
      Šī diena, lai Tev skaistāka par citām, 
Šī diena tikai reizi gadā aust, 

Lai paliek spēka katram dzīves rītam, 
Lai katrs rīts kā skaisti 

ziedi plaukst.

Sveicam 70 gadu 
jubilejā 

Pāvelu Burcevu!
Burcevu un Štageļu ģimenes

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

Sirsnīgi sveicam jubilejā 
Žannu Skrepļonoku!

Mamma un brālis ar ģimeni

•	 Koalīciju veidojošās partijas 
veiks diskusijas ar sabiedriska-
jām organizācijām un dažādām 
sabiedriskām grupām, lai pārru-
nātu Valsts prezidenta izvēli. Šis 
process sāksies jau tagad, taču 
nav skaidrs, kā to varētu ietek-
mēt tagadējā prezidenta Andra 
Bērziņa izšķiršanās – kandidēt 
uz otro termiņu vai ne. Zaļo 
un Zemnieku savienība viņam 
kandidēšanas gadījumā sola at-
balstu, savukārt „Vienotība” un 
Nacionālā apvienība par to nav 
sprieduši. 

•	 Lai ieviestu jauno skolotāju atal-
gojuma modeli šī gada pēdējā 
ceturksnī būs nepieciešami vēl 
vismaz 10 miljoni eiro, un Izglī-
tības un zinātnes ministrija plā-
no marta beigās aprīļa sākumā 
vērsties valdībā ar finansējuma 
pieprasījumu, intervijā LTV “Rīta 
Panorāmai” atzina izglītības un 
zinātnes ministre Mārīte Seile. 

•	 Piena cenas veikalu plauktos jau 
labu laiku turas vienādi augstā 
līmenī, bet tikmēr zemnieki par 
piena litru saņem arvien ma-
zāk. Lauksaimnieku organizā-
cijas uzskata, ka tas nav godīgi 
pret piena ražotājiem. Biedrība 
“Lauksaimnieku apvienība” no-
lēmusi vērsties Konkurences 
padomē (KP) ar prasību izvērtēt 
aizliegtas vienošanās iespēju 
starp pārstrādātājiem un ma-
zumtirgotājiem piena produktu 
cenas veidošanā. Tikmēr iesais-
tītās puses aizliegtas vienoša-
nās iespēju noraida.

•	 Kopš 2006.gada Latvijā samazi-
nās reģistrēto noziedzīgo noda-
rījumu skaits, liecina Centrālās 
statistikas pārvaldes (CSP) ap-
kopotā informācija gadagrāmatā 
par laika posmu no 2005. līdz 
2013.gadam. Kā liecina statisti-
kas dati, kopš 2006.gada kopu-
mā reģistrētu noziedzīgu nodarī-
jumu skaits ir mazinājies, lai arī 
tieši 2006.gadā tas bijis vislie-
lākais, - tad Latvijā reģistrēti 62 
328 noziedzīgi nodarījumi. 2013.
gadā konstatēto noziedzīgo no-
darījumu skaits bija 47 561.

•	 No šā gada vairs nav spēkā 
ārkārtas situācija saistībā ar Āf-
rikas cūku mēri, taču ik pa lai-
kam pienāk ziņas par jauniem 
saslimšanas gadījumiem. Tie 
gan skar tikai mežacūkas. Lipī-
gā infekcija atklāta arī līdz šim 
slimības neskartos pagastos. 
Nelabvēlīgākā situācija patlaban 
ir Vidzemē. Izskan arī versija, ka 
pēc ziemas perioda – pavasarī 
- varētu būt otrs uzliesmojums. 
PVD arī uzskata, ka Baltkrievija 
slēpj sērgas patiesos apmērus 
savā valstī. Līdz ar to, pat ja Lat-
vijā beigsies šīs slimības izplatī-
ba, tad aizvien pastāvēs riski no 
ārpuses.

•	 Krievijas embargo rezultātā 
apgrozījums Latvijas lauksaim-
niecības kooperatīviem pērn 
krities par aptuveni 40 miljoniem 
eiro. Kooperatīvu pārstāvji ap-
stiprināja, ka teju visās nozarēs 
kooperācija vēl jāstiprina, kā arī 
atsevišķās jomās, piemēram,  

bioloģiskajā lauksaimniecībā, 
ir jāsāk veidot šāda sadarbība. 
Savukārt ekonomists vērtējot 
lauksaimniecības iespējas nā-
kotnē aicināja stiprināt produk-
cijas kvalitāti un attīstīt eksportu.  
Kopumā valstī šobrīd ir 59 ko-
operatīvi dažādās nozarēs. Spē-
cīgākas kooperācijā ir graudu un 
piena nozares, pārējās nozarēs 
vēl jāiegulda daudz darba sadar-
bības stiprināšanā secina asoci-
ācija.

•	 Kā informē VID, ceturtdien In-
dras muitas kontroles punktā 
tika veikta no Baltkrievijas ie-
braucošā kravas vilciena fiziskā 
kontrole. VID muitas amatperso-
nas konstatēja, ka vienā vilciena 
sastāva pusvagona priekšējā 
daļā zem akmeņogļu slāņa pa-
slēptas četras kartona kastes, 
kas ietītas melnā polietilēna plē-
vē. Šajās kastēs atradās 80 000 
“Minsk” markas cigarešu ar Balt-
krievijas akcīzes markām. 

•	 Šonedēļ noslēdzās plašā sa-
biedriskā apspriešana plānota-
jam “Rail Baltica” projektam, kur 
viena moderna dzelzceļa līnija 
savienos trīs Baltijas valstis. 
Visskaļāk pret plānoto “Rail 
Baltica” atzaru uz lidostu iebilda 
tieši Mārupes novada iedzīvotā-
ji. Mārupes novada dome plāno 
ieguldīt milzu finanšu līdzek-
ļus “Rail Baltica” ceļā esošajās 
tukšajās pļavās, kuru īpašnieki, 
visticamāk, krāpušies ar nodok-
ļu nomaksu.
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Laikraksta “Ezerzeme” 
redakcija 

piedāvā darbu 
 KORESPONDENTAM

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

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

maņas
•	 radošu darba vidi.

Prasības pretendentiem:
•	 Teicamas latviešu valodas 

rakstu prasmes un ļoti labas 
krievu valodas zināšanas.

•	 Laba spēja izteikties un laba 
valodas izjūta.

•	 Vēlama augstākā izglītība. 
•	 Plašs redzesloks un zināša-

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

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

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

sabiedriskajās attiecībās tiks 
uzskatīta par priekšrocību.

CV - ezerzeme@ezerzeme.lv

Latvijā

26. martā plkst. 14.00 Krās- 
lavas KN notiks Krāslavas 
pensionāru biedrības gada 
sapulce. Tajā tiks sniegtas at-
bildes tikai uz iepriekš iesnieg-
tiem jautājumiem. 

Jautājumus un priekšlikumus 
rezolūcijai var iesniegt līdz 23. 
martam, iemetot tos Krāslavas 
novada domes, Mūzikas sko-
las un sociālā dienesta past-
kastēs. 

20. martā aicinām jūs uz
Lielo pavasara 

 gadatirgu Dagdā!

Laipni lūgti!
Izīrējam tirdzniecības 

vietas.
T. 29415291. 

2015. gada 20. martā plkst. 
10.00 Izvaltas pamatskolas 
zālē notiks kooperatīvās sa-
biedrības “Izvalta” pilnvaroto 
sapulce.

Darba kārtībā: 
Atskaite par 2014. gada 

darba rezultātiem.

