām visdziļāko līdzjū-
tību Edgaram Paškevičam, 
no tēva pāragri atvadoties.
Mednieku kolektīvs “Dubra” 

Vācu uzņēmums „Magnoflex” 

aicina darbā 
TIRDZNIECĪBAS KONSULTANTUS 

Latgales reģionā.

Ja esi pozitīvs/-a, aktīvs/-a 
(vecumā no 28 līdz 55) un 
Tev ir personīgais auto, sūti 
savu CV un motivācijas vēstu-
li uz magnoflexlatvia@gmail.
com līdz 08.03.2015.

Izvēlētos kandidātus gaida 
profesionālas apmācības, labi 
noorganizēts darbs un augsts 
atalgojums.

Tālr.: 29267239, 26428939.

Mūsu laikrakstu 2015. gadam var abonēt jebkurā pasta  nodaļā, pie sava pastnieka, 
www.abone.pasts.lv, 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

26. aprīlī plkst. 15.00 Dagdas 
novada Tautas namā notiks XII 
Galda dziesmu un “gvelžu” saiets 
“Auni kõjas, laksteigola!”

Saieta tēma: Pasakas, sa-
kāmvārdi un parunas – tautas dzī-
ves gudrību atklājēji.

Jau divpadsmito gadu pava-
saris liek sarosīties dziedošajiem 
kolektīviem un stāstniekiem, lai 
atkal pēc tumšās ziemas satiktos 
Dagdas novada Tautas namā un 
izdziedātu savas sirds dziesmas, 
kā arī izstāstītu savus labākos 
stāstus. Šoreiz programmas būs 
jāpakārto saieta tēmai.

Ir jau kļuvis par tradīciju, ka 
pasākums notiek aprīļa beigās, 

kad jau atnācis pavasaris ar da-
bas atmodu, ar zilajām vizbulītēm, 
kuras kā podziņas spīd pie zemes 
mātes brūnganajiem svārkiem, ar 
jauno bērziņu un lazdu ziedoša-
jām skarām un saules apspīdētu 
ceļu, pa kuru sanāk, sabrauc sa-
ieta dalībnieki, lai piepildītu īsti pa-
vasarīgo dienu ar kopā būšanas 
prieku, smeltos spēku visam ga-
dam un dalītos pieredzē. Ar vienu 
vārdu sakot – satiktos, sapazītos, 
sadziedātos un sadraudzētos.

Ikviens interesents tiek ai-
cināts dziedāt un jokot kopā ar 
mums!

Inta VIĻUMA, Dagdas novada 
Folkloras centra vadītāja

XII Galda dziesmu un 
“gvelžu” saietu gaidot

24. februārī Bērziņu pagasta 
bibliotēkā tika organizēta radošā 
darbnīca “Kad brilles un telefons 
atpūšas...”, kuru vadīja bibliotekā-
re Olga Brenča.  Dalībniecēm tika 
lūgts līdzi ņemt šķēres, audumu, 
adatu, diegus, lentes, mežģīnes…

„Tagad moderni lietām pie-
šķirt „otru elpu”, tā arī mēs no nekā 
kaut ko sataisām,” stāsta Olga. 
„Radošās darbnīcas bibliotēkā 
notiek regulāri, pulcējamies vis-
maz reizi mēnesī. Ierodas pagasta 
aktīvākās sievietes, par ko viņām 
saku lielu paldies. Tematikas izvē-
le -- pēc pieprasījuma. Piemēram, 
mūsu tante Ļena vēl pirms diviem 
gadiem sacīja, ka būtu labi sašūt 
maciņu telefonam. Lūk, šodien 
mēs šujam maciņus telefonam 
un brillēm. Darbnīcas neviens ne-
sponsorē, tālab visu nepiecieša-

mo gādā paši dalībnieki. Finanšu 
iespējas lauku ļaudīm, protams, ir 
ierobežotas. Bet sievietes ik pa lai-
kam veic inventarizāciju skapjos, 
un kaut kas jau tiek izņemts laukā, 
ko var pāršūt, pārveidot. Tā arī šie 
maciņi tiks šūti no dažādiem drēb-
ju atgriezumiem”.

Juris ROGA, autora foto

Brilles un telefons atpūšas

“KIA Carnival” - 2.3, dīze-
lis,2006., 7 vietas, melna. Tālr. 
28329510;
caurules, metāla loksni - 6mm, 
elektrisko dzinēju, vadus, dēļus. 
Viss lietots. Lietotas ražošanas 
mēbeles. Tālr. 29575177;
13, 14, 15, 16 collu riepas. Metā-
la un alumīnija diskus. Velosipē-
dus. Tālr. 29479733;
bullīti (3 nedēļas); biezpienu. 
Tālr. 22459402;
2 pīles un pīļtēviņu. Tālr. 
28229283;
pārtikas un sēklas kartupeļus. 
Piegāde. Tālr. 27131681; 
kviešus, rudzus, auzas, timotiņu; 
miltus. Piegāde. Tālr.  29134527;
zāģmateriālus, arī pēc pasūtīju-
ma. Tālr. 29728133;
malku, sienu ruļļos, skābbarību. 
Tālr. 28346625;
malku un īsos atgriezumus. Tālr. 
29226558.

