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2.lpp

Latviešu valodas radošo 
darbu konkurss

3.lpp

Taisi ratus ziemā, bet 
ragavas - vasarā

Par gaidāmajām Valsts Preziden-
ta vēlēšanām 

3.lpp

FK “Krāslava” - Latvijas 
līmenī

6.lpp

Laipni aicināti, ārvalstu viesi!

Suvenīrs no Vācijas
Nākamajā numurā lasiet par ārvalstu viesu ciemošanos “Varavīksnes” skolā.

Alekseja GONČAROVA foto

Ārvalstu viesiem veltīts koncerts. Literatūras mācību stundas laikā. 

Laimi, lai tā vienmēr soļo 
blakus,
Sauli, lai tā vienmēr sirdī spīd,
Veselību, kas ir visa mīļa,
Dzīvesprieks lai garām neaiz-
skrien!

Sirsnīgi sveicam
 60 gadu jubilejā
Ēriku Doniku!

Māsa un brāļi

Šī diena, 
lai Tev skaistāka par 

citām,
Šī diena tikai reizi gadā aust,

Lai pietiek spēka katram 
dzīves rītam,

Lai katrs rīts kā skaisti ziedi 
plaukst.

Sveicam 60 gadu jubilejā
Juriju Ivanovu!

A.Orlovs, S. Zakrevskis, 
O. Stavro

•	 Lai mazinātu jauniešu bezdarbu, 
nepieciešama ciešāka starpsekto-
ru sadarbība nodarbinātības po-
litikas veidošanā, īstenošanā un 
izvērtēšanā, darba tirgū nepiecie-
šamo kompetenču prognozēšanā, 
karjeras konsultācijās, prasmju un 
spēju identificēšanā un attīstīšanā 
ar neformālās izglītības palīdzību, 
mobilitātes programmu veidošanā 
un citās jomās. Tas uzsvērts šo-
dien publicētajās rekomendācijās 
Eiropas Savienības (ES) un Aus-
trumu partnervalstu valdībām un 
nozīmīgākajiem partneriem, kuras 
tapušas otrā Austrumu partnerī-
bas Jaunatnes foruma laikā. Reko-
mendācijas plānots prezentēt Aus-
trumu partnerības samitā šī gada 
maijā, Rīgā, iekļaujot tās samita 
deklarācijā.

•	 Pasaulē vadošais aviācijas nozares 
ikmēneša žurnāls “Air Transport 
World” (ATW) savā jaunākajā iz-
devumā atzinīgi novērtējis Latvijas 
nacionālās aviokompānijas “airBal-
tic” peļņu, kā arī veiksmīgo restruk-
turizāciju un veiktās izmaiņas biz-
nesa modelī.

•	 Marta beigās pasaulē būs vērojams 
Saules aptumsums - pilns aptum-
sums gaidāms 20.martā, Latvijā tas 
būs vērojams daļēji.

•	 Trešā daļa jeb 34% Latvijas iedzīvo-
tāju ekonomiski aktīvajā vecumā 
no 18 līdz 55 gadiem uzskata, ka 
Paula Stradiņa Klīniskās universi-
tātes slimnīcas jaunā korpusa celt-
niecība tiks veikta kvalitatīvi.

•	 Kūla svētdien degusi visā Latvijā, 
lielākais kūlas ugunsgrēks reģis-

trēts Līvānu novadā - 60 tūkstoš 
kvadrātmetru platībā, nodegusi arī 
dārza mājiņa. Šogad Latvijā VUGD 
reģistrējis 101 kūlas ugunsgrēku. 
Pērnā zāle svilināta visos reģionos.

•	 8. martā rīdzinieki ziedus pirka ma-
zāk nekā pērn šajā datumā, taču 
sarukušo aktivitāti pārdevēji skaid-
ro ar gluži vienkāršu iemeslu - Sie-
viešu diena iekritusi svētdienā.

•	 Torņkalnā brūkošās divstāvu dzīvo-
jamās mājas Buru ielā 9 iedzīvotāji 
pašvaldības uzņēmumam “Rīgas 
namu pārvaldnieks” ir parādā teju 
23000 eiro par ēkas apsaimnieko-
šanu. Mājas iedzīvotāji savulaik 
atteikušies no finansējuma uzkrā-
juma veidošanas ēkas apsaimnie-
košanai.

•	 Sestdien uz Latvijas ceļiem policisti 
noformējuši arī 187 administratīvā 
pārkāpuma protokolus par atļautā 
braukšanas ātruma pārsniegšanu. 
Visvairāk šādu protokolu - 66 - no-
formēts Zemgalē, bet Rīgas reģionā 
pieķerti 45 ātruma pārkāpēji. Visā 
Latvijā todien pieķerti arī 17 ierei-
buši autovadītāji.

•	 Balstoties uz drošības policijas pār-
baudēm, ievērojami pieaudzis ter-
miņuzturēšanās atļauju atteikumu 
skaits. Par iemesliem drošības ies-
tāde nestāsta. 

•	 Rīga ir vienīgā Baltijas valstu gal-
vaspilsēta, kur pērn algas auga 
straujāk nekā mājokļu cenas. Tas ir 
viens no būtiskākajiem iemesliem, 
kas sekmējis mājokļu pieejamības 
kāpumu Rīgā

Latvijā

Piektdien, 6. martā, zem-
kopības ministrs Jānis Dūklavs 
darba vizītē apmeklēja Krāslavu, 
kur tikās ar Latgales lauksaim-
niekiem un pašvaldību vadītā-
jiem. Tikšanās laikā ministrs ar 

Latgales lauku uzņēmējiem un 
reģiona novadu pašvaldību va-
dītājiem diskutēja par pašreizējā 
plānošanas perioda Lauku attīs-
tības plāna (LAP) pasākumiem, 
atbalsta maksājumiem lauksaim-

niekiem, kā arī pārrunāja citus 
aktuālos nozares jautājumus un 
atbildēja uz žurnālistu jautāju-
miem. Plašāk par to nākamajā 
numurā.

Juris ROGA, autora foto

29. martā plkst. 3 naktī no 
sestdienas uz svētdienu, Latvijā 
notiks pāreja uz vasaras laiku, kad 
pulksteņa rādītāji būs jāpagriež 
vienu stundu uz priekšu, paziņo-
ja Ekonomikas ministrija. 

Patlaban pavasarī un rude-
nī pulksteņu rādītājus stundu uz 
priekšu un atpakaļ griež aptuveni 
70 pasaules valstu iedzīvotāji. Zi-
nātniskie pētījumi liecina, ka pāreja 
uz vasaras laiku samazina izlie-
totās enerģijas daudzumu, kā arī 
samazina ceļu satiksmes nega-
dījumu un pastrādāto noziegumu 
skaitu, norāda ministrijā. 

Pāreja uz 
vasaras laiku

Svarīga tikšanās

Rēzeknes Augstskolas pārstāvji viesosies Dagdas vidusskolā
Š. g. 12. martā plkst. 9.00, 
Dagdas vidusskolā notiks 
Rēzeknes Augstskolas pār-
stāvju tikšanās ar dažādu ve-
cumposmu skolēniem.

Pasākuma ietvaros ieplāno-
ta prof. I. Silinevičas lekcija „Tū-
risma iespēja Dagdas novadā”, 
kā arī maģistra studiju program-
mas „Filoloģija” absolventes Lī-

gas Čeveres grāmatas „Arhetipi 
un žanriskās iezīmes šausmu 
stāstos” koplasīšana un prof. I. 
Šuplinskas „Asociatīvā dzejoļu 
krājuma analīze” nodarbība. Būs 
arī saistošas aktivitātes tiem, 
kurus interesē inženierzinātnes. 
Visi interesenti varēs saņemt vis-
plašāko informāciju par studiju 
iespējām Rēzeknes Augstskolā. 

Vietējo bibliotēku pārstāvji aicinā-
ti, lai saņemtu RA izdevumus!

Citu vispārizglītojošo skolu 
pārstāvji, kuri vēlas organizēt sa-
vās mācību iestādēs tikšanos ar 
Rēzeknes Augstskolas pārstāv-
jiem, aicināti interesēties un vie-
noties par laiku pa tālr. 26656553 
vai rakstīt uz e-pastu: san@ru.lv.

RA Sabiedrisko attiecību nodaļa

Krāslavas KN 13. martā, 
plkst. 18.00 

Krāslavas amatierteātra izrāde

“Visi radi kopā” 
(Aivars Banka)
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Pasaulē
Ukrainas armija paziņo 

par pilnīgu smagā 
bruņojuma atvilkšanu

Ukraina, izpildot Minskas pa-
miera vienošanos, sestdien pabei-
gusi smagā bruņojuma atvilkšanu 
no konfliktējošo pušu valsts austru-
mos saskaršanās vietas, paziņoja 
Ukrainas armijas militārās operāci-
jas valsts austrumos štāba priekš-
nieka vietnieks pulkvedis Valentīns 
Fedičevs. Turklāt pulkvedis pazi-
ņoja, ka pretējā puse nav pārtrau-
kusi uguni un turpina uzbrukumus 
Ukrainas armijai. Viņš paziņoja, 
ka pēdējo 24 stundu laikā pretējā 
puse 46 reizes pārkāpusi Minskas 
vienošanās nosacījumus, tostarp 
trīs reizes tika uzbrukts Ukrainas 
pozīcijām. Fedičevs norādīja, ka 
visus uzbrukumus Ukrainas armija 
atvairīja. Arī nemiernieki Ukrainas 
austrumos sestdien paziņoja, ka ir 
pabeiguši smagā bruņojuma atvilk-
šanu Minskas līgumā noteiktajā at-
tālumā. Savukārt pašpasludinātās 
Doņeckas tautas republikas līderis 
Aleksandrs Zaharčenko apsūdzēja 
Ukrainas valdības pusi par savas 
vienošanas puses nepildīšanu. 
Viņš draudēja, ka bruņojums tiks 
atjaunots kaujas pozīcijās, ja Uk-
raina neizpildīs savas saistības. 
Pamiers Ukrainas austrumos ofi-
ciāli ir spēkā kopš 15. februāra 
saskaņā ar 12. februārī Minskā 
panāktu vienošanos.

Aicina izveidot kopīgu 
Eiropas armiju 

Eiropas Komisijas prezi-
dents Žans Klods Junkers svēt-
dien aicinājis izveidot kopīgu Ei-
ropas armiju, norādot, ka šādam 
solim būtu simboliska nozīme 
apstākļos, kad pieaug spriedze 
attiecībās ar Krieviju. 

Pēc Junkera teiktā, tāds so-
lis arī nenozīmētu, ka šī armija 
tūdaļ jāliek lietā, bet tādējādi Ei-
ropa nopietni apliecinātu Krievijai 
gatavību aizstāvēt savas vērtības 
un vienlaikus parādītu visai pa-
saulei, ka starp ES valstīm nekad 
nebūs kara. Kopīgi ES bruņotie 
spēki arī ļautu efektīvāk izmantot 
līdzekļus aizsardzības izdevu-
miem un sekmētu ciešāku dalīb-
valstu integrāciju, viņš piebildis. 
Iespējams, ka Junkera ierosinā-
jums varētu nepatikt Lielbritānijai, 
kas neatbalsta dziļāku bloka in-
tegrāciju, bet tas jau radis atbal-
stu Vācijā. Vācijas aizsardzības 
ministre Urzula fon der Leiena 
pagājušajā mēnesī izteica cerību, 
ka ja ne viņas bērni, tad mazbēr-
ni “pieredzēs Eiropas Savienotās 
Valstis ar savu armiju”. Bundestā-
ga ārlietu komitejas vadītājs Nor-
berts Rētgens savukārt norādījis, 
ka kopīga ES armija “ir Eiropas 
vīzija, kurai ir pienācis laiks”.

Ķīna pazemina 
ekonomikas izaugsmes 

prognozi
Ķīnas valdība pazeminājusi 

šā gada ekonomikas izaugsmes 
prognozi līdz aptuveni 7%, raksta 
MarketWatch. Pērnā gada mērķis 
bija 7,5%, bet realitātē izaugsme 
bija 7,4%, kas ir lēnākā izaugsme 
vairāk nekā 20 gadu laikā. Liela 
daļa pasaules tirgus dalībnieku 
jau gaidīja, ka izaugsmes mērķis 
tiks samazināts līdz 7%, jo vietē-
jais pieprasījums bremzējas, kā 
arī pasaules ekonomika atvese-
ļojas lēni.

Ekonomikas noskaņojums 
pasliktinās gandrīz visos seg-
mentos Ķīnā, savukārt aug pie-
prasījums pēc labākas izglītības 
un augstākām pensijām, kā arī 
tīrākas vides.

Nesen daudzi Latvijas au-
tovadītāji bija ļoti pārsteigti: ceļu 
policisti apturēja viņus, lai pār-
baudītu automašīnas tehnisko 
stāvokli uz ceļa. Diemžēl šo pār-
baužu rezultāti nav iepriecinoši.

Ar iniciatīvu pārbaudīt vieg-
lo automašīnu tehnisko stāvokli 
nāca klajā Ceļu satiksmes drošī-
bas direkcija. Kravas automašīnu 
tehniskā stāvokļa pārbaudes uz 
Latvijas ceļiem ir diezgan plaši 
izplatīta prakse. Tagad CSDD 
sadarbībā ar Ceļu policiju vairāk 
uzmanības pievērsīs arī citiem 
transportlīdzekļiem.

Kā zināms, Latvijā transport-
līdzekļa tehniskā apskate autova-
dītājiem jāiziet reizi gadā. Taču 
eksperti uzsver, ka, lai ceļu sa-
tiksmes drošība reāli uzlabotos, 
ar to nepietiek. Piemēram, auto-
vadītājs varēja iziet tehnisko ap-
skati vasarā, kad ir uzliktas jau-

nas vasaras riepas. Bet pēc tam 
iestājās ziema, un, lai ietaupītu 
finanšu līdzekļus, auto īpašnieks 
uzliek vecas, gandrīz „plikas” zie-
mas riepas. Līdz ar to automobiļa 
tehniskais stāvoklis strauji paslik-
tinās, taču šis fakts netiks atklāts 
līdz tam laikam, kad autovadī-
tājs atkal brauks pārbaudīt savu 
transportlīdzekli CSDD.

Tāda pati situācija ir saistī-
ta, piemēram, arī ar automobiļa 
izmantošanas intensitāti. Daži 
cilvēki gada laikā nobrauc tikai 
5000 kilometrus, bet citi - 10 rei-
zes vairāk. Vārdu sakot, tuvākajā 
laikā visiem autovadītājiem jārē-
ķinās ar to, ka CSDD un Ceļu po-
licija veltīs vairāk uzmanības arī 
vieglo automašīnu vadītājiem.

Pirmās pārbaudes gaitā tika 
apskatīts aptuveni 500 vieglo 
automobiļu. No visiem pārbaudī-
tajiem transportlīdzekļiem 16% ir 

būtiski bojājumi, kas var ietekmēt 
satiksmi. CSDD pārstāvji pastās-
tīja, ka šo reidu laikā galvenokārt 
pārbauda riepu stāvokli un au-
tomašīnu apgaismes iekārtu at-
bilstību noteikumiem (piemēram, 
vieglajiem auto bija neatļauti uz-
stādītas „ksenona lampas”, kas 
apžilbina ne tikai pretī braucošo, 
bet arī priekšā braucošo trans-
portlīdzekļu vadītājus). Visizplatī-
tākais pārkāpums ir nepietiekams 
ziemas riepu protektora dziļums. 
Bija arī kuriozi gadījumi. Piemē-
ram, kāds autovadītājs pārvieto-
jās pa ceļu ar transportlīdzekli, 
kam ir piekabe bez viena riteņa.