Par transportu zvanīt: 
25911340, 65626430

Pilna sktītāju zāle, pirmizrāde, ziedu jūra... Vairāk par Krāslavas Kultūras  nama  amatierteātra pirmizrādi 
lasiet nākamajā “Ezerzemes” numurā.                                                           Alekseja GONČAROVA foto

Teatrālā Krāslava

Likvidēs 
Aulejas 

 pamatskolu
10. martā notika Krāslavas 
novada domes ārkārtas 
sēde, kurā pieņemts lēmums 
ar 2015. gada 1. septembri 
likvidēt Aulejas pamatskolu.

Lēmums vēl jāsaskaņo ar 
Izglītības un zinātnes ministriju, 
taču ir skaidrs, ka situācija lauku 
apvidū ir katastrofāla un dzimstī-
ba tikai samazinās. Deputāti iz-
šķīrās par šādu lēmumu, vadoties 
gan no demogrāfiskajiem, gan no 
ekonomiskajiem rādītājiem, kas 
uz šodienu nav iepriecinoši. 

Juris ROGA
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Gatvojoties XI Latvijas skolu 
jaunatnes dziesmu un deju svēt-
kiem Krāslavas novadā notika 
Vizuālās un vizuāli plastiskās 
mākslas konkursa „Rakstu darbi” 
noslēguma pasākums — izstā-
des darbu autoru apbalvošana, 
tērpu kolekciju skate un radošo 
spēļu darbnīcu demonstrējumi. 

No 40 izstādei iesūtītajiem 
darbiem 8, kas ieguva I pakā-
pes diplomus, jau nodoti Dau-
gavpils Marko Rotko mākslas 
centram, kur aprīlī notiks reģio-
nālā konkursa kārta. Tur izstādē 
būs skatāmi Krāslavas bērnu un 
jauniešu centra (turpmāk tekstā 
BJC) pulciņu audzēkņu Jolantas 
Markevičas (9.kl.) darbi „Nakts 
duets” un „Dzeives gromota”, 
Valentīnas Plutjakovas (9.kl.) 

„Meža skola” (sk. Žanna Garbrē-
dere),  Krāslavas BJC  apglezno-
šanas pulciņa 1.- 3.kl. kolektīvais 
darbs „Mans dzimšanas dienas 
kods....” un papīra plastikas 3.-9.
kl. kolektīvais darbs „ Gadalai-
ku grāmata”, Amīnas Soskovas 
(3.kl.) darbs „Jūriņ prasa smal-
ku tiklu” un Evelīnas Saksones 
(9.kl.) divi darbi 
„18.gs. rišeljē 
atspulgs” un  
„Dziesmu svēt-
ku dalībnieka 
Mobilā somi-
ņa” (sk. Larisa 
Kizjalo). Pā-
rējo 32 darbu 
autori saņema 
II, III pakāpes 
diplomus un at-

Pasaulē
Četros gados Sīrijā 

nogalināti vairāk nekā 
215 000 cilvēki

Četros kara gados Sīrijā dzīvī-
bas zaudējuši vairāk nekā 215 000 
cilvēki, ziņo Lielbritānijā bāzētā Sīri-
jas Cilvēktiesību novērošanas orga-
nizācija (SOHR). Organizācijas rīcībā 
ir dokumentēti pierādījumi par 215 
518 cilvēku bojā eju kopš 2011. gada 
marta. Vairāk nekā 66 000 upuru ir 
civiliedzīvotāji. Sīrijas konflikts sākās 
2011. gadā kā miermīlīgi pret valdību 
vērsti protesti, taču kopš tā laika tas 
pāraudzis atklātā pilsoņkarā.

ES Padome pagarina 
sankcijas saistībā ar 

Ukrainu
Eiropas Savienības (ES) Padome 

piektdien nolēma uz sešiem mēne-
šiem pagarināt pret 150 fiziskajām un 
37 juridiskajām personām noteiktās 
sankcijas saistībā ar Ukrainas terito-
riālās integritātes graušanu. ES Pa-
dome ir pagarinājusi ES ierobežojošo 
pasākumu noteikšanu pret rīcību, 
kas vērsta pret Ukrainas suverenitāti, 
teritoriālo integritāti un neatkarību. 
Pret 150 fiziskajām un 37 juridiska-
jām personām noteiktā aktīvu iesal-
dēšana un ieceļošanas aizliegums ir 
pagarināts uz sešiem mēnešiem, tas 
ir, līdz 2015. gada 15.septembrim. ES 
sankcijas tiek pagarinātas pret vai-
rākiem Krievijas valdības locekļiem, 
politiķiem, parlamenta deputātiem, 
uzņēmējiem, augsta ranga amatper-
sonām, anektētās Krimas un pašpa-
sludināto Luganskas un Doņeckas 
tautas republiku vadītājiem. Sankci-
jas tiek pagarinātas arī pret dažām 
Krievijas un Krimas kompānijām un 
organizācijām, kā arī pret Luganskas 
un Doņeckas tautas republikās esoša-
jiem paramilitārajiem grupējumiem.

Ēģipte plāno būvēt jaunu 
galvaspilsētu

Ēģipte plāno uz austrumiem no 
Kairas būvēt jaunu administratīvo 
un biznesa galvaspilsētu, kurā dzīvos 
pieci miljoni cilvēku, investoru konfe-
rencē paziņojis Ēģiptes mājokļu lietu 
ministrs Mustafa Kamels Madbuli. Pēc 
viņa teiktā, jaunajai galvaspilsētai būs 
jāmazina pārapdzīvotās Kairas prob-
lēmas, kurai tuvējās desmitgadēs tiek 
prognozēta pašreizējā 18 miljonu ie-
dzīvotāju skaita dubultošanās. Jaunajā 
pilsētā būs lielas zaļās platības un tās 
sniegs labākus dzīvošanas standar-
tus. Tajā arī būs starptautiskā lidosta, 
izklaides parks, kas būs četras reizes 
lielāks nekā Disnejlenda Kalifornijā, 90 
kvadrātkilometri saules paneļu staciju 
un elektrovilciens ar Kairu, paziņoja 
ministrs. Uz jauno pilsētu pārcelsies 
parlaments, prezidents, valdības mi-
nistrijas un ārvalstu vēstniecības, sa-
cīja Madbuli, piebilstot, ka šie projekti 
tiks īstenoti nākamajos septiņos gados 
un izmaksās 43 miljardus eiro. Kopējās 
jaunās galvaspilsētas būvniecības iz-
maksas netiek atklātas, ne arī projekta 
finansējuma avots.

Sony ražotne Zviedrijā 
likvidēs 1000 darba vietu  2

Japānas elektronikas uzņēmu-
ma Sony Corp. mobilo telefonu ražo-
šanas struktūrvienība Sony Mobile 
CommunicationsZviedrijā plāno lik-
vidēt 1000 darba vietu, vēsta Zviedri-
jas Radio. Radio ziņo, ka darba vietas 
paredzēts likvidēt Zviedrijas dienvidu 
pilsētā Lundā, kur kompānija nodarbi-
na aptuveni 1800 darbiniekus un 400 
konsultantus. Sony jau februārī pazi-
ņoja, ka viedtelefonu ražošanas struk-
tūrvienībā likvidēs aptuveni 1000 dar-
ba vietu jeb 15% no kopējā darba vietu 
skaita. Viedtelefonu biznesu negatīvi 
ietekmējuši vājāki darbības rezultāti 
attīstības tirgos, nekā tika prognozēts, 
un sīvā konkurence, ko rada tādi uzņē-
mumi kā Samsung un Apple.

Kārtējās rekomendācijas 
mūsu valstij pagājušajā nedēļā 
piedāvāja Ekonomiskās sadar-
bības un attīstības organizācija 
(ESAO). Tās ir svarīgas mūsu 
valstij, jo šogad Latvija plāno pie-
vienoties šai organizācijai. Īpaša 
vieta šajos ieteikumos ir atvēlēta 
nodokļu sistēmas analīzei un tās 
pilnveidošanas iespējām.