zemi ar jebkādu mežu (var 
daļēji izcirstu). Visaugstākās 
cenas. Tālr. 29417548;
mežus īpašumā, zemi ar mežu, 
cirsmas. Par brīvu kārtojam 
robežu plānus, meža taksācijas, 
zemesgrāmatas. Augstas cenas, 
samaksa pie notāra. Vajadzības 
gadījumā izsniedzam avansu. 
Tālr. 29131196, woodholding@
inbox.lv;
visaugstākā cena par meža 
īpašumiem vai cirsmām, l/s 
zemi. Tūlītēja samaksa. Tālr. 
29105447, 20318082;
mežus ar zemi, cirsmas, apaļ-
kokus krautuvē. Samaksa uz-
reiz. Tālr. 26346688; 
investori Latgalē - zemi ar 
mežu, lauksaimniecības zemi 
sākot ar 5 ha (var bez ZG), kā 
arī lietaskoku. Tālr. 29888098. 

Vajadzīgs cilvēks veca, guloša 
slimnieka aprūpei ar dzīvošanu 
uz vietas. Tālr. 28148530.
Skaldu malku, palīdzēšu celt-
niecībā. Tālr. 29889748.
VĒLOS ĪRĒT 1-istabas dzīvokli. 
Tālr. 26896349. 
22. februārī PIEKLĪDIS gudrs 
suns ar kakla siksniņu (Ūdrīšu 
pag., Borovka). Tālr. 28729404.

5. martā, plkst. 10.00
Skolas ielā 9, Krāslavā

 (sēžu zālē)
Seminārs biškopjiem 

“Pavasara darbi dravā”
Lektors Armands Gumbris

Tālr. uzziņām 28797177

SIA Māra N  
aicina darbā 

rezerves daļu un riepu  
PĀRDEVĒJU

 (Asūnes iela 6 Dagdā.) 
Prasības: 

- laba pieredze darbā ar datoru;
- tehniskās zināšanas;
- vēlams, B kategorijas auto-
vadītāja apliecība
CV sūtīt uz mara.n@apollo.lv  

Tālr: 26525566

 7. martā plkst. 16:00 
Dagdas Tautas namā 

Bezmaksas koncerts 
“Latgales baltkrievi”.
Tajā piedalīsies Daugavpils 
teātra studija “Paulinka”.

P i e k t d i e n , 
6. martā pār-
došanā būs 
jaunas visti-
ņas (5 mēn.), 

labas dējējvistas un gaiļi. 
Iespējama gaiļu maiņa.

 Tālr. 29158908. 
Aglona - 8.00, Šķeltova - 

8.20, Grāveri - 8.40, Kombuļi 
- 9.00, Izvalta - 9.20, Borov-
ka - 9.40, Krāslava (Ostas 
iela) - 10.00, Skaista - 10.50, 
Veterovka - 11.10, st. Skaista 
- 11.30, Kalnieši - 11.50, Pied-
ruja - 12.10, Vaivodi - 12.30, 
Indra - 12.45, Skuki - 13.05, 
Robežnieki - 13.20, Asūne 
- 13.40, Dagda - 14.00, Ezer-
nieki - 14.30.

Aicinām uz Krāslavas Mūzi-
kas skolas audzēkņu un peda-
gogu pavasara koncertu “Lai 
skan!”, kas notiks 2015. gada 
10. martā plkst. 18.00 Krāsla-
vas kultūras namā.

Piedalīsies Staņislava Broka 
Daugavpils Mūzikas vidussko-
las audzēkņu kameransamblis. 

Latvijas Sarkanais Krusts
un Asinsdonoru centrs aicina

2015. gada 12. martā
no plkst. 9.00. līdz 12.00.

uz donoru dienu Krāslavas 
novada Sociālā dienesta  tel-

pās (Grāfu Plāteru ielā 6).
• Donoram pusdienu nauda – 

EUR 4.27. 
• Obligāti jāņem līdzi pase
• Donors var būt - vecumā no 18-

65 gadiem, ar svaru virs 50 kg
• Pirms asins nodošanas ne-

drīkst lietot alkoholu!

Krāslavas Sv. Ludviga Ro-
mas katoļu draudzes baz-
nīcā 9. martā plkst. 18.00 
notiks mise par visiem tiem, 
kuri 2014. gadā atbalstīja 
biedrību “CARITAS” gan 
ziedojot finansiālus līdzek-
ļus, gan pārtiku, kā arī palī-
dzēja veikt dažādus nepie-
ciešamos darbus.  

LATTELECOM virszemes 
televīzija, bezmaksas kanāli;  
satelīttelevīzija VIASAT, bez-
maksas TV kanāli. 

Uzstādīšana, remontdarbi, 
apkalpošana. 

Ātri, kvalitatīvi, cenas pēc 
vienošanās.

Tālr. 26344829.

Nolīst asara, sažņaudzas vaigs,
Pienāk nesauktais ardievu laiks.

Izsakām līdzjūtību Regīnai 
Paškevičai sakarā ar vīra nāvi.

Krāslavas rajona vetārstu 
kolektīvs 

Uzmanību!!!
Atvērts jauns plastikāta 

logu tirdzniecības veikals. 
Piedāvājam: 
- Plastikāta logus un durvis
GEALAN S8000IQ profili (Vācija)
- Metāla durvis
- Iekštelpu durvis
- Garāžu vārtus

Atlaides līdz 25 %ю
Krāslavā, Miesnieku ielā 13

Tālr. 27878088
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