Pagaidām netiek plānots 
pārbaudīt uz ceļa visas automa-
šīnas bez izņēmuma. Taču CSDD 
sola palielināt pārbaudāmo auto-
mobiļu skaitu līdz 3000. Protams, 
jebkura papildus tehniskā apska-
te neizraisīs lielu entuziasmu Lat-

vijas autovadītāju vidū. Pašlaik 
daudzi cilvēki ir ļoti neapmierināti 
ar esošā transportlīdzekļa nodok-
ļa apmēru, it īpaši, ņemot vērā 
Latvijas ceļu zemo kvalitāti. No 
citas puses, pagaidām neviens 
nav atcēlis ceļu satiksmes notei-
kumus, kuros ir atrunāts, ka auto-
vadītāji ir atbildīgi par sava trans-
portlīdzekļa tehnisko stāvokli.

Ja šīs ārpuskārtas tehniskās 
apskates kļūs sistemātiskas, tad 
efekts noteikti būs pozitīvs. Jo 
pārgalvji, kuri ziemas laikā traucas 
pa ceļiem ar nodilušām riepām vai 
apžilbina citus autovadītājus, iz-
raisa problēmas, kas ir saistītas 
ne tikai ar Ceļu policijas vai CSDD 
prasībām, bet ar mums, vienkār-
šiem autovadītājiem. Bet tiem, 
kas labi kopj savus „dzelzs zir-
gus”, nav par ko uztraukties, jo lie-
ka pārbaude nevienam nekaitēs.

  Viktors ŪDRIŠS

 Ārpuskārtas tehniskā apskate 
Varas pārstāvju pārsteigums Latvijas autovadītājiem

“Vēsmas valstī par skolu 
likteni ir dažādas, un laikam ar 
skolā esošo skolēnu skaitu mēs 
nevaram pierādīt Izglītības un 
zinātnes ministrijā to, ka esam 
pilnvērtīga skola,” atbild A. Um-
braško. “Viņu skatījumā tā ir 
bezmaz vai viena klase pilsētas 
mērogā. Tas, ko droši varu aplie-
cināt -- nākamajā mācību gadā 
skola pastāvēs un vecāki par to 
var būt droši. Mums ir maza, bet 
pietiekoši stabila skola. Par tā-
lākajiem gadiem droši apgalvot 

neko nevaru, bet katrā gadījumā 
pastāv cerība, ka sākumskola 
būs arī turpmākos gadus, kamēr 
ir bērni.”

Juris ROGA
Autora arhīva foto

ATTĒLĀ: Inesis Ēriks Ci- 
buļskis, Daniels Vagalis, 
Laura Mežiņa, Elizabeta Stola 
un Armands Vagalis (nav 
attēlā) pagājušajā mācību 
gadā godam pārstāvēja skolu 
novada olimpiādēs.

Kas sagaida mazo skolu?
Mediji raksta, ka Latvijā ir vairāk nekā 200 skolu, kurās ir ma-
zāk nekā 100 skolēnu. No gada uz gadu skolu skaits sama-
zinās un, dzirdot televīzijā politiķu izteikumus, sevišķi sāk 
raizēties vismazāko skoliņu bērnu vecāki. Esot Kombuļos, 
pajautāju pārvaldes vadītājam Aivaram Umbraško, kas tuvā-
kajā nākotnē sagaida Sauleskalna sākumskolu?

Mūsdienu pasaule ir sarežģīta 
un daudzveidīga. Taču, neskato-
ties uz atšķirībām starp dažādām 
civilizācijām, mūsu pasaulē viss ir 
vienots un savstarpēji saistīts. Mūs-
dienu komunikācijas līdzekļi dod 
iespēju sazināties cilvēkiem, kurus 
šķir tūkstošiem kilometru. Ir izvei-
dojusies vienota informācijas telpa, 
kas veicina kultūru un civilizāciju 
mijiedarbību. Pasaules vienotība 
tiek nodrošināta arī ekonomiski. Ne-
viena sabiedrība mūsdienās nevar 
eksistēt izolēti. Par to pastāstīja Rita 
Zaikovska (12.а klase), kura atklāja 
vidusskolēnu konferenci. 

10.–12. klašu skolēni ar vēstu-
res un politikas skolotājas L. Kairānes 
palīdzību sagatavoja mācību stundu 
– konferenci „Globalizācija: plusi, 
mīnusi, iespējas un draudi”.

Darja Stankeviča (12.а) piedā-
vāja noskatīties informatīvo video- 
filmu „Globalization” angļu valodā. 
Un tas nav nejauši. Pavisam drīz, 
16. martā, 12. klašu skolēni kārtos 
centralizēto eksāmenu angļu valodā. 
Tāpēc vidusskolēniem bija laba ie-
spēja pārbaudīt savas zināšanas un 
prasmes šajā svešvalodā. 

Par globalizācijas pozitīvo ietek-
mi pasaulē un Latvijā runāja jaunieši 
no 12. a klases. Tā ir konkurētspēja, 
studijas un darbs citās valstīs, plašas 
iespējas biznesa, informatīvo tehno-
loģiju sfērā un citās jomās. 

12. b klases skolēni sprieda par 
globalizācijas mīnusiem. Tas ir ne-
vienlīdzības kāpums: bagātie kļūst 
vēl bagātāki, nabadzīgie - vēl naba-
dzīgāki. Nabadzīgas valstis kļūst par 

atkritumu „izgāztuvi”. Globalizācijas 
procesā tirgum ir raksturīgas arī da-
žādas kļūdas, piemēram, pasaules 
ekonomiskā krīze 2008. gadā.

Viena no izplatītākajām prob-
lēmām ir narkomānija. Tā pastāv arī 
Latvijā. Kopš 90-to gadu sākuma no-
ziegumu skaits, kas ir saistīti ar nar-
kotiskām un psihotropām vielām, 
palielinājās 10 reizes. 1991. gadā 
Latvijā bija reģistrēti 118 noziegu-
mi, kas saistīti ar narkotikām, 2007. 
gadā - jau 1470.  Jauniešus satrauc 
arī tas, ka ik gadu pieaug to cilvēku 
skaits, kas aizbrauca no Latvijas uz 
ārzemēm. Vai mūsu valstij izdosies 
novērst šo „smadzeņu noplūdi”?

10. klašu skolēni sagatavoja 
prezentācijas par globalizācijas ie-
spējām. Bet par globalizācijas drau-
diem pastāstīja 11. klašu audzēk-
ņi. Civilizācijām ir dažāda vēsture, 
valodas, kultūra, reliģijas. Un šīs 
atšķirības pastāvēs vēl ilgāku laiku. 
Globalizācija izraisa arī nevēlamus 
konfliktus: ekonomikas pagrimumu, 
organizēto noziedzību, narkotiku iz-
platīšanu, nelegālo cilvēku tirdznie-
cību, terorismu un citas problēmas.

Globalizācija kļuvusi par vienu 
no ietekmīgākajiem spēkiem, kas 
nosaka mūsu planētas tālāko attīstī-
bas gaitu. Tai piemīt gan pozitīvi, gan 
negatīvi aspekti. Tāpēc nav iespē-
jams vērtēt šo procesu viennozīmīgi. 
Tādu secinājumu izdarīja 90 Krāsla-
vas Varavīksnes vidusskolas 10.-12. 
klašu skolēni.

Marita KORMIĻCEVA, konferences 
dalībniece, Krāslavas Varavīksnes 
vidusskolas 12.a klases skolniece

Globalizācija: plusi, mīnusi, 
iespējas un draudi

Lai varētu sekot kādai perso-
nai, iesākumā ir jāreģistrējas portālā 
www.enudiena.lv, jānosūta motivā-
cijas vēstule attiecīgajai instancei. 
Manā gadījumā tā bija Tieslietu mi-
nistrija. Tā kā dotajā portālā ir iespē-
jams atzīmēt 3 personas, kuras vēlies 
„ēnot” , es izvēlējos Valsts sekretāru  
Raivi Kronbergu un  Tieslietu ministru 
Dzintaru Rasnaču. 

Pēc motivācijas vēstuļu kon-
kursa, kas noslēdzās 4. februārī, es 
uzzināju, ka esmu izvilcis laimīgo lozi 
„ēnot” Tieslietu ministrijas Valsts sek-
retāru  R.Kronbergu. Ar mani sazinā-
jās Tieslietu ministrijas koordinācijas 
un komunikācijas biroja darbinieki un 
izklāstīja man paredzēto dienas gaitu, 
kas izrādījās ļoti plaša un aizraujoša.

Lai arī 11. februārī Rīgā nedaudz 
lija, tas nemazināja manu vēlmi 
paplašināt savu redzesloku. Ieejot 
Tieslietu ministrijā, mani un citas 
Tieslietu ministrijas „ēnas” sagaidīja 
smaidoša apsardze, kurai vajadzē-
ja nodod savas somas, un mūsu tās 
dienas koordinatore Ksenija Vītola.  
Mūsu dienaskārtība sākās ar Laim-
dotas Straujumas apsveikšanu vārda 
dienā un nelielu fotosesiju Tieslie-

tu ministrijas „Taisnības” dievietes 
priekšā. 

Vēlāk mēs tikām sadalīti vairā-
kās grupās, un līdz ar to man bija ie-
spēja piedalīties ekskursijā Tieslietu 
ministrijas ēkā. Tika apskatīta biblio-
tēka, vairākas sēžu zāles un  preses 
konferenču zāle, kuru regulāri mēs 
redzam televīzijā, kad uzstājas Mi-
nistru prezidente. Pēc nelielas preses 
konferences novadīšanas, bija jāstei-
dzas uz Ministru kabinetu sēdi, kurā 
mēs darbojāmies kā ministri. Jāsaka, 
ka pirms dalības šajā pasākumā bija 
jāsagatavo runa Ministru kabineta 
sēdei ar priekšlikumiem cīņā par jau-
niešu nodarbinātību.  Lai gan sākumā 
man bija paredzēts Tieslietu ministra 
mandāts, tomēr iepriekšējās dienas 
vakarā, pēc ministrijas darbinieku lū-
guma, lai aizvietotu saslimušo skolē-
nu, man nācās  „apsēsties” Veselības 
ministra krēslā. Šāda apmaiņa mani 
nemaz nesamulsināja, jo šajā dzīvē 
nav mūžīgs un pastāvīgs itin nekas. 
Kā jau iepriekš minēju, Ministru kabi-
neta sēdē tika apskatīta aktuāla prob-
lēma par tēmu „Jauniešu nodarbinā-
tības iespējas Latvijā”. 

Turpinājums 4.lpp

Latvijā jau vairākus gadus tiek rīkots  tāds unikāls pasākums 
kā Ēnu diena, kad jauniešiem ir iespēja „ēnot” jebkuru sevis 
izvēlētu cilvēku noteiktajā darba vietā. Es tāpat kā simtiem 
citu  jauniešu arī šogad biju nolēmis piedalīties šajā pasāku-
mā, kas notika 11.februārī.  Pagājušajā gadā sekoju pa pē-
dām Rīgas reklāmas aģentūras „GOAHEAD”  reklāmas psi-
hologam, taču šogad, lai pārliecinātos, ka manis izvēlētais 
nākotnes studiju virziens ir man pieņemams, biju izvēlējies 
„ēnot” tādu profesiju cilvēkus, kas būtu saistīti ar tieslietām.  

Ēnu diena – iespēja, ko 
nedrīkst palaist vējā
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„Nav nozīmes, cik jums gadu.
Ja jūs spējat saglabāt vēlmi būt 
radošs,
bērns jūsos ir dzīvs.”

(Dž. Kasavetess)

Ir agrs februāra rīts, trīs 
Krāslavas Valsts ģimnāzijas 
skolēni – Emīls Stivriņš, Rihards 
Misjuns (9. kl.), Reinis Maļuhins 
(12. c kl.) – un skolotāja ir ceļā 
uz pasākumu, ko rīko Latviešu 
valodas aģentūra Rīgas Latvie-
šu biedrības nama Zelta zālē. 
Pasākumā tiek aicināti piedalī-
ties skolēnu radošo darbu „Mani 
septiņjūdžu zābaki stāv kaktā ar 
putekļiem apklāti” konkursa lau-
reāti, viņu skolotāji, radi un citi 
atbalstītāji.

Ceļš uz Rīgu nav tuvs, tā-
pēc pietiek laika nodoties dažā-
dām pārdomām… Viss sākās 
2014. gada rudenī, kad uz sko-
lu tika atsūtīts Latviešu valodas 
aģentūras radošo darbu konkur-
sa „Mani septiņjūdžu zābaki stāv 
kaktā ar putekļiem apklāti” noli-
kums un kad saviem skolēniem 
piedāvāju piedalīties tajā. Man 
noteikti piekritīs visi skolotāji 
(īpaši valodnieki un literāti), ka 
pierunāt skolēnus veikt kaut ko 
papildus mācībām ir salīdzinoši 
smagi. Viss, kas ir jādara ārpus 
mācību programmas, rada, ja 
tā var teikt, papildus raizes gan 
skolotājam, gan skolēnam. Kā 
par brīnumu, īpaša pretestība 
no skolēnu puses nesekoja, tieši 
otrādāk - noteiktā laikā man uz 
galda jau atradās neliela kau-
dzīte ar oriģināliem darbiņiem. 
Bērni bija pacentušies! Darbi 
sanāca tiešām radoši un intere-
santi, man nācās pat lūgt kolēģu 
palīdzību, lai izvēlētos labākos, 
jo katrā klašu grupā varēja sūtīt 
tikai 3 darbiņus. Ir milzīgs gan-
darījums un lepnums par saviem 
skolēniem, jo no sešiem aizsūtī-
tajiem darbiem laureātu sarakstā 
tika iekļauti triju skolēnu darbi.

Jūs teiksiet - kas tad tur, iz-
domā, uzraksti, aizsūti un gaidi 
balvu! Laikam no malas skato-
ties, tas tiešām ir tik vienkārši. 
Bet, zinot iesūtīto radošo darbu 
skaitu, šis skaitlis vien jau liek 
aizdomāties (konkursam kopu-
mā bija iesūtīti 432 radošie darbi, 
no tiem – 273 literārie darbi). Arī 
žūrija bija ļoti nopietna, darbus 
vērtēja Latvijas Nacionālās bib-
liotēkas Bērnu literatūras cen-
tra vadītāja Silvija Tretjakova, 
UNESCO LNK ģenerālsekretā-
res p.i. Baiba Moļņika, Kultūras 

akadēmijas profesors literatūrzi-
nātnieks Raimonds Briedis, Rī-
gas Latviešu biedrības krājumu 
glabātāja Gaida Jablovska un 
Latviešu valodas aģentūras pro-
jektu koordinatore Velga Līcī-
te-Meldere. Iespaidīgi, vai ne?