Rietumu finansisti uzskata, 
ka Latvijā ir pārāk augsti nodokļi 
strādājošajiem, kas saņem re-
latīvi mazas darba algas. Līdz 
ar to daudzi strādnieki un viņu 
darba devēji vispār nav ieintere-
sēti maksāt nodokļus, bet plaisa 
starp bagātajiem un nabadzīga-
jiem iedzīvotājiem mūsu valstī 
tikai paplašinās. Lai cik dīvaini 
tas nebūtu, bet ārvalstu speciā-
listi pārzina situāciju mūsu valstī 
daudz labāk nekā mūsu valdība.

Kādus priekšlikumus izvir-
zīja ESAO? Pirmkārt, Latvijai 

ieteikts mazināt darbaspēka 
nodokļus to darbinieku kategori-
jā, kuru ienākumi ir viszemākie. 
Iespējamos zaudējumus bu-
džetā var kompensēt, palielinot 
dabas resursu nodokļa likmi, kā 
arī nekustamā īpašuma nodok-
li. Eksperti uzskata, ka Latvijai ir 
arī visas iespējas kā ieņēmumu 
avotu izmantot akcīzes nodokli 
degvielai, kurš pašlaik ir viens no 
zemākajiem Eiropas Savienībā.

Savukārt Starptautiskais 
Valūtas fonds (SVF) atkārtoti re-
komendēja Latvijai neturpināt ie-
dzīvotāju ienākumu likmes (IIN) 
samazināšanu. Organizācijas 
pārstāvji ir pārliecināti, ka iedzī-
votāju ar zemiem ienākumiem 
stāvoklis līdz ar to būtiski neuz-
labosies. Ienākuma nodokļa sa-
mazināšanu visvairāk izjutīs tieši 
tie, kas pelna salīdzinoši daudz. 
Starpība starp bagātajiem un 
nabadzīgajiem turpinās pieaugt. 

SVF piedāvā mūsu valstij ieviest 
tādas izmaiņas nodokļu sistēmā, 
kas dotu iespēju sasniegt lielāku 
ienākumu līmeni visām iedzīvotā-
ju grupām.

Pārsteidzoši, bet fakts: 
ESAO un SVF bieži kritizē par 
pārlieku liberālismu un iedzīvo-
tāju sociālo vajadzību ignorē-
šanu. Un te ir sava daļa patiesī-
bas. Taču Latvijas valdība savā 
liberālismā pārspēja pat rietumu 
kreditorus. Sakarā ar to, ka šīs 
rekomendācijas nav obligāti jā-
izpilda, mūsu politiķi grasās tās 
ignorēt.

Piemēram, Ekonomikas 
ministrijā paziņoja tikai to, ka 
ESAO pētījums „ir nozīmīgs do-
kuments”. Latvijai būs jāatskai-
tās par šo rekomendāciju izpildi 
jau pēc pāris gadiem. Līdz tam 
laikam mūsu līderi visticamāk iz-
domās veselu virkni argumentu 
par to, kāpēc Latvija šos ieteiku-
mus palaidusi gar ausīm.

Finanšu ministrs Jānis Reirs 
ir pārliecināts, ka Latvija faktis-
ki izpildīs rekomendācijas, jo 
ar 2016. gadu plānots ieviest 
progresīvo iedzīvotāju ienākuma 
nodokļa neapliekamo minimu-

mu, paaugstinot to mazo algu 
saņēmējiem, bet algām, kas bū-
tiski pārsniedz vidējo algu valstī, 
neapliekamo minimumu vispār 
nepiemērojot. Problēma ir saistī-
ta ar to, ka ideju par progresīvo 
IIN minimumu valdībā „muļļā” 
jau vairākus gadus pēc kārtas, 
bet tas „vezums” vēl joprojām 
ir turpat. Starp citu, par nodok-
ļu sloga samazināšanu Latvijas 
nabadzīgākajiem iedzīvotājiem 
jau ilgi cīnās gan arodbiedrības, 
gan pensionāru organizācijas un 
citas struktūras. Taču arī tagad 
sabiedrības nabadzīgāko slāņu 
pārstāvju aizstāvjiem nav pārlie-
cības, ka gaidāma nodokļu re-
forma patiešām paaugstinās šīs 
iedzīvotāju grupas labklājības lī-
meni. Aizdomas rada tas fakts, ka 
Finanšu ministrija līdz šim laikam 
publiski nav paziņojusi par konkrē-
tiem priekšlikumiem, kas saistīti ar 
progresīvo iedzīvotāju ienākuma 
nodokļa neapliekamo minimumu. 
Gribas atgādināt, ka, gatavojoties 
nodokļu reformām, sabiedrībai ir 
jābūt informētai par izmaņām li-
kumdošanā jau savlaicīgi...

Viktors ŪDRIŠS

Ekspertu veltīgās pūles
Latvija nesteidzas samazināt nodokļus nabadzīgajiem

zinibas, visi saldas balvas. Kon-
kursā piedalījās izglītības iestā-
žu interešu izglītības vizuālās 
un vizuāli plastiskās mākslas 
programmu pulciņu audzēkņi no 
Krāslavas BJC, Krāslavas Valsts 
ģimnāzijas (sk. Inga Skerškā-
ne), Kalniešu pamatskolas (sk.
Ludmila Suhanova), Krāslavas 
Varavīksnes vidusskolas (sk.Vija 
Plotka) un Indras vidusskolas 
(sk. Ērika Urbanoviča).

Tērpu skatē satartējušās 
trīs kolekcijas: Krāslavas BJC 
šūšanas pulciņa „Stilīgās meite-
nes” un aušanas pulciņa „Senais 
jaunās skaņās”(sk. Aina Guba) 
un Indras vidusskolas aušanas 
pulciņa „Ziedu kolekcija” (sk. Ēri-
ka Urbanoviča) 8.aprīlī Krāsla-
vas novadu pārstāvēs Latgales 
reģiona skatē Daugavpilī. Turp 
dosies arī  Krāslavas BJC su-
venīru pulciņa piedāvātā radošo 
spēļu darbnīca sk. Larisas Kizja-
lo vadībā.

Paldies visiem žūrijas pār-
stāvjiem: Lilijai Tamai, Ivetai 
Balulei, Anatolam Kauškalim 
un Maijai Šuļgai par ieguldīju-
mu padarītā darba izvērtējumā. 
Savukārt visiem iesaistītajiem 
pedagogiem par darbu mācību 
gada laikā, radošas idejas  un to 
īstenojumu turpmāk un veiksmi 
konkursa „Rakstu darbi” 2.kārtā 
Daugavpilī.

Labākajiem no labākajiem 
būs iespēja piedalīties Dzies-
mu un deju svētkiem veltītajās 
mākslas programmās Rīgā,Vēr-
manes dārzā šī gada jūlijā. 

Krāslavas BJC metodiķe  
Sanita Kumpiņa

Alekseja Gončarova foto

Viss atstāj nospiedumus un pēdas Pyrms vairuoku godu “Latgolys 
Radejā” izskanieja 47 cykla “Volūdys 
vaicuojums” raidejumi, kurus sagatave-
ja žurnaliste Maruta Latkovska. Nu pa-
guojušuo goda suoku raidejumu mate-
rialus var puorskaiteit žurnalā “Katōļu 
Dzeive”, nu niu vareiba ar tim īsapazeit 
dūta ari LaKuGys skaiteituojim. Itūreiz 
publicejam pyrmūs raidejumu mate-
rialus nu “Katōļu Dzeivis” 2013. goda 
februara numera.

Loba dīna!
Šudiņ “Volūdys vaicuojumā” 

kūpā ar Jums ir Maruta Latkovska. 
Dūmoju, ka volūdys nūzeimeibys i vaja-
dzeiguma lītys bīži tai eistyn var saprast 
viņ ekstremaluos situacejuos. Tod, kod ir 
“dabuots par golvu” – nu laika, nu cylvā-
ku i poša sirdsapzinis.