Tā nu mēs esam tikuši līdz 
Rīgai un, svinīgi saposušies, ie-
nākam Rīgas Latviešu biedrības 
Zelta zālē. Pasākumā uzrunu 
teica Latviešu valodas aģentū-
ras direktors J. Valdmanis, un 
tad notika laureātu apbalvošana. 
Pasākuma gaitā aktieri Karīna 
Tatarinova un Jānis Kronis lasī-
ja vairāku skolēnu interesantā-
ko darbiņu fragmentus. Man kā 
skolotājai bija ļoti patīkami, ka 
Reiņa, Emīla un Riharda radošo 
darbu fragmenti arī tika nolasī-
ti. Šis pasākums gan man, gan 
skolēniem sniedza arī izglītojošu 
informāciju.  Jūrmalas pilsētas 
muzeja filiāles Aspazijas mājas 
vadītāja Ā.Vanaga stāstīja inte-
resantus faktus par Aspazijas 
dzīvi, valodniece L.Balode snie-
dza savdabīgu informāciju par 
kurpēm, vīzēm, zābaciņiem lat-
viešu personvārdos un vietvār-
dos, bet Latvijas Etnogrāfiskā 
brīvdabas muzeja darbiniece 
L. Miklaševiča vēstīja par sen-
latviešu apaviem, savukārt lite-
ratūrzinātnieks R. Briedis bija 
sagatavojis literāru viktorīnu 
skatītājiem. Noslēgumā bija 
muzikāls dzejas priekšnesums 
„Raiņa un Aspazijas bērnu die-
nas dzeja un dziesmas” teātra 
studijas „Rampa” un Ziemeļu 
dzimtas izpildījumā( režisore 
Ināra Čakste).

Lai gan bijām agri cēlušies 
un braukuši tālu ceļu, pasākums 
paskrēja vēja spārniem, mani 
skolēni ar lielu interesi vēroja 
visu notiekošo, un, protams, arī 
es kā skolotāja esmu lepna un 
gandarīta ar savu skolēnu panā-
kumiem. Emīlam Stivriņam tika 
pasniegts diploms par 2. vietu, 
bet Rihardam Misjunam – atzi-
nība 5. -9. klašu grupā, Reinim 
Maļuhinam – atzinība 10. – 12. 
klašu grupā. 

Kārtējo reizi esmu pārlieci-
nājusies, ka mūsu skolā skolē-
ni aug un veidojas par gudrām, 
radošām, izcilām personībām, 
kam latviešu valoda ir vērtība, 
kas arī nākotnē noteikti cels 
godā un cieņā gan latviešu valo-
du, gan mūsu valsti.

Aija JAKOVELE, Krāslavas 
Valsts ģimnāzijas latviešu 

 valodas un literatūras skolotāja 

Latviešu valodas radošo 
darbu konkurss

— Tā gluži nav, pagājušajā 
gadā esam iesākuši aktīvi strā-
dāt, lai mazinātu vidi degradē-
jošu būvju problēmu. Iebraucot 
Kombuļos no Krāslavas, ceļa 
malā ciemata ainavu bojāja ne-
pievilcīga ēka, kuru par pašval-
dības līdzekļiem esam nojaukuši 
līdz ar pamatiem un arī šogad 
plānojam nojaukt vēl kādu grūs-
tošu ēku un rekultivēt vidi. Bet es 
nevaru apsolīt sakārtot visu uz-
reiz gada laikā. 

Bijušo skolas ēku kompleksu 
ir iegādājies īpašnieks, kurš pēdē-
jos desmit gadus aktīvi nodarbo-
jas ar tūrismu. Viņš ir rīdzinieks, 
bet šobrīd es sacītu – tikpat kā 
vietējais. Tūrisma bizness rit pie 
Ārdava ezera, kur uzbūvēta atpū-
tas māja. Skolas ēku kompleksu 
cilvēks savulaik ir pircis ar cēlu 
mērķi, proti, plānoja ierīkot pan-
sijas tipa veco ļaužu māju, jo bi-
jušās muižas ēkas un pārējās pa-
līgēkas ir pietiekoši plašas. Tapa 
arī projekts, diemžēl nav atrasta 
kopēja valoda ar investoriem un 
valsti, lai šo ieceri realizētu un ierī-
kotu pansijas tipa māju. Par to, ka 
mums vajadzētu kaut ko vairāk, 
nekā tikai aizsistus logus un vasa-
rā appļautu teritoriju, ar īpašnieku 
ir runāts katru gadu, bet arī viņu 
varu saprast. Šobrīd puisim nav 
naudas, lai realizētu sākotnējo 
ieceri, un rast līdzekļus, lai ēkas 
vienkārši nojauktu, viņam arī nav 
iespēju. Ieņēmumi no tūrisma pē-

dējos gadus bijuši paplāni, līdz ar 
to nav brīvu līdzekļu, lai ēkas sa-
vestu kartībā. Tik vienkārši tas nav 
— nepieciešama smagā tehnika, 
cits autotransports. No pagasta 
iedot viņam vienu bezdarbnieku 
– ar tādiem spēkiem tur neko ne-
paveiksi. Bet es viennozīmīgi varu 
apliecināt, ka no saimnieka puses 
ir sapratne par to, ka ēkas degra-
dē vidi un situācijai vajadzīgs 
risinājums. Tomēr kādu laiku kar-
dinālu pārmaiņu tur nebūs. Gribu 
vēlreiz uzsvērt, ka pagastā ir pozi-
tīvas tendences un arī šogad tur-
pināsim iesākto, akcentu liekot uz 
pagasta centru.”

Atbildi pierakstīja Juris ROGA
Autora foto

Jau ilgstoši Kombuļu centrā atrodas vairākas pienācīgi neapsaimniekotas, var sacīt — grūs-
tošas ēkas (bijušais skolas ēku komplekss, sovhoza laiku noliktava parka teritorijā). Kāpēc 
šajā jautājumā nav redzamu pārmaiņu pagastā?

Jautājums — atbilde

Alekseja GONČAROVA foto

Pavasaris uz palodzes

Saeimā ir nobažījušies par jūnijā 
gaidāmajām Valsts prezidenta vēlēša-
nām. Kārtējās valsts pirmās personas 
vēlēšanas var pārvērsties no ikdie-
nišķas parlamentāras balsošanas ilgā 
politiskā seriālā ar noslēpumiem un 
intrigām. Saskaņā ar Satversmi Valsts 
prezidentu ievēl Saeima, balsojot aiz-
klāti (t.i., ar biļeteniem), turklāt par 
kandidātu jānobalso vismaz 51 Saei-
mas deputātam.

Jau šobrīd, kad palicis pusgads 
līdz vēlēšanām, kļūst skaidrs, ka val-
došās partijas nespēj vienoties par 
vienu kandidātu šim amatam. Pēdējā 
Saeimas sēdē februārī parlamentā-
rieši ar balsu vairākumu noraidījuši 
„Nacionālās apvienības” ierosinā-
jumu mainīt balsošanas procedūru. 
„Nacionālie” uzskata, ka valsts galva 
jāievēl atklāti.

Taču parlamentārā opozīcija uz-
skata, ka šādas „atklātas vēlēšanas” ir 
izgudrotas pirmām kārtām politisku 
spekulāciju nolūkos. Kreisi centriskā 
partija „Saskaņa” ir izvirzījusi savu li-
kumprojektu attiecībā uz prezidenta 
varu. Grozījumi likumā „Par Latvijas 
Republikas Satversmi” paredz vispā-
rējas prezidenta vēlēšanas. Taču arī 
šis ierosinājums tika noraidīts – šoreiz 
Saeimas Juridiskās komisijas līmenī. 
Likumprojektu kritizējušas valsts pir-
mās personas – pašreizējais Valsts 
prezidents Andris Bērziņš un prem-
jerministre Laimdota Straujuma: gro-
zījumi, lūk, nepietiekami iedziļinoties 
prezidenta pilnvarās. Jo visas tautas 
ievēlētam prezidentam, pēc jebkādas 
loģikas, jābūt ar lielākām iespējām 
ietekmēt tautas dzīvi nekā Saeimas 
vairākuma ieliktenis.

Starp citu, sabiedrības aptaujas 
liecina, ka vairums vēlētāju ir pārlie-
cināti: prezidenta vēlēšanu sistēmā 
kaut kas jāmaina. Apmēram 70% 
aptaujāto bija par vispārējām valsts 
galvas vēlēšanām, virs 80% – par at-
klātu Saeimas balsošanu. Pēc parla-

mentārās frakcijas „Saskaņa” vadītāja 
Jāņa Urbanoviča viedokļa, gaidāmās 
prezidenta vēlēšanas kārtējo reizi 
demonstrē, cik dziļas ir domstarpības 
valdības koalīcijā. Valsts prezidents 
veic drīzāk reprezentatīvas funkci-
jas, tā ir politiskā „vieglsvara” figūra, 
taču arī šeit „Nacionālā apvienība”, 
„Vienotība” un „Zaļo un zemnieku sa-
vienība” nespēja vienoties un izvirzīt 
vienu kandidātu. Vēl jo vairāk – „za-
ļie” atklāti pauda, ka viņu kandidāts – 
pašreizējais prezidents Andris Bērziņš 
– neiebilst pret balotēšanos uz otro 
termiņu.

„Diemžēl koalīcijas domstarpības 
neierobežojas ar jautājumu, kurš būs 
nākamais Latvijas prezidents un vai 
Andris Bērziņš atkārtoti izvirzīs savu 
kandidatūru šajā postenī,” skaidro Jā-
nis Urbanovičs. „Valdībai nav skaidras 
pozīcijas daudzos vitāli svarīgos jautā-
jumos, bet daži valdošās koalīcijas de-
putāti Saeimā bieži vien ieņem pozīciju, 
kas ir pretēja valdības pozīcijai. Pašlaik 
gan ekonomikā, gan politikā ir daudz 
svarīgu jautājumu, kas jārisina pēc ie-
spējas ātrāk, taču koalīcijas domstarpī-
bu dēļ joprojām esam tur, kur esam.” 
Pagaidām valdošās partijas ierosināja 
tā dēvēto „pirmsvēlēšanu posmu”.  
ZZS frakcijas vadītājs Augusts Brigma-
nis paziņoja, ka koalīcija rīkos pārrunas 
ar sabiedrisko organizāciju pārstāv-
jiem. Uzklausot viņu viedokļus, koalīci-
jas partijas arī izšķirsies par prezidenta 
kandidātu. Pārrunas beigsies 19. maijā. 
Pagaidām vienīgais oficiāli pieteiktais 
kandidāts prezidenta amatam ir Saei-
mas deputāts Mārtiņš Bondars, kuru 
izvirzījusi „Latvijas Reģionu apvienība”. 
Bet neoficiāli kā kandidātus min Eiro-
pas Parlamenta deputāti no „Vienotī-
bas” Sandru Kalnieti, kā arī bijušo Sa-
eimas priekšsēdētāju Solvitu Āboltiņu.

Latvijas prezidenta vēlēšanas 
notiks šogad, ne vēlāk par jūnija pir-
mo pusi.

Darja TIŠČENKO

Taisi ratus ziemā, 
bet ragavas – vasarā 

Pedagogu amata  algas 
jaunajā modelī

Izglītības un zinātnes ministrija 
plāno vispārizglītojošo skolu pedagogu 
darba samaksas jaunajā modelī 5. gru-
pā – skolās, kurās vidējais skolēnu skaits 
vienā klasē ir lielāks par 25 skolēniem, 
noteikt skolotājam augstāko amata algas 
likmi bruto 1000 eiro mēnesī, bet zemāko 
– 870 eiro, ieviest 1. grupā – skolās, kurās 
ir vidēji līdz 9,9 skolēniem klasē. Jaunajā 
modelī IZM plāno saglabāt pedagogu 
darba kvalitātes pakāpju piemaksas, arī 
piemaksas valsts ģimnāziju skolotājiem.

Direktoriem un viņu vietnie-
kiem plānots algas likmes noteikt uz 
vienu amata vienību pēc skolēnu skaita 
skolā. Līdz 100 skolēniem - direktora 
amata alga varētu būt bruto 1080 eiro 
mēnesī, bet vietniekam – 900 eiro. Ad-
ministrācijas alga lielajās skolās ar vairāk 
par 1000 skolēniem, direktoram – bru-
to 1680 eiro mēnesī, bet vietniekam – 
1200 eiro mēnesī.

Uz 600 skolēniem psihologam un lo-
gopēdam katram plāno algas likmi bruto 
880 eiro mēnesī. Tāda pati alga plānota kar-
jeras izglītības pedagogam uz 700 skolē-
niem un bibliotekāram uz 1000 skolēniem. 
Lai formulētu Latvijas Izglītības un zinātnes 
darbinieku arodbiedrības viedokli par jau-
najā modelī plānotajām pedagogu algām, 
arodbiedrība aicina biedrus izteikt savu 
viedokli, iesūtot atbildes uz trim jautāju-
miem:

1. Vai skolotāju darba alga sama-
zinātos, nemainītos vai palielinātos, ja 
1. skolu grupā amata alga tiktu noteikta 
870 eiro un 5. skolu grupā – 1000 eiro?

2. Kāds ir jūsu viedoklis par piedāvāto 
direktoru un direktoru vietnieku atalgoju-
mu (samazinās, nemainās vai palielinās)?

3. Kāds ir šī brīža nodrošinājums 
ar atbalsta personālu Jūsu skolā? Vai 
ierosinājumi pedagogu darba samaksas 
jaunajā modelī šo situāciju pasliktinātu, 
uzlabotu vai nemainītu?  Vai piedāvātā 
algas likme psihologu, logopēdu, kar-
jeras izglītības pedagogu, bibliotekāru 
darba algu samazinātu, nemainītu vai 
palielinātu?

Atbildes sūtiet uz e-pastu lizda@
lizda.lv 
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Pavasara svētku atskaņas

Jaunieši ir sajūsmā.                             Alekseja GONČAROVA foto

Tā atpūšas Ezerniekos

Sagaidot viesus.

Vita Vitāne — soliste un ansambļa “Tautības studija” vadītāja.

Dzejniece Zoja Ionina. Tatjanas Volovatovas jaunā 
dziesma.

Baltkrievu kolorīts.

— Vietu, kur cilvēkiem ir darbs, 
nav daudz — pagasta pārvalde, sko-
la, bibliotēka, tautas nams, bija divi 
veikali, tagad palika viens, kurā strādā 
trīs mūsu iedzīvotāji. Firma “Elli V” ne-
izmantoja situāciju, ka viņu veikals fak-
tiski kļuva monopolists mūsu ciematā 
un cenas nepaaugstināja. Vēl ir pāris 
zemnieku saimniecības, kuras cilvēkus 
nodarbina sezonas darbos, bet tas arī 
viss.

Liels atspaids ir algotie pagaidu 
sabiedriskie darbi (APSD) — aktīvais 
nodarbinātības pasākums bezdarbnie-
kiem darba iemaņu iegūšanai un uztu-
rēšanai, veicot sociāla labuma darbus. 
Bezdarbnieks, piedaloties APSD, sa-
ņem ikmēneša atlīdzību 142,29 eiro 
apmērā. Ja pērn algotos pagaidu 
sabiedriskos darbus mūsu pagastā 
pildīja astoņi cilvēki, tad šogad tikai 
četri. Bezdarbnieks tiek nodarbināts 
secīgi vai ar pārtraukumiem ne ilgāk 
kā četrus mēnešus 12 mēnešu perio-
dā, pasākumā viņš var iesaistīties arī 
atkārtoti. Lai arī nodarbināmo skaits 
pēc NVA programmas šogad ir ma-
zāks, mums tas nav liels zaudējums, 
un, manuprāt četri algoto pagaidu 
sabiedrisko darbu veicēji tādai mazai 
pārvaldei kā mūsējā ir pietiekoši. Pa-
redzu, ka visus labiekārtošanas darbus 
paveiksim un varbūt kaut ko nedaudz 
vairāk. Lai nodarbinātu lielāku skaitu, 
rodas arī savas problēmas – jānopērk 
darbarīki, cimdi, benzīns utt. Tas viss 
tagad ir uz pārvaldes rēķina. Agrāk, 
kad bija dažādi projekti un bija daudz 
bezdarbnieku, to visu iegādājāmies 
par projektu naudu.

Tikt pie līdzekļiem var arī piesa-
koties garantētā minimālā ienākuma 
(GMI) pabalsta saņemšanai. Tos savus 
iedzīvotājus, kuri saņem GMI pabalstu, 
arī nodarbinām un katram jānostrādā 
līdz 24 stundas mēnesī pagasta teri-
torijas uzkopšanā un labiekārtošanā. 
Pabalsta apmērs ir atkarīgs no katra 
konkrētā cilvēka materiālās situācijas, 
tālab summas var būt dažādas. Norī-
kojumu pabalsta saņēmējam izsniedz 
sociālais dienests, viņš ar savu lapiņu 
nāk pie mums, un tajā jau rakstīts, cik 
stundas viņam ir jānostrādā.

— Vai šodien jūsu pagastā ir 
tādi cilvēki, kuri nesaņem nekādu fi-
nansiālo atbalstu?

— Tagad tādu pie mums vairs 
nav, jo visi zina, ka var saņemt kaut 
kādu naudiņu un nelaiž šo iespēju 
garām. Bet ar atstrādāšanu, ja godīgi, 

rodas visādas situācijas. Visiem gribas 
naudu, bet ne visiem gribas godprātīgi 
strādāt. Piemēram, vienu dienu sākās 
lietus, pabalsta saņēmēji līdz tam no-
strādāja vienu stundu, un uzskata, ka 
ir jāieskaita pilna darba diena. Bet es 
uzskatu, ka nē, nav pilna darba diena. 
Tālab vienojamies par konkrētu izpil-
dāmā darba apjomu, tad ieskaitu šo 
laiku. 

Ziemā šie cilvēki tīrīja sniegu, 
nodarbinājām malkas sagatavošanā, 
tagad sāksim pļaut zāli pagasta centrā, 
pie skolas, bērnudārza un citur. Kapsē-
tas sāksim kopt maija sākumā. Ja laiks 
ātrāk kļūs sausāks — jau aprīļa beigās. 

— Vai cilvēks laukos var izdzīvot 
no pabalstu naudas?

— Protams, ka tas ir sarežģīti un 
tālab ir nepieciešama sava saimnie-
cība. Diemžēl viena daļa cilvēku, kuri 
saņem GMI pabalstu, ir tādi, kuri pa-
tiesībā negrib strādāt, proti, negrib ne 
iekopt sev dārzu un izaudzēt pārtiku, 
ne turēt lopus, neko. Ja ģimenē ir bēr-
ni, tad saliekot visus atbalsta veidus 
kopā, pabalstu nauda sanāk gana lie-
la. Taču savi produkti ir nepieciešami. 
Tiesa, ir bezdarbnieki, kuri saka, ka 
nopirkt ir lētāk, nekā izaudzēt pašam. 
Tam grūti piekrist, ja vien visu negrib 
paveikt ar tehniku. Viens bezdarbnieks 
man sacīja, ka viņam vajag 700 kg kar-
tupeļu un viņš tos pērk. Jautāju, kā 
tādu apjomu var apēst viens cilvēks, 
bet atbilde bija, kā tā ir viņa vienīgā 
pārtika, plus kādu zivi ezerā noķer. 

— Vai pagasta trūcīgajās ģime-
nēs bērniem nerodas problēmas ap-
meklēt skolu, samaksāt par ēdienu, 
mācību līdzekļiem?

— Mūsu pamatskolā brīvpusdie-
nas saņem pilnīgi visi skolēni, un tālab 
man ir pārliecība, ka vismaz reizi dienā 
visi skolas bērni ir paēduši. Ar mācību 
grāmatām bērnus nodrošina skola, 
neviens pie manis nav nācis un lūdzis 
naudiņu šim mērķim. Arī bērnu nokļū-
šana skolā un atgriešanās mājās pie 
mums labi atrisināta. Skolas autobuss 
kursē rītā un divreiz vakarā, piebrauc 
pie katra mazā celiņa, pie katras mā-
jas. No rīta visus ved kopā, vakarā ma-
zos aizved mājas agrāk, pārējos vēlāk. 

— Mazo lauku skolu liktenis val-
stī ir līdzīgs, un katru gadu kādu no 
tām slēdz. Vai Šķeltovas pamatskola 
nav apdraudēta? 

— Izmantojot izdevību, gribu sa-
cīt lielu paldies Aglonas novada domes 
politikai mazo skolu jautājumā un kon-

krēti Helēnai Streiķei, kura iestājas par 
to, lai skoliņa paliktu katrā pagastā. Bet 
ir otra puse – skoliņa mums paliks ka-
mēr būs bērni. Diemžēl nav mūsu spē-
kos ietekmēt demogrāfiskos procesus. 
Es ļoti priecātos, ja mūsu skoliņa tādā 
komplektācijā, kāda tur ir šodien, spē-
tu pastāvēt gadus četrus. Diemžēl jau-
nu ģimeņu pagastā tikpat kā nav, un 
mūsu mazbērni dzimst citos novados 
vai pat ārzemēs. 

Ja tomēr bērnu skaits stipri sa-
mazināsies, pašvaldības vadība sola, 
ka skola uzreiz netiks slēgta, bet tur-
pinās darbu kā sākumskola vai četrga-
dīgā skola. Vārdu sakot, dome gatava 
darīt visu iespējamo, lai skola laukos 
pastāvētu, kamēr šeit ir bērni. Tālab 
šobrīd gan es, gan vecāki var būt pār-
liecināti, ka nenotiks tā – skolu pēkšņi 
slēdzam un viss. Ticu, ka nebūs tāda 
lēmuma.

Šķeltovas pamatskolas beidzēji 
turpina izglītoties gan Aglonas vidus-
skolā, gan neliela daļa izvēlas Špoģu 
vidusskolu, jo ir nodrošināta laba sa-
tiksme. Tajā skolā turpina izglītoties 10 
mūsu bērni. 

— Kad izveidojās Aglonas no-
vads, bijušajos Krāslavas rajona pa-
gastos bija daudz neskaidrību medi-
cīnas pakalpojumu jautājumos. Kāda 
situācija ir šodien pie jums?

— Pie mums šie jautājumi atri-
sināti ļoti labi. Šķeltovā ir savs feld-
šerpunkts, kur piecas dienas nedēļā 
pacientus pieņem feldšere. Reizi 
nedēļā pie mums atbrauc Aglonas ģi-
menes ārste, varu apliecināt, ka viņa 
ir ļoti laba daktere. Gandrīz visi mūsu 
pagasta iedzīvotāji ir pierakstījušies 
tieši pie viņas un visi apmierināti. Pēc 
pārējiem pakalpojumiem vairākums 
brauc uz Krāslavas slimnīcu, bet kurš 
bagātāks – dodas ar norīkojumu pie 
ārstiem uz Daugavpili vai Rīgu. Saite ar 
Krāslavu nav zudusi. Mūsu iedzīvotāji 
iegādājas tā saucamo „rozā grāmati-
ņu” un ir ļoti apmierināti par šo iespē-
ju. Vienīgā neērtība — Šķeltovā nav 
aptiekas, bet tā te nekad nav bijusi. 
Pārsvarā izmantojam Aglonas aptiekas 
pakalpojumus, jo tā ir tuvāk.

Juris ROGA
Autora foto

Būtu tik darbs un veselība…
Aglonas novada Šķeltovas pagastā gada sākumā bija dekla-
rēti 680 iedzīvotāji. Pārvaldes vadītāja Irēna Maļuhina uzsver, 
ka realitātē pagastā mīt mazliet vairāk par 500 cilvēkiem, jo 
oficiālā statistika ietver visus iedzīvotājus – bērnus, pensio-
nārus, strādājošos, bezdarbniekus, tostarp tos, kuri izbrau-
kuši uz ārzemēm vai citiem novadiem un pilsētām, bet nav 
izdeklarējušies. Latgalē ir vislielākais bezdarbnieku īpatsvars 
valstī un situācija nemainās gadiem, tālab cilvēki aizbrauc. 
Bet kā izdzīvo tie, kuri nolēmuši palikt dzimtajā vietā, taču 
nevar atrast pastāvīgu darbu? 

Turpinājums. Sākums 2.lpp
Rezultātā mēs, ministri, atbalstī-

jām Izglītības ministrijas priekšlikumu 
par sadarbību ar Eiropas Savienības in-
stancēm un dalību starptautiskajos pro-
jektos. Jāsaka godīgi, ka  iespaidi, kurus 
es ieguvu, sēžot Ministru kabineta telpā, 
lauza manus stereotipus par ministru 
darba vienkāršumu, ko es arī apstiprinā-
ju, sniedzot interviju TV5 televīzijai.

Vēlāk mums, Tieslietu ministri-
jas „ēnām”,  bija iespēja iegūt nelie-
las balvas, noklausoties prezentāciju 
par Tieslietu ministrijuun atbildot uz 
konkursa jautājumiem. Vēlāk kopā ar 
Tieslietu ministru un Valsts sekretāru 
sazinājāmies ar videozvana palīdzību 
ar Daugavpils tiesu, kur arī notika „Ēnu 
diena”. Šādas sistēmas ieviešana garan-
tē drošību arī reālo tiesas sēžu laikā, jo 
tādā gadījumā noziedzīgo nodarījumu 
izdarījušām personām nav nepiecieša-

mības būt klāt tiesas zālē. Sekot  noti-
kumiem  var arī  speciāli izveidotā telpā  
brīvības atņemšanas iestādē.

Pēc iepazīšanās ar šādu sistēmu 
es ar trīs citiem jauniešiem tikos ar 
Raivi Kronbergu. Viņš aizrautīgā vei-
dā iepazīstināja mūs  ar sava darba 
uzdevumiem un pienākumiem, kā 
arī pastāstīja par jaunākajām  un po-
pulārākajām aktualitātēm, kas notika 
Tieslietu ministrijas ēkā. Viņa vadī-
bā tikāmies arī ar Augstākās tiesas 
priekšsēdētāju, kas izklāstīja mums 
svarīgākos faktus par Augstākās tiesas 
darbību. Protams, visa pasākuma laikā 
regulāri rīkojām nelielas fotosesijas. 

Vēlāk mums bija sniegta iespēja 
doties uz Rīgas Kurzemes reģionālo 
tiesu, kurā notika svinīga „atbrīvoša-
nās” no tiesas zālē esošās noziedzīgo 
nodarījumu izdarījušai personai pa-
redzētā „būra”, kurā tas atradās visas 

tiesas sēdes garumā. Tā kā visi cilvēki 
ir vienlīdzīgi un, balstoties uz Eiropas 
cilvēktiesību tiesas priekšlikumiem, 
turpmāk visās Latvijas teritorijā notiks 
pakāpeniska šādu būru likvidēšana.

Diemžēl šeit arī beidzās mums 
atvēlētais laiks Valsts sekretāra „ēno-
šanai”. Šī Ēnu diena sniedza man ne-
novērtējamu pieredzi, kas uzlabos 
manu virzību uz augšu pa garīgās attīs-
tības kāpnēm.  Rakstīju ar domu, ka ir 
nepieciešams popularizēt Ēnu dienas 
kā svarīgāko jauniešu nodarbinātības 
pasākumu. Vēlos sniegt padomu tiem 
jauniešiem, kuri vēl nav izlēmuši par 
dalību turpmākajās Ēnu dienās – ne-
kādā gadījumā nevajag baidīties no 
neparastām idejām, jo dalība tajās 
sekmēs jūsu vēlmi tiekties pretī sa-
viem mērķiem.  

Viktors URKAUSKIS, 
KVĢ, 12. kl. skolnieks

Ēnu diena – iespēja, ko nedrīkst palaist vējā
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Nesen tikos ar Izvaltas audējām, 
kuras aušanas noslēpumu pasaulē 
ieveda audēja trešajā paaudzē Valen-
tīna Onzule. Viņa labprāt piedalījās 
skalu deķu aušanas prasmes saglabā-
šanas projektā.

Valentīna dzimusi 1957. gadā 
Lielajos Onzulos Izvaltas pagastā. 
Aušanas amata prasmes viņa pār-
mantoja no savas mammas Annas. 
1975. gadā Valentīna beidza Izvaltas 
vidusskolu un neklātienē uzsāka mā-
cības Rīgas Kultūras darbinieku tehni-
kumā. Kultūras darbā viņa nostrādāja 
aptuveni 10 gadus: sākumā Dobeles 
rajonā, pēc tam -- Krāslavas rajona 
Kombuļu ciema klubā, vēlāk -- savā 

dzimtajā pusē Izvaltā. 
Tomēr darbs kultūras 
jomā Valentīnu nesais-
tīja tā, kā aušana, ko 
viņa bija apguvusi agrā 
bērnībā, vēl pirms sko-
las. Kad Krāslavā radās 
iespēja iestāties darbā 
sadzīves pakalpojumu 
kombināta aušanas 
cehā, viņa pameta Kul-
tūras namu un aizgāja 
aust. Pēc tam strādāja 
ražošanas apvienības 
„Daiļrade” filiālē, un, 
kad tā likvidējās, deviņ-
desmito gadu vidū pie-
vērsās lauksaimniecī-

bai. Viņai pieder saimniecība „Raiņi”, 
kur tiek apstrādāta zeme un audzēti 
lopi. Tāpēc vasarā stelles visbiežāk 
klusē – jāpaspēj apdarīt visus lau-
ku darbus. Iekavēto ar uzviju atgūst 
ziemā. Diez vai var saskaitīt visu, ko 
Valentīna noaudusi mūža laikā. Viņai 
glabājas segu grēdas, tostarp skalu 
deķi -- viens no segu veidiem, kāds ir 
tikai un vienīgi Latgalē. Valentīnas se-
gas bieži eksponētas tautas daiļrades 
izstādēs, kas padomju gados tika rī-
kotas pirms Dziesmu svētkiem. Segas 
vestas arī uz izstādēm Tadenavas mu-
zejā, Latviešu biedrības namā Rīgā. 
Etnogrāfiskajā brīvdabas muzejā bija 
sarīkota izstāde „Krāslavas rajona 

segas”. Par saviem talantīgajiem dar-
biem Valentīna ir saņēmusi ne vienu 
vien Atzinības rakstu.