Cikom tei volūda, volūdeņa ir kotru 
dīnu pīejama, sasnādzama – jei var liktīs 
kas nasvareigs, sprosts, ustobys kok-
tā nūlīkams i, nadūd Dīvs, vēļ ar kuoju 
pasperams, voi cytim, lobuokim laikim 
pamatams.

Tai “da kaula” tuos vierteigumu 
izjiut viņ tod, ka nu rūku suoc sleidēt 
pādejī dzeipureiši īspiejai runuot sovā 
dzymtajā mēlē, kod gribīs i nav kam vai-
ra pasaceit: “Parunoj ar mani latgaliski!”

Latgolys Radejā taidam pesimistis-
kam redzīņam, saprūtams, nav vītys, jo 
te apleik tik jauni cylvāki struodoj, ka vo-
lūdai, volūdeņai par jim viņ prīcuotīs. Tys 
gon nanūzeimej, ka ari te, vysim kūpā, 
mums nav juosavuica. Tys ir juodora, 
lai myusu volūda teiruoka i skaneiguoka 
palyktu ar kotru jaunu dīnu, ar kotru jau-
nu raidejumu.

Kas tod mums, latgalīšu volūdys 
runys i rokstu lītuotuojim, byutu svareigi, 
lai mes pasauļa viejūs naizkaiseitu sovu 
nu vacuoku i vacvacuoku montuotūs 
gora duorgumu?

Prūtama līta, vysu pyrma mums 
vajag runuot sovā dzymtajā mēlē. Na 
veļti tautys dzīsme soka:
Kū dzīduosi, kū runuosi, 
Cytu pusi, staiguodama, 
Dzīdi poša sovys dzīsmis, 
Runoj sovu volūdeņu. 
Kas nu dzērvi sgaruo kokla, 
Ka zeileišu nanosoj, 
Kas nu meitys smuidrys, garys, 
Ka dzīsmeņu nazynoj.

Ar tū šudiņ “Volūdys vaicuojums” 
ir izskaniejs. Paļdis par klauseišonūs!

Pyrmais raidejums

Ietekmīgas starptautiskās organizācijas jau vairākus gadus 
aicina Latviju pārskatīt nodokļu politiku, lai uzlabotu visne-
aizsargātāko iedzīvotāju slāņu stāvokli. Taču mūsu valdība 
neatlaidīgi turpina mežonīgā kapitālisma politiku, kad galve-
nais finansiālais slogs gulstas tieši uz nabadzīgāko, nevis 
bagātāko iedzīvotāju pleciem.
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— Kad konkrēti Andzeļos 
būs kapliča, es šodien nezinu. 
Tā šeit būs tikai, ja būs pieejams 
finansējums kāda projekta ietva-
ros, par savu naudu kapliču ne-
varam uzbūvēt.

— Cik ļoti tā ir nepiecieša-
ma? 

— Agrāk cilvēki dzīvoja pa-
audzēs un šādas problēmas ne-
bija, bet tagad daudzi dzīvo vie-
ni, un, kad nomirst, tuviniekiem 
rodas lielas problēmas. Cilvēki 
kaut kā jau tiek galā, bet vienkār-
ši tas nav. Esmu pārliecināta, ka 
kapliča ļoti atvieglotu viņu rūpes. 
To apstiprina personīgā pieredze, 
kad ar īsu starplaiku nomira divi 
man tuvi cilvēki Andrupenē, kur 
kapliča ir. Palūdzu kapličas at-
slēgu, aizvedām un ielikām tur 
nelaiķi – vēsums, rūpīgi uzkopta 
telpa, tīrība. Atlika nopirkt pāris 
sveces un nekādu galvassāpju 
par šiem jautājumiem. Kapliča 
ir neatsverams ieguvums, tālab 
domu par kapličas izbūvi Andzeļu 
kapos neesam atmetuši, pat jau 
esam ierakstījuši kapsētas terito-
riju Zemesgrāmatā. Ja gadījumā 
kaut kādā veidā parādās iespēja 
projektu virzīt finansējuma sa-
ņemšanai, tad mums nav nekādu 
problēmu – zemes jautājums ir 
sakārtots, kam ir ļoti būtiska loma 
projektos. Bet paši saviem spē-
kiem mēs to nevaram paveikt. 

— Cik lielas ir šāda objekta 
būvniecības aptuvenās izmak-
sas, lai mūsu lasītājam būtu 
vismaz kaut kāds priekšstats, 
kas tās par summām?

— Konkrēti nevaru pateikt, 
bet pēc manām personīgām do-
mām un aplēsēm vismaz kādi 
15000 eiro būtu vajadzīgi. Projek-
tēšanas izmaksas ir lielas, un tad, 
protams, viss pārējais atkarīgs no 
materiāliem, tur arī noteikti ir jā-
būt elektrības pieslēgumam. Ja 
mums būtu brīvi līdzekļi un savi 

materiāli, varbūt varētu mēģināt 
būvēt saviem spēkiem, bet šobrīd 
tas nav iespējams. 

Kapliča, protams, mums ir 
prioritāte Nr.1, bet ir jāuztur arī 
esošās būves un komunikācijas. 
Un šajā lauciņā pārvaldes viena 
no pirmajām prioritātēm tomēr ir 
bērnudārza jumta nomaiņa, jo ne-
varu pieļaut, lai tāda laba ēka ietu 
zudumā. Ja ēkai ir nedrošs jumts, 
tai būs beigas. Par jumta nomai-
ņu cīnīsimies visiem spēkiem un 
tas ir reāli paveicams šogad. Bet 
par kapliču šogad tiešām nevaru 
neko solīt, lai arī apzinos, cik ļoti 
iedzīvotāji to gaida.

— Izglītības un zinātnes 
ministrijas dažādu aktivitā-
šu rezultātā daudzviet laukos 
sa- asinājies satraukums par 
mazo skolu likteni. Kas notiek 
pie jums?

— Dzirdot, kas notiek citos 

novados, es apzinos, ka situā-
cija mazo skolu jautājumā nav 
viegla arī pie mums, jo bērnu jau 
vairāk nepaliek. Andzeļu pamat-
skolā mācās līdz 50 bērniem, bet 
rozā brilles es nelieku, un apzi-
noties skolēnu skaitu un skolas 
uzturēšanas izmaksas, jūtu sat-
raukumu. Bet mūsu pārvaldes 
nostāja ir tāda, ka skolai jāpa-
stāv. Godīgi sakot, nevaru iztē-
loties dzīvi pagastā bez skolas. 
Tāpēc arī gribam pacīnīties par 
bērnudārza jumtu, kur gatavo-
jam bērnus skolai. Andzeļos ak-
tīvi darbojas arī jauniešu centrs. 
Vārdu sakot, kamēr ir skola, viss 
šeit notiek. Taču arī to saprotiet, 
ka pagasta pārvalde nav lēmēj-
vara, kā augstāk lems, tas mums 
būs jāpilda. 

— Kā pagasta bērni no-
kļūst skolā? Jums pietiek ar 
vienu autobusu?