Šobrīd šaurajā aušanas darbnīci-
ņā kopā ar Valentīnu stelles klaudzina 
Ilona Krīviņa, Sandra Stivriņa, Laila Ja-
kovļeva un Anita Ostrovska, kura savu 
darbiņu nepabeidza, jo ir apslimusi. 
Māceklēm ir daudz darāmā. Ilona 
Krīviņa auž segu, kas no pirmā acu 
skatiena izskatās šaura, bet ir īpaša 
ar to, ka tā top vienā veselā -- bez šu-
ves. Parasti sega top no diviem audu-
miem, pa vidu ir šuve. Bet Ilona segu 
auž vienā veselā gabalā, kas stellēs ir 
divās kārtās. 

Savukārt Sandra skalu tehnikā 
audīs paklājus. Stellēs redzam tikai 
pašu sākumu, bet viņa uz vietas atrod 
grīdsegas no iepriekšējiem darbiem. 
Tās sauc puspersietis un tiek aus-
tas divos piegājienos. Tik tiešām, šīs 
grīdsegas ir biezas, it kā pūkainas un 
mīkstas. Vispirms izauž materiālu, tad 
sagriež ar šķērēm, satin kamolos un 
auž vēl reizi. Ļoti darbietilpīgi. 

Savukārt savās stellēs Valentī-
na auž trīs jostas vienlaikus. Parasti 
jostas auž tām paredzētajās nelielās 
stellēs, bet Valentīna no-
lēma veikt eksperimentu 
un pie viena parādīt sa-
vām māceklēm jostu au-
šanas tehnoloģiju. 

“Tās ir Aulejas jos-
tas, Latgalē ir šāds atse-
višķs jostu tips, pat lite-
ratūrā ir atsevišķa sadaļa 
veltīta Aulejas jostām,” 
turpina Valentīna. “No 
citām šīs atšķiras arī au-
šanas ziņā. Jostas auž 
mazās stellēs, bet, tā kā 
mums šeit ir tikai lielās 

segām, es uzliku uzreiz 
trīs jostas.”

Kopš Izvaltas pa-
gastmājā sāka klaudzēt 
stelles, Valentīna kopu-
mā apmācījusi vismaz 
astoņas audējas. Pati 
Valentīna mīl sarežģī-
tus darbus, tuvāk sirdij 
ir tieši segas, bet nepa-
tīk aust galdautus. 

Valentīna: “Se-
višķi patīk aust skalu 
segas, vai arī joslainās 
segas, bet tādas, kurās 
tiek realizētas sarežģī-
tas krāsu pārejas. Arī 
grīdceliņos var veidot 
šādas sarežģītas krāsu pārejas. Man 
patīk darīt to, kas rosina fantāziju.”

Meistare pastāsta, ka rakstus 
pati meklē dažādos žurnālos un grā-
matās, liek kopā, kombinē. Svītrai-
nās segas nav šai pusei raksturīgas, 
tās ir aizgūtas no Vidzemes. Dziju 
arī audēja krāso pati. Lai gan Latga-
lei esot raksturīga rozā un gaišzilās 
krāsa, bet Izvaltā austajās segās to-
mēr tiek ieturēts tradicionāls krā-

su salikums - brūnos, dzeltenos, 
pelēkos, zaļos un sarkanos toņos. 
Valentīna apgalvo, ka aušana šodien 
nav tas darbs, ar ko var nopelnīt, jo iz-
devumi pārsniedz ieņēmumus. Kāpēc 
tas ir dārgs prieks? Materiāli ir dārgi. 
Bet vēl dārgāks ir darbs, ko audēja 
iegulda savā rokdarbā. Turklāt stelles 
mūsdienās neviens vairs neprot izga-
tavot, tagad, ja palaimējas, tās var at-
rast tikai kādā retā lauku mājā.

“Ja ir liela vajadzība un es pazīstu 
cilvēku personīgi, kurš man lūdz pār-
dot segu, es piekrītu,” turpina audēja. 
“Protams, darbs sanāk par velti. Jo tik 
daudz, cik segas aušanā patiesībā esmu 
ieguldījusi darba, es nemaz nevaru pra-
sīt – to šeit neviens nevar samaksāt. Pat 
jostu ne. Piemēram, 3,5 metri gara jos-
ta dejotājai ir jāauž nedēļu…”

Parēķināsim: pat minimālā alga 
nedēļā ir aptuveni 90 eiro, plus ma-
teriāli, cik daudzi no mums to var at-
ļauties samaksāt? Arī pārējās audējas 
apliecina Valentīnas vārdus un arī vi-
ņas savus darbus netirgo, lieto sev vai 
dāvina tuviem cilvēkiem.

Diedziņš pie diedziņa, rindiņa pie rindiņas…
Indra un Izvalta ir Krāslavas novada aušanas Meka, jo tieši ša-
jos divos pagastos savulaik tika realizēti Latgales skalu deķu 
aušanas prasmes saglabāšanas projekti. Starp citu, šie auša-
nas prasmes saglabāšanas projekti tapa, pateicoties kultūras 
druvas kopējas un novada kultūrvēstures apzinātājas Ritas 
Barčas iniciatīvai un aktīvai līdzdalībai. Indras un Izvaltas au-
dējas šodien ar savu darbu apliecina, ka Ritas kundze savulaik 
izdarīja pareizu likmi, uzticoties tieši šiem pagastiem. 

Aija Lavčinovska dzimusi un 
augusi novada centram attālajā 
Bērziņu pagastā. Mācījās Upmalas 
sākumskolā, turpināja izglītoties 
Dagdas vidusskolā. Pēc vispārizglī-
tojošās skolas īsu laiciņu pastrādā-
ja vietējā bērnudārzā. Aija ļoti mīl 
bērnus, sevišķi patīk darboties ar 
maziem bērniem, bet bērnudārzā 
kaut kā neaizķērās. Krāslavas rajona 
patērētāju biedrības Tirdzniecības 
skolā viņa apguva pārdevējas profe-
siju un uzsāka mācekles gaitas Pun-
duru veikaliņā, bet turpmākās darba 
gaitas viņai saistās tikai ar Porečjes 
ciematu. Nesenā pagātnē viņa vēl 
bija veikala pārdevēja šajā ciematā. 
Diemžēl mūsu valstī visiem maza-
jiem uzņēmumiem pastāvēt kļūst ar-
vien sarežģītāk, un veikala saimniece 
slēdza šos un vēl dažus citus savus 
veikaliņus. Rezultātā Aija papildinā-
ja bezdarbnieku rindas, tomēr savu 
bijušo darba devēju nekritizē un 
atzīst, ka uz to viss gāja, jo ar katru 
gadu laukos sarūk pircēju pulks un 
arī esošo maksātspēja ir visai iero-
bežota. Kopumā pārdevējas amatā 
nostrādāti gandrīz 25 gadi un Aijai 
bija sāpīgi zaudēt darbu, kas viņai 
bija sirds aicinājums un ļoti patika. 
Laikam šo mīlestību viņa mantojusi 
no mammas, kura arī bija pārdevēja. 

Aijas vīrs Anatolijs arī ir vie-
tējais, šobrīd -- skolas autobusa 
šoferis. Arī viņš bija uzticīgs savai 
profesijai, un tikai tad, kad sabruka 
sovhozi un kolhozi, kādu laiku bija 
spiests strādāt krāvēja darbu kokzā-
ģētavā. Lavčinovskiem ir viens bērns 
-- Dmitrijs izgāja kursus un šobrīd 
strādā par apsargu pievadķēžu rūp-
nīcā Daugavpilī. Jaunietis bija sācis 

datorzinību studijas Daugavpils Uni-
versitātē, bet paspēja nomācīties ti-
kai pusotru gadu. 

“Tikai no vīra algas mēs vairs 
nespētu pavilkt dēla izglītošanu, bet 
ar kredītiem saistīties negribējām, jo 
risks ir pārāk liels -- ļoti daudz bēdīgu 
stāstu dzirdēts!” turpina Aija. “Žēl, 
ka dēlam nācās pamest studijas, 
bet ir labi, ka šodien viņš pats spēj 
nodrošināt savas vajadzības. Ja 
paskatās, cik daudz jaunatnes pē-
dējo desmit gadu laikā aizbrauca 
projām no pagasta, tad ir skaidrs, 
ka veikals nevarēja pastāvēt. Do-
māju, tas bija objektīvs lēmums, jo 
nav pircēju. Es redzēju, ka ar katru 
dienu samazinājās ieņēmumi, it 
sevišķi ziemā, kad cilvēkiem sarūk 
ienākumi …”

Strādājot lauku veikalā, Aija 
tik ļoti iepazina pircējus, ka no 
galvas zināja katra gaumi. Viņa 
atceras, ka vīrieši visvairāk pirka 
alu, bet sievietes – maizi un desas, 
jo sieviete ir pavarda sargātāja un 
viņas pildīja šo uzdevumu -- gādāt 
par ēdienu. Laikam ritot, veikala sor-
timents mainījās un, pēc sarunbied-
res domām, vislielāko ietekmi uz 
šīm pārmaiņām atstāja iedzīvotāju 
skaita sarukums pagastā. Veikals gal-
venokārt tirgoja tikai vispieprasītāko 
preci, ko ikviens no mums pērk vai 
ik dienu. Laukiem ekskluzīvas preces 
vai tādas, kas ir labākas un dārgākas, 
tika atvestas tikai pēc pasūtījuma. 
Veikala plauktos nekad nebija dārga 
alkohola, tikai tāds, kuru var atļau-
ties vidējais pircējs. 

Aija stāsta, ka vispatīkamākais 
pārdevējas darbā esot kontaktēša-
nās ar iedzīvotājiem: “Reizēm jutos 

psihologa lomā. Katra vecmāmiņa, 
kas mīt pat ļoti dziļos laukos, pa-
retam tomēr iegriežas veikalā un 
pastāsta par dzīvi, padalās ar emo-
cijām. Runīgākās bija sievietes un 
gados vecāki cilvēki, tie, kuriem mā-
jās pietrūka ar ko kontaktēties. Vis-
biežāk man nācās klausīties stāstus 
par saimniecību, par veselību un arī 
par politiku. Parasti iedzīvotāji pau-
da nepatiku par valdības darbu, un 
tas ir pašsaprotami – laukos dzīve 

ļaudīm izvērtusies ļoti smaga. Bēr-
ziņu pagasta sievietes ir drosmīgas, 
ja kādu bija aizvainojis vīrs, dalījās 
savās bēdās.”

Sarunājoties ar Aiju, mums lī-
dzās atradās vairākas citas ciema 
iedzīvotājas, kuras sacīja, ka būtu 
labāk, ja ciematā būtu saglabāti abi 
veikali, jo palikušajā cenas ir ļoti 
augstas. Nav konkurences. Tiesa, 
viņas nenoliedza arī faktu, ka centrā 
pilnībā pietiek ar vienu veikalu, ja 
vien cenas būtu saprātīgākas. Varbūt 
tirgotājs nespēj turēt zemāku preču 
cenu? Iedzīvotāju nav daudz, turklāt 
visi tie, kuriem ir kaut mazākā iespē-
ja iesēsties privātā automašīnā un 
aizbraukt uz lielveikalu Dagdā iepirk-

ties produktus nedēļai vai ilgākam 
laikam, to arī dara. Līdz ar to izveido-
jies apburtais loks. 

“Pagaidām sēdēšu vīram uz 
kakla, vēlāk – redzēsim, ko darīt,” 
Aija atbild uz manu jautājumu par 
nākotnes plāniem. “Trīs cilvēki no 
pagasta nesen apmeklējām sociālās 
aprūpes darbinieka kursus, uz ku-
riem nosūtīja Nodarbinātības valsts 
aģentūra. Divus mēnešus dien dienā 
braucām uz Dagdu, ieguvām doku-

mentu par kursu pabeigšanu, 
bet darba laukos nav. Jā, to ap-
gūtajā profesijā var atrast liel-
pilsētā, bet tur es taču varētu 
strādāt arī savā pamatprofesi-
jā! Tikai ir viens būtisks šķērslis 
-- kā lai atstāj ģimeni un kur lai 
dzīvo? Turklāt pilsētā es morāli 
nogurstu, tālab tas būtu pats 
galīgais variants, uz ko es pa-
rakstītos. Pagaidām nestrēbšu 
karstu, viss ir kārtīgi jāapdomā. 
Augļus un dārzeņus laukos paši 
izaudzējam, vienīgi gaļu un pie-
nu tagad nākas pirkt. Mammai 
ir daudz zemes, nesenā pagāt-
nē viņa turēja lopus. Es nebūtu 
pret lauksaimniecību, bet mans 

vīrs pēc dabas nav lauksaimnieks. 
Tālab šis variants mums neder. Tur-
klāt lauku bizness ir ļoti nedrošs: te 
nesen cūkkopība cieta, tagad piena 
lopkopjiem rada bēdas zemās piena 
iepirkuma cenas, kas zina, kāds būs 
nākamais trieciens.”

Izrādās neviena no tām, kuras 
dzird mūsu sarunu un laiku pa lai-
kam pasaka kādu vārdu, nenodarbo-
jas ar lauksaimniecisko ražošanu, jo, 
viņuprāt, tas neatmaksājas. Turklāt 
retajam zeme ir tepat ciematā, kā iz-
vadāt lopus uz ganībām trīs un vairāk 
kilometrus? Turpinājumā klātesošās 
sievietes viena par otru skaļāk sajūs-
mināti stāsta, cik lieliska kulināre ir 
Aija. Viņa cep gardas tortes, groziņus 

ar riekstiem un pārsteidz ar citiem 
kulinārijas gardumiem. Turklāt Aija 
ir laba šuvēja, viņa spēj veidot ļoti 
akurātas šuves. Taču arī tas nav viss 
– pārdevējas darbu zaudējusī sievie-
te ir prasmīga rokdarbniece, un vēl 
viņa māk modelēt skaistas kleitas un 
kostīmus. 

“Tad jau vajadzētu izdomāt 
savu biznesu, ja ne veikalu, tad kaut 
ko saistībā ar kulināriju vai šūšanas 
pakalpojumiem,” piedāvāju sarun-
biedrei.

“Ko jūs, ja tas būtu piepilsētā, 
tad varbūt mēģinātu, bet laukos tam 
visam nav pircēju,” atbild Aija. “Mēs 
pat vairs neatceramies, kad pēdējo 
reizi šeit ir bijušas kāzas. Pat jubile-
jas svin reti kurš, mūsu cilvēki nav tik 
turīgi.”

Aijas hobiji nav tikai rokdarbi, 
kuriem laiku galvenokārt atrod zie-
mā. Vasarā pie savas daudzdzīvokļu 
mājas viņa audzē daudz puķu, kas 
ir viņas sirdslieta. Puķes aug skaitu-
mam un dvēselei, Aija nedomājot 
nosauc vismaz 15 dažādas sugas, to-
starp daudzgadīgās.

Ir pāris lietas, pēc kurām, atšķi-
rībā no daudziem, mana sarunbiedre 
nealkst, un viena no tām ir ceļošana. 
Aija ir atklāta: “Vispār nemīlu ceļot, 
jo es nogurstu ceļojumā. Savā dzīvē 
nekur tālu neesmu bijusi. Pateico-
ties dalībai projektā, esmu apmek-
lējusi Siguldu, bija iespēja braukt arī 
uz Ventspili, bet turp netiku dažādu 
apstākļu sakritības dēļ.”

Aija arī neiesaistītos politikā 
un nealkst deputāta krēsla. Savu 
nostāju viņa skaidro tā: “Jebkuram 
deputātam ir jābūt atbildīgam par 
saviem solījumiem, bet, ja es ne-
varēšu pildīt solījumus, tad man 
būs kauns no cilvēkiem un dziļš 
iekšējs aizvainojums. Es to nevēlos 
izbaudīt. Lai ko savās pirmsvēlēša-
nu programmās solītu politiķi, dzīvē 
viss ir savādāk.”

Lappusi ssagatavoja
Juris ROGA, autora foto

Aija: “Reizēm jutos psihologa lomā!”
Laiku pa laikam dzīve mums sagādā pārsteigumus, un ne vienmēr tik patī-
kamus, kas raisa prieku sejā, reizēm gribas nolīst kaktiņā, lai nevienu ne re-
dzētu, ne dzirdētu. Taču tas nav problēmas risinājums, drīzāk tieši smaids 
un optimistisks skats uz nākotni palīdz nenolaist rokas un cīnīties. Sevišķi 
smags trieciens ir zaudēt darbu novada attālās apdzīvotās vietās. 



6 2015. gada 10. marts

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 mīlestībai
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 Ziņneša nāve
1.15 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, 16.10 Kalle nāk
11.15 De facto
11.50 Province
12.20, 22.35 Citādi latviskais 
12.50 Aculiecinieks
13.05 LTV - 60
15.40, 1.30 Eiropa fokusā
18.35 Punkti virs i
19.35 PČ biatlonā
21.35 Melu laboratorija
23.05 Pēdējais liecinieks

0.00 Kaut kur uz zemes
0.30 Pārmantotās tradīcijas

LNT
5.00, 16.50 Nemīlētā
5.45 Kristīgā programma 
6.10 Nelabojamais Džims
6.45, 3.20 Šodien novados
7.00, 3.30 900 sekundes
9.00, 1.15 Dzīvīte
9.25, 14.20 Televeikala skatlogs
9.40 Mf. Mūžīgais pavasaris
11.35 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, 1.35 Fatmagula
20.35 Degpunktā
21.10 Mf. Šerloka Holmsa un 
doktora Vatsona piedzīvojumi

TV3
5.00, 2.00 Anarhijas dēli 
6.00 Tētuka meitiņas 
6.30 Auniņa Šona piedzīvojumi 
6.45 Smurfi
7.10, 13.00 Transformeri
7.40, 14.10 Rozā Pantera un 
draugi
8.00, 17.55 Dzīves krustcelēs 
9.00 Dullās sacensības 
10.00 Skaistule un briesmonis 
11.00, 21.45 Reiz sensenos 
laikos 
12.00, 0.45 Visi mīl Reimondu 
13.35 Dēkaiņi
14.30 Viņas melo labāk
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 Ievas pārvērtības
22.50 Mahinatori 

23.50 Amerikāņu šausmu stāsts 

TV3+
7.20, 17.55, 1.35 Māja 2
8.10, 14.40 Ekstrasensi veic 
izmeklēšanu
9.10 6 kadri
9.40 Pārsteidz mani
11.40, 15.50 Comedy Club
12.40, 16.50 Tētuka meitiņas 
13.40, 20.00 Naša Raša
18.55, 0.00 Brīvlaiks Meksikā 
21.00 Grūtniece 16 
22.05 Mf. Bērnu spēles 3

TV5
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
0.55 Mūzika

PBK
6.25, 9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
1.00 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 Moderns spriedums
17.50 Precamies!
18.00, 20.45, 22.00 Latvijas laiks
18.05 Precamies!
19.00 Lai runā!
20.00 Laiks

Televīzijas programmaTREŠDIENA, 11. marts

Laika periodā no 27.02.2015 līdz 
06.03.2015. Krāslavas iecirknī tika 
reģistrēts 61 notikums. 
Būtiskākie:
•	 2. martā Izvaltā veikala darbiniece konstatē-

ja, ka no glabātuves pazuda 3 gāzes baloni. 
Tika uzsākts kriminālprocess pēc Krimināl-
likuma 175. p. 3. d. (zādzība ar iekļūšanu), 
notiek operatīvi - meklēšanas pasākumi, 
vērsti uz noziedzīga nodarījuma atklāšanu.

•	 2. martā Krāslavas iecirknī griezās sievie-
te, kurai no konta pazuda būtiska naudas 
summa. Tika noskaidrots, ka pie pagaidām 
nenoskaidrotiem apstākļiem tika izmantota 
cietušās kredītkarte. Notiek izmeklēšana. 

•	 3. martā Krāslavā, Strēlnieku ielā, agrāk tie-
sāts G., dzim. 1963.g., iekļuva svešā mājā 
un veica mantas zādzību.

•	 4. martā Krāslavā, Skaistas ielā, kādai mājai 
tika izsists loga stikls. Notiek vainīgās perso-
nas noskaidrošana.

•	 4. martā Dagdas veikalā Maxima, agrāk tie-
sāts B. izdarīja preces zādzību uz summu 
EUR 7,53.

•	 4. marta vakarā Krāslavas un Dagdas pilsē-
tās tika fiksēti daži gadījumi, kad nezināmas 
personas zvanot, mēģināja izkrāpt naudu 
lai nokārtotu kādas problēmas, kas radušās 
radiniekiem. Taču mūsu iedzīvotāji neatļāva 
sevi apmuļķot un noziedznieki palika bešā. 
Par jebkuriem līdzīgiem gadījumiem lūgums 
ziņot policijai pa tālr. 110. 

Policija brīdina: Latgalē aktivizējušies tele-

fonkrāpnieki
Valsts policijas Latgales reģiona pārvalde 

brīdina, ka Latgalē aktivizējušies telefonkrāp-
nieki. 5. martā reģistrēti četri krāpšanas mēģi-
nājumi Rēzeknē, Dagdā un Krāslavā. Visos gadī-
jumos ļaundari zvanīja gados veciem cilvēkiem, 
bet šie mēģinājumi viņiem bija neveiksmīgi. 

Krāpnieki darbojas pēc jau zināmas ve-
cas shēmas - sazvanot upuri, paziņo, ka viņu 
radinieks (piem. dēls, mazdēls utt.) iekļuva 
nepatikšanās (piem. izraisīja ceļu satiksmes 
negadījumu vai izdarīja kādu citu prettiesisku 
darbību), un lai izvairītos no soda ir nepiecie-
šams samaksāt noteiktu naudas summu po-
licijas darbiniekam vai cietušai personai. Pēc 
cietušā piekrišanas sniegt nepieciešamo sum-
mu, pie viņa nāk persona, kura dažreiz stādās 
arī kā policijas darbinieks, un saņem naudu. 
Telefonsaruna ar upuri turpinās līdz brīdim ka-
mēr otra persona neierodas pēc naudas.

Policija brīdina un lūdz visus (īpaši ga-
dos vecākus cilvēkus, pensionārus) būt uz-
manīgiem, saņemot līdzīga rakstura zvanus, 
un neuzticēties nezināmām personām, kā 
arī neuzticēt nevienam savu naudu. Lūdzam 
jaunākus cilvēkus brīdināt savus vecākus un 
vecvecākus par iespējamiem krāpšanas mē-
ģinājumiem, izskaidrojot kā jārīkojas tādās 
situācijās. Gadījumā, ja tiek saņemti līdzīga 
rakstura telefona zvani, lūdzam nekavējoties 
vērsties Valsts policijā, zvanot 110.

Krimināls, notikumi

Futbola kluba „Čelsi” dzimšanas diena
Mūsdienās par šo klubu zina ne tikai fut-

bola līdzjutēji. Plašu popularitāti šī komanda 
ieguva tad, kad to savā īpašumā iegādājās 
Krievijas (tagad jau droši vien arī Londonas) 
oligarhs Romāns Abramovičs. Taču tas viss 
ir nieks salīdzinājumā ar futbola kluba „Čelsi” 
notikumiem bagātu un sarežģītu vēsturi. Tas 
ir nosaukts par godu Londonas priekšpilsē-
tai, kurā dzīvo bagātākie un dižciltīgākie gal-
vaspilsētas iedzīvotāji un kur nekad nenotiek 
futbola mači, tāpēc ka tur futbola stadions 
nekad nav bijis. Bet par visu pēc kārtas...

1905. gada 10. martā pabā ar nosauku-
mu „Uzlecošā saule” pie viena galdiņa 
sapulcējās: Gass Mirss, jauns cil-
vēks ar dižciltīgu uzvārdu, bet ar 
tukšām kabatām, un viņa drau-
gi ar tādu pašu „netikumu”. 
Viņiem bija jāpieņem lēmums 
par to, ko darīt ar komerciālo 
piedāvājumu, kuru saņēmis 
Mirss. Šim jaunajam cilvēkam 
bija īpašuma tiesības uz nelielu 
zemes gabalu Londonas rietumu daļā. 
Kāds akmeņogļu pārstrādes uzņēmums vē-
lējās nomāt šo zemes gabalu, lai uzbūvētu 
tur ogļu noliktavas. Šajā zemes gabalā ietil-
pa arī neliels stadions, kur notika vieglatlēti-
kas sacensības. 

Zināms, ka Anglijā visi nopietnie ko-
merciālie projekti parasti tiek apspriesti pa-
bos. Kas gan pamudināja draugus pievērst 
tik lielu uzmanību šim piedāvājumam? Viss 
ir vienkārši: futbols jau tajos tālajos gados 
nesa ievērojamus ienākumus, un Mirsa do-
mubiedri mēģināja pārliecināt savu draugu, 
zemes īpašnieku, izmēģināt laimi sporta 
jomā. 

No sākuma Mirss bija pret. Viņš grasī-
jās iznomāt zemi ogļu kompānijai un mierīgi 
gūt atbilstošus ienākumus. Taču viss bija iz-
lemts, pateicoties kādam gadījumam. Divas 
dienas pirms vēsturiskās tikšanās, Gass 
Mirss satikās ar savu draugu Frederiku Pār-
keru, kurš dedzīgi aizstāvēja ideju par spor-
ta komandas izveidošanas priekšrocībām 
un iespējamiem pasakainiem ienākumiem. 
Aizrāvies ar savu runu, Pārkers pat nepa-
manīja, ka viņu sakoda Mirsa suns. Un šis 
fakts atstāja uz Gasu tādu iespaidu, ka viņš 
noticēja visam, ko teica viņa draugs. Loģi-
ka, protams, pilnīgi nesaprotama, bet tas ir 
raksturīgi angļiem... Protams, tā ir tikai le-
ģenda. Īstenībā viss bija daudz vienkāršāk. 
Kad futbola komandas vadība nolēma no-
māt stadionu, kas atradās uz Mirsa zemes, 
tas „uzskrūvēja” cenu - pusotrs tūkstotis 
mārciņu gadā. Vadības pārstāvji atbildēja 
rupji: „Par tādu naudu jūs pats varat izvei-
dot savu komandu un iznomāt tai šo stadio-
nu!” Angļu lordus rupjības nekad neizsita no 
sliedēm, bet pati ideja šķita ļoti interesanta.

Sacīts - darīts. Vajadzēja izdomāt ko-
mandas nosaukumu. Pirmā versija bija 
saistīta ar stadiona nosaukumu - „Stemford 
Bridž” (Stamford Bridge). Mērija noraidīja 
šo nosaukumu. Otrais mēģinājums reģistrēt 
klubu jau ar nosaukumu „London” arī ne-
vainagojās ar panākumiem. Un tikai nosau-
kums „Čelsi” („Chelsea”) neizraisīja nekādus 
pārmetumus. Stadiona un sporta kluba re-

ģistrācija pagāja veiksmīgi. 
Taču izrādījās, ka tikai ar vēlēšanos 

izveidot futbola komandu ir par maz. Ir ne-
pieciešams iestāties kādā no futbola līgām. 
Un šīs līgas nemaz nelīdzinās biedrībām, 
kas sniedz palīdzību bezpajumtniekiem. 
Iestāties tajās nav nemaz tik vienkārši. Lai 
kaut kā „ietekmētu” kādas līgas vadības lē-
mumu, bija piedāvāta atlīdzība - 20 sterliņu 
mārciņas (var teikt, ka tā ir parasta lieta, bet 
tajos tālajos gados šī rīcība saniknoja sporta 
ierēdni, bet nesen vēstule, kurā tas ir minēts, 
bija pārdota par apaļu summu...). Sekoja 

atteikums. Neskatoties uz to, koman-
das „tēvi-dibinātāji” vērsās pie kon-

kurējošās līgas. Un „Čelsi” bija 
uzņemta. Vajadzēja sākt spēlēt 
futbolu... 

Pats interesantākais, ka 
stadions un klubs jau eksistēja, 
kaut gan komandas vēl nebija... 

Vispār nebija. Steidzami bija jā-
meklē spēlētāji. Ar visām šīm lietām 

aktīvi nodarbojās tas pats Pārkers, kuru 
sakoda suns. Viņš atrada komandai „patro-
nu” - lordu Kadoganu, vienojās par Kado-
ganu ģerboņa krāsu izmantošanu spēlētāju 
formā, uzaicināja sportistus. Komandas ko-
dolu veidoja skoti, vēl bija viens īrs un viens 
anglis. Komandas „Čelsi” pirmajā sastāvā 
spēlēja vairākas gadsimta sākuma futbola 
zvaigznes. Lords Kadogans aizrāvās ar ide-
ju par savu futbola komandu un palīdzēja ar 
visu nepieciešamo. 

Viena no ievērojamākajām komandas 
„Čelsi” personībām bija vārtsargs ar iesauku 
„Sīkais”. Viljams Fulks svēra 150 kilogramus 
un izcēlās ar apskaužamu apetīti. Stāstīja, 
ka vienu reizi, vēl līdz darbībai komandā 
„Čelsi”, kādā no izbraucieniem čempionāta 
laikā Viljams pirmais atnāca uz restorānu, 
kur bija uzklāti galdi ar pusdienām veselai 
komandai, un... visu apēda viens pats. Un 
šis rīma kļuvis par komandas kapteini.

1905. gada 2. septembrī futbola klu-
ba „Čelsi” komandai notika spēle ar diviem 
provinciālajiem klubiem. Diemžēl viss noslē-
dzās ar sakāvi. Komanda nebija saspēlēju-
sies, bet ar savu kapteini futbolisti iepazinās 
ģērbtuvē pirms mača. Viss vēl bijis priekšā. 
Uzvaras, triumfs, kausi... Pašlaik „Čelsi” ir 
„karaliskās” komandas reputācija. Bet to-
laik... Tolaik viss tikai sākās. 50 gadus fut-
bola klubs „Čelsi” gatavojās savai pirmajai 
uzvarai Anglijas čempionātā. Pēc tam bija 
arī daudzas citas uzvaras. Klubs sāka nest 
ienākumus ne tikai saviem „tēviem-dibinā-
tājiem”, bet arī citiem cilvēkiem. Kopš 1982. 
gada lordi Kadogani vairs nesadarbojas ar 
klubu. „Čelsi” futbolistiem palikusi tikai tā pati 
formas krāsa - spilgti zila un arī emblēma ar 
Stemfordas lauvu un divām karaliskām ro-
zēm...

Pašlaik kluba oficiālais īpašnieks ir 
krievs, kluba prezidents - amerikānis, trene-
ris - portugālis, bet kapteinis - anglis. Kluba 
stadions „Stemford Bridž” patlaban ļoti atšķi-
ras no tās vietas, ar kuru viss sākās. Laiks ir 
labvēlīgs pret klubu „Čelsi”...