— Jā, mums ir savs au-
tobuss, bet tas domāts citiem 
mērķiem – tautas nama kolek-
tīviem, skolas jauniešiem no-
kļūt uz pasākumiem, dažādiem 
citiem mērķiem, bet ne skolēnu 
pārvadāšanai uz skolu un mā-
jup. Bērni gan uz mūsu skolu, 
gan uz Dag- das skolu brauc ar 
sabiedrisko autotransportu un 
tādejādi mums izdodas ne ti-
kai atrisināt skolēnu nokļūšanu 
skolā un mājup, bet arī saglabāt 
normālu sabiedriskā autotrans-
porta kustību pagastā. Regulāri 
kursējošs reisa autobuss — tas 
ir ļoti svarīgi mūsu iedzīvotājiem. 
Savukārt skolēnu vecākiem at-
maksājam bērna ceļa izdevumus 
uz skolu un mājup atbilstoši ie-
sniegtajām biļetēm. Ja ģimenei ir 
grūti sagaidīt naudiņas atmaksu 
par mēnesi, mēs pat cenšamies 
izmaksāt to divreiz mēnesī. Vai-
rākus gadus paralēli pastāv arī 
cita kārtība, kas attiecas uz tiem, 
kuru ģimenē ir trīs un vairāk bēr-
ni, ceļa izdevumi ir liels robs ģi-
menes budžetā. Mums ir līgums 
ar autoparku, šie bērni saņem 
brīvbiļeti un brauc par velti. Tas 
gan nav sevišķi izdevīgi pār-
valdei, jo gadās, ka bērns kādā 
skolas dienā nebrauc, bet nauda 
par viņu tik un tā tiek samaksāta. 
Taču šis ir labākais risinājums, 
nezinu tikai, vai izdosies to sa-
glabāt turpmākajos gados.   

— Varbūt pārvadāt skolē-
nus uz skolu un mājup ar savu 
autobusu tomēr būtu lētāk?

— Mūsu situācijā sabied-
riskais transporta izmantošana 
nesanāk dārgāk par skolas au-
tobusa ekspluatāciju. Jā, varbūt 
kādam bērnam tamdēļ ir jāmos-
tas agrāk, varbūt kādam jāpa-
iet kāds ceļa gabaliņš līdz auto 
pieturai, bet visi pielāgojušies un 
brauc. Es nesaku, ka tā ir jāda-
ra visās pārvaldēs, bet konkrēti 
mūsu apstākļos šis risinājums 
strādā labi un pārvaldes vadībai 
nav jāsatraucas ne par šoferiem, 
ne par rezerves daļām, ne par 
remontiem. Vairāk laika varu vel-
tīt citiem darbiem.

— Paldies par atbildēm!
Juris ROGA
Autora foto

I Mūzikas valstības 
karaliene - vijole

Pagājuši pieci gadi kopš Lat-
vijā notika administratīvi teritoriā-
lā reforma un radās jauns veido-
jums - novads. Latvijas vēsture ir 
bagāta ar dažādām administratī-
vi-teritoriālajām reformām.

Šogad aprit 70 gadi kopš 
Latvijas kartē parādījās toreiz 
jauns teritoriāls iedalījums - cie-
ma padome. Vecākā gadagāju-
ma cilvēki atceras, ka ciema pa-
dome bija vietējā tautas deputātu 
padome, kuru 50. gados ievēlēja 
uz 2,5 gadiem vispārējās, tiešās, 
aizklātās vēlēšanās. Padomes 
darbojās sesiju režīmā. Četras 
reizes gadā notika deputātu  se-
sijas, pirmās sesijas galvenie 
jautājumi bija ciema padomes 
priekšsēdētāja, viņa vietnieka un 
sekretāra vēlēšanas, kā arī tika 
izveidotas pastāvīgās komisijas 
un izpildkomiteja. Pirmās ciemu 
padomju vēlēšanas Latvijā notika 
1948. gada 18. janvārī.

  1945.- 1946. gadā Latvijas 
510 pagasti tika sadalīti 1362 
ciemu padomēs, vienlaikus sa-

glabājot pagastus. Ciema pado-
mes tika veidotas ar mērķi tuvināt 
Latvijas teritorijas pārvaldi PSRS 
esošai sistēmai un efektīvāk pār-
raudzīt lauku teritorijas, kā arī 
ātrāk un labāk piedzīt no zemnie-
kiem lauksaimniecības produktu 
nodevas un veiksmīgāk organizēt 
mežizstrādes darbus. Ciemu pa-
domes netika pakļautas pagas-
tiem. Līdz 1950. gadam Latvijas 
laukos pastāvēja divas paralēlas 
vietējās pārvaldes struktūras. Pa-
domes darbu vadīja un kontrolēja 
komunistiskā partija, kuras ciešā 
pārraudzībā tika izveidots katras 
ciema padomes deputātu kandi-
dātu saraksts, kurā bija gan ko-
munisti (arī komjaunieši) un bez-
partejiskie. Visi sarakstā ietvertie 
deputātu kandidāti tika arī ievēlē-
ti, jo cita saraksta nemaz nebija.

Šķaunes pagasta teritorijā 
tika izveidotas sešas ciemu pa-
domes - Krasnopoles, Meikšānu, 
Muižnieku, Punduru, Šķaunes un 
Šuškovas. 

Turpinājums 4.lpp

Baltkrievu 
sveiciens svētkos

2011. gada nogalē nodibinātā 
Dagdas baltkrievu biedrība “Verbi-
ca” nesen uzaicināja ciemos Dau-
gavpils baltkrievu biedrību “Ūz-
dim” un Baltkrievu kultūras centru. 
Pasākums tika veltīts starptautis-
kajai sieviešu dienai, tāpēc, to at-
klājot, mazākumtautību biedrības 
“Verbica” vadītāja Tatjana Goga-
linska visupirms apsveica visas 
Dagdas un Latvijas sievietes 8. 
marta svētkos. Turpinājumā bija 
krāšņs koncerts, skatītājus priecē-
ja dziesmas, dejas un pat teatrali-
zēts priekšnesums. Lai arī skaitlis-
ki skatītāji nespēja pilnībā piepildīt 
lielo tautas nama zāli, tomēr viņu 
vētrainie aplausi to gan spēja un 
deva gandarījumu kolektīviem. 
Tomēr vislielākie ieguvēji bija kon-
certa skatītāji, jo iepazīstot citu 
valstu paražas, cilvēka redzesloks 
paplašinās un bagātinās.

Juris ROGA

Kapliča vēl jāpagaida
Par kapliču Andzeļu kapos tiek runāts jau labu laiku, bet šī 
objekta tur kā nav tā nav. Andzeļu pagasta pārvaldes vadītā-
jai Leontīnai Žeimotei lūdzu ieviest skaidrību jautājumā par 
to, vai un kad Andzeļu kapos tiks uzbūvēta kapliča?

Teritoriālā reforma 
pirms 70 gadiem

7. martā Aglonas novada 
zemledus makšķernieki pulcējās 
uz Kastuļinas pagasta Dubu-
ļu ezera, lai rādītu savu zvejas 
meistarību. Piedalījās komandas 
no katra pagasta. Šķeltovas ko-
manda ar noķertajiem 6.97 kg 
ierindojās 3. vietā, otrie bija Ag-
lonieši ar 7.75 kg, bet lielais loms 
– 9.77 kg tika mājiniekiem – Kas-
tuļinas pagasta komandai.

Arī Grāverieši saņēma 
balvas. Lielāko zivi (1.200 
kg) noķēra B. Bižāns, bet 
mazāko R. Islamgarajevs. 
Individuālajās sacensībās 
lielākais ķēriens bija G. 
Matisānam no Aglonas pa-
gasta, otrā vieta G. Karpo-
vam no Kastuļinas pagas-
ta, trešā – V. Stivriņam no 
Kastuļinas pagasta. Svētku 

priekšvakarā īpaša uzmanība 
tika veltīta trijām dāmām, kuras 
godalgotās vietas sadalīja šādi: 
1. vieta – E. Vanagai (Kastuļinas 
pagasts), 2. vieta – A. Nikitinai 
(Kastuļinas pagasts), bet 3.vieta 
– M. Pupicai (Aglonas pagasts).

Kastuļinas TN vadītāja Inese  
Nikitina (www.aglona.lv).

Foto no interneta

Aglonas novadā 
Zemledus makšķerēšanas 

 sacensības Kastuļinā
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Mūzika ir skaņu pasaule un vissaprotamā-
kā cilvēces valoda. Jauno skatuves talantu 
pavasara skati turpināja Krāslavas mūzikas 
skolas koncerts “Lai skan”.