Andrejs JAKUBOVSKIS

10. martā Ir iemesls!

Šajā gadā, pēc nepilnu astoņu gadu pārtraukuma, Latvijas 
futbola federācija pieņēma lēmumu par Latvijas U-21 telpu futbo-
la izlases atjaunošanu. U-21 izlases izveides mērķis ir attīstīt telpu 
futbolu Latvijā, dot iespēju jaunajiem spēlētājiem sajust valstsvie-
nības prasības jau U-21 vecumā, kā arī sagatavot tos Latvijas telpu 
futbola izlasei. 2015.gada 2.februārī Rīgā notika komandas kandi-
dātu atlase. Tajā pieteicās 40 spēlētāji no vairākām Latvijas futbola 
komandām. No FK Krāslava pieteicās 4 futbolisti: Māris Murāns, 
Arturs Stepiņš, Dmitrijs Suško un Aigars Solims. Pēc atlases rezultā-
tiem Aigars Solims tika uzaicināts par vārtsargu Latvijas U-21 telpu 
futbola izlases komandā. Martā pašmāju līdzjutējiem būs iespēja 
vērot Latvijas U-21 izlases spēlētājus darbībā savā laukumā pār-
baudes spēlēs ar spēcīgo Portugāles U-21 izlasi. 

2015.gada 6.februārī Latvijas futbola federācija, FK Krāsla-
va treneri Vadimu Atamaņukovu apstiprināja par Latvijas telpu 
futbola izlases trenera palīgu.

2015.gada 18. un 19.februārī FK Krāslava spēlētājs Stanis-
lavs Kitoks Latgales izlases komandas sastāvā Rīgā pārstāvēja 
FK Krāslava. Apvienotā Latgales izlases komanda uzvarēja pre-
tiniekus – apvienotās Kurzemes, Vidzemes, Zemgales un Rīgas 
izlases komandas.  

Apsveicam FK Krāslava futbolistus un treneri V.Atamaņu-
kovu ar šiem panākumiem, vēlam sportistiem veiksmi! Priecē-
jiet savus līdzjutējus arī ar citiem līdzvērtīgiem sasniegumiem!

FK Krāslava valde

FK Krāslava Latvijas telpu 
futbola arēnā

Sports

Šī gada 12. martā no plkst. 9.00 
līdz 13.00 Valsts asinsdonoru centrs 
(VADC) rīko asins donoru dienu Krāsla-
vas pašvaldības iestādes sociālajā die-
nestā, Krāslavā, Grāfu Plāteru 6.

Lai Valsts asinsdonoru centrs spētu 
nodrošināt ikdienas ārstniecības iestāžu 
pieprasījumu pēc asinīm un asins kom-
ponentiem, ik dienu asinis nepieciešams 
ziedot 150 asins donoriem visā Latvijā. 

Jau mēnesi visām Latvijas ārstniecības 
iestādēm trūkst O – un A - asins grupas 
asinis, kā arī samazinājies B- asins grupu 
krājums, tāpēc, ja Tev ir kāda no šīm asins 
grupām, mēs ļoti ceram uz Tavu atsau-
cību jo tikai Tu vari uzdāvināt dzīvību 
– dāvanu, kurai nav vērtības! 

Valsts asinsdonoru centra
Sabiedrisko attiecību nodaļa

Asins donoru diena Krāslavā
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CETURTDIENA, 12. marts

LTV1
5.00 Citādi latviskais 
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 mīlestībai
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, 23.30 100 g kultūras
18.00, 23.15 Ziņas
18.53 Ceturtā studija
19.30 Kurši
20.00 700 pasaules brīnumi
20.30 Panorāma
21.15 TE!
22.15 Atgriešanās
0.15 Sastrēgumstunda
1.25 1:1

LTV7
5.00 SeMS 
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 
9.30 Maklauda meitas
10.20, 16.10 Kalle nāk
11.15 Sastrēgumstunda
12.25 Es - savai zemītei
12.55 Latvija var! 
13.15 Vides fakti
13.45, 0.50 LTV - 60

15.40, 1.25 Projekts Nākotne
18.15 PČ biatlonā
20.00 Bez apvainošanos
20.30 Kulta ēdieni
21.00 Dzīvi apliecinošs skats uz 
nāvi
22.00 100 g kultūras
23.45 Sporta studija
0.30 Zebra

LNT
5.00, 16.50 Nemīlētā
5.45 Kristīgā programma 
6.10 Nelabojamais Džims 
6.45, 3.15 Šodien novados
7.00, 3.25 900 sekundes
9.00, 1.20 Dzīvīte
9.25, 14.20 Televeikala skatlogs
9.40 Mf. Roze starp ērkšķiem
11.40 Karamba!
12.00 Atgriezties mājās
13.00 1001 Nakts
14.00, 17.50, 20.00 LNT ziņas
14.35 Svētās liekules
15.40 Nemelo man!
18.00, 1.40 Fatmagula
20.35 Degpunktā
21.10 Profesija – mamma
22.10 Mistiskās slimības 
23.10 Mf. Sievietes gribasspēks

TV3
5.00, 2.25 Anarhijas dēli 
6.00 Tētuka meitiņas 
6.30 Auniņa Šona piedzīvojumi 
6.45 Smurfi
7.10, 13.00 Transformeri
7.40, 14.10 Rozā Pantera un 
draugi
8.00, 17.55 Dzīves krustcelēs 
9.00 Kobra 
10.00 Mahinatori 

11.00 Reiz sensenos laikos 
12.00 Visi mīl Reimondu 
13.35 Dēkaiņi
14.30 Viņas melo labāk
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 Nozieguma skelets 
22.00 Mf. Nolaupītā 
23.55 Kinomānija 
0.30 Overtime TV
1.30 Kobra 

TV3+
7.25, 17.55, 1.35 Māja 2
8.15, 14.40 Ekstrasensi pret 
zinātniekiem
9.20 6 kadri
9.50 Pārsteidz mani
11.40, 15.50 Comedy Club
12.40, 16.50 Tētuka meitiņas 
13.40, 20.00 Naša Raša
18.55, 0.05 Brīvlaiks Meksikā 
21.00 Sporta skolotājs
22.00 Mf. Paraugdžeki

TV5
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
0.55 Mūzika

PBK

6.25, 9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
1.05 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 Moderns spriedums
17.50, 18.05 Precamies!
18.00, 20.45, 22.05 Latvijas laiks
19.00 Lai runā!
20.00 Laiks
21.20, 22.10 Ilgais ceļš mājās
23.55 Vakars ar I.Urgantu
0.35, 5.55 Euronews
1.20 G. Gorins. Dzīvojiet ilgi
2.10 Meitenes
3.55 Mf. Vasīlijs un Vasiļisa
5.35 Mūzika

RenTV Baltic
6.00 Izmeklētāji
6.25 Vovočka 
6.50, 12.50 Multfilmas
7.09 Laika prognoze
7.10 Zaldāti
8.05, 12.30 Skatīties visiem!
9.00, 19.45 Saviesīgas vakariņas
10.20, 20.50 Kara noslēpums 
13.15, 0.45 Maskava. Diena un 
nakts
14.20, 18.35 Drošs līdzeklis
15.25 Ģimenes drāmas
16.30, 23.50 Nemelo man!
22.55 Laika robežas

NTV-Pasaule
5.00 NTV rīts
7.15 Ārstu lieta
8.10 Atspulgs
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 Mājoklis
17.05 Programma
18.40, 1.25 Runājam un rādām
19.35 Pjatņicka nodaļa
20.40 Zirnekļtīkls
22.35 Miesassargi
23.25 Volkova stunda
2.25 Bomzis
3.25 Vasarnīca
4.30 Pirmās asinis

RTR Krievija
5.00 Krievijas rīts
9.05, 23.35 Odessa. Pazemes 
cietokšņa varoņi
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 Mf. Ļuba. Mīlestība
15.00, 4.10 Kamēr ciems guļ
17.15 Tiešais ēteris
19.55 Mūžības skatiens
21.50 Vakars
0.20 Kamenskaja
1.15 Mīlestības formula

ONT
5.00, 7.30, 8.00, 10.00, 12.00, 
15.00, 17.00, 19.30, 23.30 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
10.50 Moderns spriedums
12.10 Vīriešu/Sieviešu
13.10 Divatā ar visiem

14.10, 15.15 Laiks parādīs
15.50 Precamies!
17.20 Tētuka meitiņas
17.50 Lai runā!
19.00 Laiks
20.05 Ilgais ceļš mājās
22.00 Eņģelis un dēmons
22.55 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, 23.30 Ziņas
6.05, 7.05 Ekonomikas ziņas
6.10, 7.10, 18.40, 22.55 Zona X
8.15, 21.05 Pēdas
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 Brīnums
14.15, 17.40 Reģionālās ziņas
14.25, 0.00 Mf. Zelta slazds. 
16.35 Baltkrievijas Laiks
18.20, 23.15 Interešu sfēra
20.00 Panorāma
20.45 Speciālā reportāža
23.50 Sports

Baltkrievija 2
6.00 Telerīts
8.00 TV barometrs
8.05, 15.45 Kulinārs
9.10 Baltkrievu virtuve
9.45 Kauli
10.45 Mītu mednieki
11.50 Ikri
12.25 Mākslas filma
14.50 Pārlādēšana
16.55 Virtuozi
17.55 Gribu nokļūt televīzijā!!
18.10 Biatlons 
19.55 Futbols 
0.00 Visuvarenie Džonsoni

LTV1
5.00 Citādi latviskais 
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 mīlestībai
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
2.50 17. Baltijas valstu studentu 
dziesmu un deju svētki 
3.40 Aculiecinieks
3.55 Sporta studija
4.35 Aizliegtais paņēmiens

LTV7
5.00 SeMS 
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, 17.05 Muhtars atgriežas 
9.30 Maklauda meitas
10.20, 16.10 Kalle nāk
11.15 1:1
12.05 100 g kultūras
13.50, 3.45 LTV - 60
15.40 Pie stūres

18.35 Personīgas lietas
19.05 PČ biatlonā
20.50 Leģendārie albumi
22.00 Mf. Parīze
0.25 Eiropa koncertos
1.15 R. Paula dziedāšanas svētki 
4.30 Spots

LNT
5.00, 16.50 Nemīlētā
5.45 Kristīgā programma 
6.10 Nelabojamais Džims 
6.45, 3.05 Šodien novados
7.00, 3.15 900 sekundes
9.00, 1.20 Dzīvīte
9.25, 14.20 Televeikala skatlogs
9.40 Mf. Roze starp ērkšķiem 
11.40 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!
18.00, 1.40 Fatmagula
20.35 Degpunktā
21.10 Glābiet mūsu ģimeni
23.10 Greizais spogulis
4.45 Bernards

TV3
5.00 Anarhijas dēli 
6.00 Tētuka meitiņas 
6.30 Auniņa Šona piedzīvojumi 
6.45 Smurfi
7.10, 13.00 Transformeri
7.40, 14.00 Rozā Pantera un 
draugi
8.00 Dzīves krustcelēs
9.00, 1.50 Kobra 
10.00 Nozieguma skelets 
11.00 Reiz sensenos laikos 
12.00 Visi mīl Reimondu 
13.30 Dēkaiņi

14.20 Viņas melo labāk
15.30, 3.30 Vecie ērmi 
16.55, 2.45 Rozenheimas 
detektīvi 
17.55 Dullās sacensības 
19.00, 3.55 TV3 Ziņas
19.35, 4.25 Bez Tabu
20.20 Dzīves smalkumi 
20.40 Sanāciet, sadziediet!
22.10 Mf. Amerikāņu pīrāgs 
0.05 Mf. Bērnu spēles 

TV3+
7.20, 17.55, 2.20 Māja 2
8.15, 14.40 Ekstrasensi pret 
zinātniekiem
9.20 6 kadri
9.50 Pārsteidz mani
11.40, 15.50 Comedy Club
12.40, 16.50 Tētuka meitiņas 
13.40 Naša Raša
18.55, 0.55 Brīvlaiks Meksikā 
20.00 Mf. Kungfu panda
21.50 Mf. Pārāk laba priekš 
manis
23.50 Balsis

TV5
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 Mf. Atsevišķs uzdevums
0.45 Mūzika

PBK

6.25, 9.00, 11.00, 14.00, 17.00 
Ziņas
6.30 Multfilmas
7.00, 9.25 Labrīt!
9.50 Dzīvo vesels!!
11.30 Divatā ar visiem
12.45, 14.25 Laiks parādīs
14.50 Vīriešu/Sieviešu
15.55, 4.55 Moderns spriedums
17.20 Humora festivāls
17.45, 18.05 Cilvēks un likums
18.00, 20.45 Latvijas laiks
19.00 Lai runā!
20.00 Laiks
21.15 Balss. Bērni
23.55 Vakars ar I.Urgantu
0.50, 5.55 Euronews
1.20 1inCity
1.50 Mf. Vientuļa sieviete vēlas 
iepazīties
3.25 Mākslas filma

RenTV Baltic
6.00 Izmeklētāji
6.25 Vovočka 
6.50, 12.55 Multfilmas
7.09 Laika prognoze
7.10 Zaldāti
8.05, 12.30 Skatīties visiem!
9.00, 18.35 Saviesīgas vakariņas
10.20, 23.55 Dokumentālais 
projekts
13.20, 0.45 Maskava. Diena un 
nakts
14.20 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 Atspulgs
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 Mājoklis
17.05 Programma
18.40, 1.30 Runājam un rādām
19.35 Odesit
23.25 Aleksandrs Rozenbaums. 
Vīrieši neraud
2.35 Mf. Ģēnija medības

RTR Krievija
5.00 Krievijas rīts
9.05, 20.00 Galvenā skatuve
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 Mf. Ļuba. Mīlestība
15.00, 4.10 Kamēr ciems guļ
17.15 Tiešais ēteris
22.30 Mf. Es tevi nekad neaiz-
mirsīšu. 
0.20 Kamenskaja
1.15 Mf. Vienīgā

ONT
5.00, 7.30, 8.00, 10.00, 12.00, 
15.00, 17.00, 19.30, 0.15 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. Garāža

17.20 Gaidi mani Baltkrievija
17.55 Lai runā!
19.00 Laiks
20.05 Mf. Viena diena
22.05 Kas? Kur? Kad? Baltkrievijā
23.25 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, 22.50 Ziņas
6.05, 7.05 Ekonomikas ziņas
6.10, 7.10, 18.20 Zona X
8.15 Pēdas
10.00, 12.00, 15.00 90 sekundes
10.05, 18.55 Vecmeitu ballīte
11.10, 15.30 Ģimenes melodrāmas
12.05 Diena lielajā pilsētā
13.00 Brīnums
14.15, 17.40 Reģionālās ziņas
14.25, 23.20 Mf. Zelta slazds.
16.25 Nezināmā Baltkrievija
16.55, 20.45 Mūsējie
17.10 Lielā reportāža
20.00 Panorāma
20.55 Mākslas filma
23.05 Sports