Atskaites koncerta programmu atklāja Olgas 
Greckas vadītā kora uzstāšanās. Pēc viņiem uz 
kultūras nama skatuves kāpa solisti, dueti, ansam-
bļi. Skatītāji zālē ļoti silti uzņēma “Krāslaviņas” abu 
sastāvu, jaunākā un vecākā, uzstāšanās. Skanēja 
klaviermūzika, akordeons, ģitāra… Taču pēc kon-
certa režisoru ieceres pasākuma karaliene bija vi-
jole.  Uzstājās gan skolēni, gan pedagogi, bet par 
vijoļmūzikas triumfu tovakar kļuva Daugavpils Sta-
nislava Broka mūzikas vidusskolas audzēkņu ka-
mermūzikas ansambļa priekšnesumi. Pārsteidzoša 
ir mūzikas pasaules atmosfēra… Efektīgi koncertu 
noslēdza valsts līmenī pazīstamais Krāslavas sak-
sofonistu orķestris. Bravo!

AleksejS GONČAROVS

Turpinājums. Sākums 3.lpp
Vietējās un apriņķa partijas 

organizācijas rūpējās, lai vietējo 
padomju darbu vadītu pārlieci-
nāti padomju varas piekritēji. Tas 
bija laiks, kad notika „šķiriski sve-
šu un nacionālistisku elementu” 
meklēšana padomēs. Ciema pa-
domju vadītāju bieža maiņa lieci-
na, ka „kadru tīrīšana” bija ierasta 
lieta. 1947. gadā Šķaunes pa-
gastā tikai divu ciemu (Šķaunes 
un Punduru) padomju priekšsē-
dētāji, būdami bezpartejiski, bija 
saglabājuši savus amatus kopš 
1945. gada, pārējās ciemu pado-
mēs 1947. gadā pavasarī darbu 
sāka jauni ciemu padomju priekš-
sēdētāji, viņi jau bija trešie kopš 
padomju darba sākuma. Gadīju-
mā, ja ciema padomes teritorijā 
dzīvojošie zemnieki neizpildīja 
lauksaimniecības produktu node-
vu plānu vai mežizstrādes darbu 
rādītāji atpalika no plānotā, tad 
vietējā vara tika vainota gan no-
laidībā, gan kaitniecībā padomju 
iekārtai. Ciema padomes dar-
biniekiem vajadzēja risināt gan 
saimnieciskos, gan politiskās iz-
glītošanas darbus. Lai informētu 
ciema padomes iedzīvotājus par 
dažādiem jautājumiem, tika iz-
raudzīti desmitnieki, kas apziņoja 
un vajadzības gadījumā norīkoja 
darbos viņam pakļauto desmit 
māju iedzīvotājus. 1947. gadā 
Krasnopoles ciema padomē bija 
14 desmitnieki, bet visās Šķau-
nes pagasta padomēs - 93.

 Krasnopoles ciema pado-
mes teritorijā ietilpa 14 apdzīvo-
tas vietas (Krasnopole, Timano-
va, Greiva, Kiseļeva, Malcāni, 
Rubuļi, Ratkova, Taperi, Oļšaniki, 
Jarmovīši, Mazurova,  Ostrovski, 
Pužailova,  Zabiņaki). Pagasta 
līmenī starp ciema padomēm 
notika sociālistiskā sacensība 
(saimniecisko plānu izpilde, aģi-
tācijas darbs) 1947. gadā 1. vietu 
ieguva Krasnopoles ciema pa-
dome (priekšsēdētājs Stanislavs 

Svarinskis, sekretāre Felicija Bu-
bola). Tajā gadā ciema padomes 
teritorijā pastāvēja 237 zemnieku 
saimniecības, kuru īpašumā bija 
2825 ha zemes (1455 ha aram-
zemes), 174 zirgi, 342 liellopi. La-
bākās ražas (ap 0.11 ha) ieguva 
tikai trīs zemnieki ( F. Svarinskis 
Kiseļevā, A. Brics Jarmoviešos, 
S. Muizinieks Tīmaņos). Īpašu 
uzmanību pievērsa linu audzēša-
nai, bet linšķiedras pirmapstrāde 
bija sarežģīta, jo ciema padomē 
tikai vienam zemniekam piederē-
ja linu apstrādes mašīna, kuras 
efektīvu izmantošanu kontrolēja 
gan ciema padomes, gan pagas-
ta pārstāvji. Gatavojoties visap-
tverošai kolektivizācijai, viens no 
partijas uzdevumiem bija mašīnu 
un zirgu iznomāšanas punktu 
(MZIP) izveidošana. 

Jau 1946. gadā Krasnopo-
lē sāka veidot MZIP, uzsverot tā 
izdevīgumu tiem zemniekiem, 
kuru saimniecībās nebija zirgu un 
nepieciešamo darbarīku zemes 
apstrādei. Vēl ciema padomes 
teritorijā bija ūdensdzirnavas Ti-
manovā. Abās ciema padomes 
teritorijā esošajās skolās (Rubuļu 
pamatskolā un Tīmaņu nepilnajā 
vidusskolā) mācījās vairāk nekā 
200 bērni.

 Par nozīmīgu politiskās 
audzināšanas darba sastāvdaļu 
bija vēlēšanu kampaņas. 1946. 
gadā 25. decembrī Ludzas ap-
riņķa lēmums paredzēja Šķau-
nes pagastā izveidot 5 vēlēšanu 
iecirkņus Latvijas PSR AP vēlē-

šanām. Krasnopoles vēlēšanu 
iecirknis Nr.11 atradās Tīmaņu 
skolā, kur bija jābalso visiem Kras- 
nopoles ciema padomes iedzīvo-
tājiem un daļai Punduru ciema 
padomes iedzīvotājiem no Bura-
kiem, Šnitnikiem, Kozlovas, Kuz-
menkiem, Obšovas, Punduriem. 
Pirms vēlēšanām skolotājiem va-
jadzēja kļūt par aģitatoriem, kuri 
apstaigāja zemnieku mājas, aici-
not visus balsstiesīgos ierasties 
vēlēšanu iecirknī un nodot savas 
balsis par ‘komunistu un bezpar-
tejisko bloku”.

1948. gadā Latvijas komu-
nistiskās partijas vadība pieņēma 
lēmumu par Latvijas teritorijas 
rajonēšanu 1949. gadā. Tas bija 
saistīts ar paredzēto vispārējo 
kolektivizāciju. Kolhozu teritori-
jām bija jāsakrīt ar ciema padom-

ju teritorijām. 1949. gada decem-
brī ar Latvijas AP dekrētu tika 
likvidēti pagasti un apriņķi. 1950. 
gadā par zemāko administratīvi 
teritoriālo iedalījumu kļuva ciema 
padome. 50. gadu sākumā sākās 
mazo kolhozu apvienošana, šī 
procesa rezultātā tika pārskatī-
tas arī ciemu padomju robežas 
un samazināts ciemu padomju 
skaits. 1953. gadā tika likvidēta 
Krasnopoles ciema padome, tās 
teritorija tika pievienota Muižnie-
ku ciema padomei.

Marija LABANOVSKA
Fotogrāfijā Krasnopoles 

ciema centrs 2014. g. oktobrī.

Sporta pasākumu organi-
zators un sacensību galvenais 
tiesnesis Jevgēnijs Višņevskis 
pastāstīja, ka visa čempionāta 
garumā notika sīvas un emocio-
nālas spēles, vienai komandai 
paveicās vairāk, citai mazāk, bet 
kopumā visu raksturo čempionā-
ta rezultāti. 

Finālā saviem spēkiem mē-
rojās SIA „Leven” un Dagdas no-
vada komanda. Jau iesildīšanās 
laikā bija skaidrs, ka cīņa par 1. 
vietu būs skaista un daudzsolo-
ša, abas komandas 
izrādīja neatlaidību 
un cīņas sparu. Volej-
bolisti nelaida garām 
ne mazākās iespējas, 
lai uzbruktu precī-
zi un spēcīgi, tāpēc 
spēle noritēja punkts 
punktā. Pēc četriem 
nospēlētiem setiem 
rezultāts uz tablo bija 
2:2, visu izšķīra pē-
dējais — 5. sets, kurā 
savu pārākumu pierā-
dīja SIA „Leven ” volej-
bolisti līdz ar to izcīnot 
1.vietu. No skatītāju 
viedokļa abas koman-
das bija līdzvērtīgas, 
bet uzvarā lielu lomu 
nospēlēja veiksme. 

Mēdz sacīt, ka veiksme ir visai 
mainīga parādība, taču sportā 
bez tās nekā neiztikt. Uzvarētāju 
komandā labākā spēlētāja kausu 
saņēma Konstantīns Marčenko, 
savukārt Dagdas novada koman-
dā labākais spēlētājs ir Nauris 
Pulkstenis.

Spēlē par 3. vietu spēkiem 
mērojās Riebiņu un Krāslavas 
Valsts ģimnāzijas komanda, 
kurā pārāki izrādījās Riebiņu ko-
mandas volejbolisti. Labākais 
čempionāta spēlētājs Riebiņu 

komandā ir Artūrs Meluškāns. 
Krāslavas Valsts ģimnāzijas ko-
manda palika 4. vietā, 5. vietā 
— Konstantinovas komanda, 6. 
vietā — Ezernieku vidusskolas 
komanda. Vakara pasākumā vi-
sas godalgoto vietu komandas 
tika apbalvotas ar kausiem un 
medaļām. Nākamais Dagdas 
novada vīriešu volejbola čempio-
nāts norisināsies 2016. gadā.

Jevgēnijs Višņevskis: “Aiz-
pērn čempionātu rīkojām divās 
dienās, gadu agrāk — vienā, un 
šogad tas noritēja sestdienās no 
7. februāra līdz 7. martam, jo vienā 
dienā sportistiem sanāk pārāk lie-
la slodze. Izdarot spēļu kopsavil-
kumu, varu pateikt, ka volejbolistu 
līmenis ir krietni audzis un izteikti 
vāju komandu vai spēlētāju šajās 

sacensībās vispār nere-
dzēju. Arī rupjas kļūdas 
neviens nepieļāva, bet 
sports ir sports – kāds 
uzvar, kāds zaudē! Nebi-
ja viegli mači arī tiesnešu 
korpusam, un nākama-
jās sacensībās tiesnešu 
darbs ir jāplāno savādāk, 
ņemot vērā kļūdas un 
gūto pieredzi. Starp citu, 
ļoti liels ieguvums ir Dag- 
das vidusskolas sporta 
zālē uzstādītais elektro-
niskais rezultātu tablo. 
Tas ir tik ērts skatītājiem  
un sportistiem, ka vairs 
negribas atcerēties veco 
sistēmu.”

Juris ROGA
Autora arhīva foto

II Mūzikas valstības 
karaliene - vijole

Teritoriālā reforma pirms 70 gadiem

Noskaidroti volejbola čempionātā uzvarētāji 
Ir noslēdzies „Dagdas novada atklātais čempionāts volej-
bolā vīriešiem 2015”, kurā startēja sešas komandas: trīs no 
Dagdas novada — Konstantinova, Dagda un Ezernieku vi-
dusskola, kā arī viesu komandas no Krāslavas, Riebiņiem 
un sponsoru pārstāvētā komanda SIA „Leven” apvienotā 
sastāvā (Ezernieki/Daugavpils).

Ar ko Latvija palīdzēs 
Ukrainai

Ieroču vietā uz Kijevu sūtīs ekspertu

Kā zināms, ЕS atteicās at-
balstīt Ukrainas lūgumu par mi-
litārās palīdzības sniegšanu, lai 
apspiestu separātismu Donbasā. 
Taču Brisele neaizliedz katrai 
atsevišķai dalībvalstij palīdzēt 
Ukrainai atbilstoši saviem ieska-
tiem. Un Latvija, Lietuva, Igau-
nija, Beļģija, Nīderlande un arī 
citas valstis nolēma, ka ir nepie-
ciešams sniegt ukraiņiem ekono-
misko palīdzību, nevis piegādāt 
ieročus.

Bez šaubām, mūsu valstij 
nav iespēju sniegt Ukrainai militā-
ro atbalstu. Līdz ar to Latvija pie-
dāvā lielākoties humāno palīdzī-
bu. Saskaņā ar valdības rīkojumu 
uz Ukrainu ir nosūtīti medikamen-
ti un medicīniskās preces 30 000 
eiro apmērā, 18 strāvas ģenera-
tori (90 000 eiro) un 4000 segas 
apmēram 148 000 eiro apmērā. 
Līdzekļus humānajai palīdzībai, 
kas paredzēta Ukrainai, piešķīra 
arī Rīgas dome un Aizsardzības 
ministrija.

Tiesa, neskatoties uz to, 
Saeimas spīkere Ināra Mūrniece 
paziņoja, ka rietumiem ir jāno- 
drošina Ukraina ar ieročiem. Tad 
mūsu valsts vadība izdomāja citu 
variantu, kā atbalstīt brāļus-ukrai-
ņus. Ministru kabinets apstiprinā-
ja Riharda Muciņa nosūtīšanu Ei-
ropas Savienības Padomdevēja 
misijā civilā drošības sektora re-
formām Ukrainā. Muciņš tur strā-
dās veselu gadu. Visi izdevumi 
tiks segti no valsts budžeta. Un 

tie ir ievērojami finanšu līdzekļi: 
gan par transportu, gan par dzī-
vokli, gan dienas nauda... 

Tātad šim padomdevējam ir 
paredzēta veselības apdrošinā-
šana 149 eiro apmērā mēnesī 
(1788 eiro gadā). Ceļa izdevumi 
- 1000 eiro, bagāžas transportē-
šana - 100 eiro. Interesanti, ka 
Muciņa dzīvoklis kopā ar komu-
nālajiem izdevumiem izmaksās 
nodokļu maksātājiem 1316 eiro 
ik mēnesi. Kopējā summa par 1 
gadu - 15 793 eiro.

Taču tas vēl nav viss. At-
bilstoši Eiropas Savienības 
standartiem Rihardam Muciņam 
izmaksās vēl 4320 eiro, bet Iekš-
lietu ministrija veiks valsts soci-
ālas apdrošināšanas iemaksas 
1020 eiro apmērā. Aizsardzības 
ministrija piešķirs viņam aizsarg- 
ķiveri un bruņu vesti. Savukārt 
Ārlietu ministrija nodrošinās Mu-
ciņu ar datoru.

Manuprāt, ir vērts atgādināt 
mūsu lasītājiem, ka Muciņš dodas 
nevis uz Luksemburgu vai Norvē-
ģiju, bet uz Ukrainu – vienu no 
nabadzīgākajām Eiropas valstīm, 
kur vidējā darba alga „uz papīra” 
tikai nedaudz pārsniedz 200 eiro, 
bet pensijas vidējais apmērs pēc 
nesenā palielinājuma ir 70 eiro 
līmenī. Tomēr kaut kas liek šaubī-
ties, ka Latvijas eksperts, kas uz-
turas dzīvoklī par 1300 eiro mē-
nesī, spēs iedziļināties vienkāršu 
ukraiņu problēmās. 