Baltkrievija 2
6.00 Telerīts
8.00, 20.15 TV barometrs
8.05, 15.35 Kulinārs 
9.10 Kapeika kapeikā
9.45 Mākslas filma
12.00 Mf. Es gribu to redzēt!
12.35 Mf. Septiņi gadi Tibetā
14.55 Ir nu gan!
16.45 Virtuozi
17.45 Karsts ūdens
18.10 Biatlons 
20.00 KENO
20.20 Gribu nokļūt televīzijā!
20.55 Ekstrasensi veic izmeklēšanu
22.05 Reportieris
22.50 Mf. Pareģojums

PIEKTDIENA, 13. marts

21.20, 22.05 Ilgais ceļš mājās
23.50 Vakars ar I.Urgantu
0.30, 5.55 Euronews
1.15 Politika
2.05 Mf. Trīs plus divi
3.40 Mf. Jūs man rakstījāt...
5.20 Mūzika

RenTV Baltic
6.00 Izmeklētāji
6.25 Vovočka 
6.50, 12.55 Multfilmas
7.09 Laika prognoze
7.10 Zaldāti
8.05, 12.30 Skatīties visiem!
9.00, 19.45 Saviesīgas vakariņas
10.05 Top-shop 
10.20 Kara noslēpums 
13.20 Maskava. Diena un nakts
14.25, 18.35 Drošs līdzeklis
15.25 Ģimenes drāmas

16.30, 23.55 Nemelo man!
20.50 Varenie noslēpumi
22.55 Laika robežas

NTV-Pasaule
5.00 NTV rīts
7.15 Ārstu lieta
8.10 Atspulgs
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
17.05 Программа
18.40, 1.25 Runājam un rādām
19.35 Pjatņicka nodaļa

20.40 Zirnekļtīkls
22.35 Dīvainie ļautiņi
23.25 Volkova stunda
2.25 Bomzis
3.25 Dzīvokļa jautājums
4.30 Pirmās asinis

RTR Krievija
5.00 Krievijas rīts
9.05, 23.35 Pēdējā misija
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 Mf. Ļuba. Mīlestība
15.00, 4.10 Kamēr ciems guļ
17.15 Tiešais ēteris
19.55 Mūžības skatiens. Seriāls
21.50 Speciālais korespondents

0.25 Kamenskaja
1.20 Mf. Trīs laivā, neskaitot suni

ONT
5.00, 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
10.50 Moderns spriedums
12.10 Vīriešu/Sieviešu
13.10 Divatā ar visiem
14.10, 15.15 Laiks parādīs
15.50 Precamies!
17.20 Tētuka meitiņas
17.50 Lai runā!
19.00 Laiks
20.05 Ilgais ceļš mājās

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, 23.35 Ziņas
6.05, 7.05 Ekonomikas ziņas
6.10, 7.10, 18.40, 22.55 Zona X
8.15, 21.05 Pēdas
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 Brīnums. Seriāls
14.15, 17.40 Reģionālās ziņas
14.25, 0.05 Mf. Zelta slazds.
16.35 Baltkrievijas Laiks
18.20, 23.15 Interešu sfēra
20.00 Panorāma

20.45 Aktuāla intervija
23.50 Sports

Baltkrievija 2
6.00 Telerīts
8.00, 20.20 TV barometrs
8.05, 15.40 Kulinārs 
9.10, 20.35 Kauli
10.10 Mf. Es tevi dievinu
11.55 Madagaskaras pingvīni
12.50 Interni
14.20 Kā es iepazinos ar jūsu 
mammu
14.50 Reportieris
16.50 Virtuozi
17.50 Karsts ūdens
18.10 Biatlons 
20.15 Gribu nokļūt televīzijā!!
20.25 Sportloto 5 no 36
20.30 KENO 21.40 Futbols 
0.10 Visuvarenie Džonsoni
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e-pasts: ezerzeme@ezerzeme.lv
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Par skaitļu, faktu pareizību un sludinājumiem atbild autori.

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 ” 
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

11.03. 12.03. 13.03.

 + 3 ... + 7  + 2 ... + 4 + 2 ... + 4

R   3 m/s ZA  6 m/s ZA   7 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.

At jau no jo ša vā cu 
me di cī na “HE EL”

- čirk stē ša na un sā pes lo cī ta-
vās, kus tī bu trau cē ju mi;
- stī vums un mu gu ras sā pes;
- gal vas sā pes, gal vas rei bo ņi 
un trok šņi ausīs;
- lo cek ļu tir pša na, sa rež ģī ju mi 
pēc trau mām;
- vīriešu problēmu risināšana;
- konsultācijas, palīdzība.
Sa vā dar bā — ne vis ma zi nu 
sim pto mus, bet gan ār stē ju sli-
mī bas un at jau no ju or ga nis mu.
Pie re dze, po zi tī vi re zul tā ti.

Ārsts Bo riss Mi hai lovs 
(sert. Nr. A-60866). 

Tālr. 29105248.

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.

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

Pasākuma mērķis: nodro-
šināt pieejamu arodapmācību, 
kas veidotu izpratni par lauk-
saimniecības vides aspektiem 
un nodrošinātu videi draudzīgu 
lauksaimniecības attīstību, ilgt-
spējīgu dabas resursu apsaim-
niekošanas metožu lietošanu, 
kā arī zinātnes un jaunas prak-
ses atziņu izmantošanu lauk-
saimniecības, mežsaimniecības 
un pārtikas ražošanas nozarēs.

Apmācību kursa norises 
laiks: 
• 1. grupa- 2015.gada 24.marts 

-26.marts;
• 2.grupa – 2015.gada 20. aprī-

lis – 22. Aprīlis;
• Apmācību kursa norises vie-

ta: Raiņa iela 18, Daugav-
pils,LV-5401

Mācību kursa ietvaros tiks 
apskatītas aktuālās tendences 
un pēdējās notikušās un plā-
notās izmaiņas Eiropas Savie-
nības un Latvijas Republikas 
normatīvajos aktos, kuri nosaka 
prasības, kas  attiecas uz laik-
saimniecības produkcijas ražo-
šanu. Pirmajā un otrajā dienā 
tiks sniegta teorētiska informā-
cija par jaunākām tendencēm  
laiksaimniecības produkcijas 
ražošanā. Informācija tiks pa-
sniegta Microsoft Offi ce Power 
Point prezentācijas veidā, kā arī 
izsniedzot papīra formā izda-
les materiālus – pašas prezen-
tācijas slaidus, attiecīgus MK 
noteikumus; tehnoloģiskās do-
kumentācijas, marķējuma, paš-
kontroles u.c. dokumentācijas 
paraugus. 

Trešajā mācību dienā (8 st.) 
ir paredzētas praktiskās nodar-
bības – mājražotāja Z/S„SOL-
LOMINA MUIŽA” apmeklējums. 
Apmācāmie tiks aizvesti uz 
praktiskajām nodarbībām siera 
ražošanas bioloģiskajā zemnie-
ku saimniecībā „SOLLOMINA 

MUIŽA”, Aglonā, Aglonas pag., 
Aglonas novadā, kur būs iespēja 
apskatīties mācību kursa ietva-
ros saņemtās teorētiskās infor-
mācijas veiksmīgu pielietošanu 
praksē. Pēc praktiskajām nodar-
bībām apmācāmie tiks nogādāti 
atpakaļ uz Daugavpili.

Dalībai apmācību kursā var 
pieteikties:

Lauksaimniecības un pār-
tikas ražošanas (izņemot ziv-
saimniecības produktus) nozarē 
nodarbinātie un meža īpašnieki, 
kuri ir motivēti iesaistīties kon-
kurētspejīgas lauksaimniecības 
produkcijas ražošanā.

Apmācību kursa dalībnieku 
skaits ir ierobežots.

Pieteikties dalībai apmā-
cību kursā Konkurētspējīgas 
lauksaimniecības produkcijas 
ražošana” iespējams līdz 2015. 
gada 17. martam (1.grupa), līdz 
2015.gada 17.aprīlim, (2.grupa) 
iesniedzot aizpildītu pieteikumu 
vai piezvanot pa tālr. 20046754. 
Dokumentus ar norādi “Pietei-
kums dalībai apmācību kursā 
„Konkurētspejīgas lauksaim-
niecības produkcijas ražoša-
na” jāiesniedz Finanšu projektu 
aģentūras mācību centrā, Raiņa 
ielā 18, 2. kabinetā, 1.stāvā vai 
jānosūta uz e-pastu fpamc@in-
box.lv.

Apmācību kursu līdzfi nan-
sē Eiropas Lauksaimniecības 
fonds lauku attīstībai (ELFLA) 
un Eiropas Savienība.

Pasākumu organizē SIA 
“Finanšu projektu aģentūra”, Fi-
nanšu projektu aģentūras mācī-
bu centrs sadarbībā ar LAD.

Papildus informācija: Līga 
Vilcāne

Tālrunis: +371 65426236, 
mob.tel. 20046754, E-pasts: 
fpamc@inbox.lv

Bezmaksas apmācību kurss 
„Konkurētspējīgas lauksaimniecības 

produkcijas ražošana”
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

SIA “Finanšu projektu aģentūra”, Finanšu projektu 
aģentūras mācību centrs sadarbībā ar Lauku atbalsta 
dienestu (LAD) organizē triju dienu apmācību kursu 
“Konkurētspējīgas lauksaimniecības produkcijas ra-
žošana”.

KOSMOENERĢĒTIĶE
HIPNOTERAPEITE

PSIHOLOĢE
“Jūsu problēmu 

risinājums ir jūsu rokās”

Krāslavā – 16.03.-19.03.
Dagdā – 19.03. - 20.03.

Tālr. 26234797.

PĀRDOD

PĒRK

DAŽĀDI

 Pāri sirmām kapu priedēm
Pāršalc Tavas dzīves stāsts.
Pāri darbam, sāpēm, ilgām
Baltu, vieglu smilšu klāsts.

Izsakām dziļu līdzjūtību 
Valentīnas Jakovļevas tu-
viniekiem, no viņas uz mūžu 
atvadoties. 

Kaimiņi

zemi (5.5 ha). Tālr. 29463964;
vasarnīcu kooperatīvā “Meža 
nora”. Ir pirts, ūdens, blakus 
Daugava. Tālr. 29692870;
“KIA Carnival” - 2.3, dīze-
lis,2006., 7 vietas, melna. Tālr. 
28329510;
“VW Passat” - 1991., detaļam. 
Melna, universāla, automātiskā 
ātrumkārba. Tālr. 27472200;
“AUDI A6” - 2.5 TDi, 1996, TA 
līdz 12.15.; 3-korpusu arklu 
“Kvertland”, 3-korpusu arklu “So-
vetskij” bez riteņiem (lēti); govi 
(atnesīsies aprīlī), grūsnu teli 
(atnesīsies jūnijā). Atdošu labās 
rokās sunīti (puika, 3 mēn.). Tālr. 
27042939;
lietotas mēbeles. Tālr. 22304685;
āboliņa sēklas, MTZ kultivatora 
priekšējo tiltu, dzinēja SMD 
rezerves daļas, alumīnija mucu 
ar riteņiem (1t). Tālr. 28738878; 
piena kvotas. Tālr. 26282015; 
govi, boileri. Tālr. 25928979;
sienu. Tālr. 26274048;
amūrus dīķiem. Piegāde. 
29106748;
āpšu taukus; bebru dziedzerus, 
gatavus lietošanai. Tālr. 
29106748;
pārtikas un sēklas kartupeļus. 
Piegāde. Tālr. 27131681;
kviešus, miežus, auzas, timotiņu; 
miltus. Piegāde. Tālr. 29134527;
zāģmateriālus. Tālr. 29728133;
malku, atgriezumus. Tālr. 
29762873;
malku. Tālr. 29189194;

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, 
apaļkokus krautuvē. Samaksa 
uzreiz. Tālr. 26346688; 
investori Latgalē - zemi ar mežu, 
lauksaimniecības zemi sākot 
ar 5 ha (var bez ZG), kā arī 
lietaskoku. Tālr. 29888098;
mežus, cirsmas. Augstākās 
cenas. Tūlītēja samaksa. Tālr. 
29324128.

Sieviete bez kaitīgiem ieradu-
miem pieskatīs guļošu, slimu cil-
vēku Krāslavā. Tālr. 20304043;
Vīrietis meklē darbu celtniecībā 
(dzīvokļu, māju remonts). Zāģē-
ju, skaldu malku. Tālr. 28753676.
PĀRDOD vai IZĪRĒ 1-istabas 
dzīvokli. Tālr. 29885845;
VĒLOS ĪRĒT 1 - istabas mēbe-
lētu dzīvokli ar visām ērtībām (1. 
vai 2. stāvā, uz ilgu laiku). Tālr. 
26111983;
Portatīvo un galda datoru re-
monts un tīrīšana. Uzstādu Win-
dows. Tālr. 26739402;
Lūdzu atsaukties sievietes (30 - 
50 g.), kuras nelieto alkoholu un 
nav sodītas. Uz pārzvanīšanu ne-
atbildu. Tālr. 28776424.

Piektdien, 13. 
martā Z/S “Fla-
veri” pārdos 
dažādas krāsas 
jaunas dējīgas 

vistiņas (4 - 5 mēn., jau sāk 
dēt) un skaistus mājas gai-
līšus un dējējvistas (pēc 
pasūtījuma pieaugušas 
krāsainas un baltas pīles, 
pīļtēviņi, bronzas tītari). Tālr. 
29158908. 

Priežmale - 8.00, Jaunokr a 
- 8.15, Mariampole - 8.25, 
Andrupene - 8.35, Andzeļi 
- 8.55, Ezernieki - 9.10, 
Egļeva - 9.30, Muižnieki - 
9.40, Šķaune - 9.55, Porečje - 
10.20, Svariņi - 10.35, Dagda - 
10.55, Asūne - 11.25, Račevo 
- 11.40, Robežnieki - 11.50, 
Skuki - 12.05, Indra - 12.20, 
Vaicuļeva - 12.30, Lupandi 
- 12.40, Piedruja - 12.55, 
Kalnieši - 13.05, st. Skaista 
- 13.20, Skaista - 13.35, 
Krāslava (Ostas iela) - 14.00, 
Kombuļi - 14.30, Auleja - 
14.50, Grāveri - 15.15.

RŪPNIECĪBAS TIRGUS 

Rīgas ielā 28 
(virs veikala “Maxima”)

Pārvietots blakus, uz 2. stāvu 
virs ēdamnama “Daugava”. 
Strādā katru dienu, izņemot 
pirmdienu.

BEZMAKSAS kaulu blīvu-
ma pārbaude notiks 16martā 
„A aptiekā 23”, Rīgas ielā 159, 
Krāslavā. 

Mērīšanas laikā jābūt 
basam papēdim. 

Pieraksts pa tālr. 65681489.

Dagdas Tautas namā 
15. martā plkst. 9.00 
 notiks Dagdas novada 

zoles turnīrs.
Tālr. 26525566

Uzmanību!!!
Atvērts jauns plastikāta 

logu tirdzniecības veikals. 
Piedāvājam: 
- Plastikāta logus un durvis
GEALAN S8000IQ profili (Vā-

cija)
- Metāla durvis
- Iekštelpu durvis
- Garāžu vārtus

Atlaides līdz 25 %
Krāslavā, Miesnieku ielā 13

Tālr. 27878088

 Laikraksta 
“Ezerzeme”  redakcija 

pieņem sludinājumus 
katru darba dienu 

no plkst. 8.00 līdz 17.00.
Tālr. 65681464.
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