Viktors ŪDRIŠS

Diskusijā par palīdzības sniegšanu Ukrainai Latvijai ir divē-
jāda pozīcija. No vienas puses, mūsu valsts ir solidāra ar 
Kijevu, no citas - nav iespēju piedāvāt ievērojamu materiālo 
atbalstu. Taču tas nekādā ziņā netraucē palīdzēt kaimiņiem 
ar labu padomu.
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— Katru mēnesi esam ieplā-
nojuši pa vienam lielam pasāku-
mam, kas tiek rīkoti tautas namā 
vai citviet pagastā. Janvārī notika 
jauks koncerts, kurā skatītājus 
izklaidēja Aglonas amatierkolek-
tīvi. Koncerts nebija pieskaņots 
kādam notikumam vai kalendāra 
datumam, tomēr skatītāju sanāca 
gana daudz un, šķiet, koncerts vi-
siem patika. Februārī sadarbībā ar 
skolu un bibliotēku svinējām senos 
latviešu pavasara gaidīšanas svēt-
kus Meteņi, tiesa, ar akcentu uz 
krievu svētkiem — Masleņicг. Te 
nav nekādu zemtekstu, vienkār-
ši tā to bijām izdomājuši jau labu 
laiku iepriekš. Viss notika lauku-
mā pie tautas nama, sapulcējas 
daudz cilvēku, arī laiks bija labs, 
vienīgi žēl, ka sniega gandrīz nebi-
ja. Martā uz Kaļveiša ezera notika 
zemledus maksķerēšanas sacen-
sības, kurās gan nebija daudz kon-
kurentu – vien septiņi dalībnieki, 
bet mūspusei tas ir vidējs rādītājs. 
Lomi izrādījās pavisam nelieli, bet 
kopumā makšķernieki izskatījās 
ļoti apmierināti. Sacensības rīkoja 
Aglonas novada sporta pasākumu 
organizators, sadarbībā ar mūsu 
tautas namu. 

Nesen nosvinējām 8. marta 
svētkus, bija interesants koncerts, 
kurā uzstājās kolektīvi no Riebi-
ņiem un Grāveriem un akcents 
tika likts, lai uz skatuves pārsvarā 
uzstājas vīrieši. Es strādāju jau 
piekto gadu, bet šis 8. marta pasā-
kums bija pirmais, ko es rīkoju un 
ceru, ka izdevās patīkami pārsteigt 
mūsu sievietes.

— Atklājiet kārtis, ko šķel-
tovieši var sagaidīt nākamajos 
mēnešos!

— Noteikti arī šogad būs Liel-
dienām veltīts pasākums. Ja pērn 
tas bija dienā, šogad rīkosim va-
karā, jo reizēm vienkārši ir nepie-
ciešams kaut ko pamainīt, lai izvai-
rītos no vienveidības. Nākamais 
lielākais pasākums pēc Lieldienām 
būs Mātes dienai veltīts koncerts 
un pasākums tiem, kam pāri 40. 
Konkrētu datumu šiem pasāku-
miem vēl nevaru pateikt, bet pirms 
tiem noteikti būs afišas. 

Maija beigās vai jūnija sāku-

mā rīkosim Bērnības svētkus. Jū-
nijā būs arī ielīgošanas pasākums 
pirms 23. datuma, lai pie mums var 
atbraukt ciemos kaimiņu vai tālāki 
kolektīvi. Rīkot šo pasākumu 23. 
jūnijā nav liela jēga, jo visi kolektīvi 
gribēs svinēt savās mājās un būs 
aizņemti. 

Jūlija otrajā sestdienā notiks 
svētki jauniešiem jeb kādreiz tos 
sauca par pilngadības svētkiem. 
Šie ir svētki jauniešiem, kuriem 
šogad apritēja vai apritēs 18 gadu. 
Viņu skaits pagastā katru gadu 
mainīgs, citreiz ir līdz desmit, cit-
reiz pāri desmit, bet reti kurš ne-
atnāk, ja nu tikai nav izbraucis uz 
ārzemēm. Parasti visi steidz ieras-
ties, jo tas ir atraktīvs un skaists 
pasākums sestdienas vakarā. 

Augustā plānojam vasaras 
atvadu pasākumu. Tas nav tradi-
cionāls mūspusē, bet, tā kā pērn 
augustā mūsu pagastā tika svinēti 
novada Neptūna svētki, tad iedzī-
votāji jau gaida kādu interesantu 
izklaidi. Tā kā katru gadu tāda 
pasākuma kā pērn augustā pie 
mums nebūs, bija jāpiedāvā kāds 

cits. Nolēmām, ka tā varētu būt va-
saras atvadu ballīte. 

Septembrī sākas skolas laiks, 
bet tas ir izglītības iestādes ziņā. 
Savukārt pie mums septembris ir 
izstāžu laiks puķēm, ziediem, lau-
ka un meža labumiem. Izstāde tiek 
izstiepta laikā, jo paši mūsu cilvēki 
to lūdz pagarināt. Septembrī viss 
krāšņums vēl ir dārzā, žēl atdot, 
pēc tam nāk salnas, un paši steidz 
atnest ziedus un citus labumus, 
kuri vēl ir pieejami. Parasti šī izstā-
de tiek rīkota foajē, bet pērn tā pār-
ceļoja pat uz lielo zāli – tik populāra 
tā bija. Pērn lielāka loma bija ķirb-
jiem, šogad vēl neizdomāju, kam 

to veltīt. Visi izstādes dalībnieki sa-
ņem veicināšanas balvas.

Klāt rudens un slavenais Šķel-
tovas tautas nama vokālais an-
samblis “Zvonņica” atkal pulcinās 
draugus uz plašu atvasaras kon-
certu “Draugu lokā”, kā vienmēr 
sarūpējot arī pa kādam pārstei-
gumam. Šis pasākums ir sevišķi 
iecienīts un emocionāli bagāts, uz-
stājas mūsu pašu cilvēki, uzstājas 
vieskolektīvi, parasti to ir daudz.

Nākamais lielais pasākums 
būs18.novembris - Latvijas Neat-
karības proklamēšanas diena. Šie 
ir valsts svētki, kurus bagātina labs 

koncerts un arī cilvēku šajos svēt-
kos tautas namā netrūkst. Tad nāk 
Ziemassvētki un gadu mija, abus 
svinam vienā dienā. Bērnu eglīte 
ir atsevišķs pasākums pirms Zie-
massvētkiem. 

— Lielā pilsētā vai mazā 
pagastā, jebkurā vietā Tautas 
nama vadītājai ir nepieciešams 
vietējo iedzīvotāju atbalsts, lai 
pasākumi notiktu un būtu ap-
meklēti. Vai jums tāds ir?

— Ja atklāti, kopš es sāku 
strādāt Tautas namā, nekas daudz 
nav mainījies. Kāds tas atbalsts 
bija sākumā, tāds tas ir tagad. Tie 
cilvēki, kuri vienmēr bija aktīvi paš-
darbnieki, nāk un palīdz man, paši 
piedalās pasākumos. Kuriem bija 
interese par kultūru, tie vienmēr at-
rod laiku un iespējas atnākt uz kon-
certu, pasākumu. Savukārt, kuriem 
nekas dzīvē neinteresē —ko tu 
viņiem padarīsi! Interesants fakts – 
dažos pasākumos esmu redzējusi 
tos, kuri ikdienā tik vien kā gaužas, 
ka nekas te nenotiek, viss ir slikti, 
bet, redz, tāpat kādu reizi atnāk pa-
skatīties. Kas zina, ko viņi runā aiz 
muguras, bet – atnāk! Ir koncerti, 
kuros nav kur apsēsties, piemēram, 
pagājušogad valsts svētku pasāku-
mā nebija brīvu vietu. Ziemassvēt-
kos bija tikai dažas brīvas sēdvie-
tas. Grūti rast izskaidrojumu, bet 
Lieldienas ir salīdzinoši sliktāk ap-
meklētas. Ļoti labi apmeklēti svētki 
jauniešiem. Koncerti pie mums vis-
pār ir ļoti labi apmeklēti, bet balles, 
kas seko koncertam, kaut kā ne-
gūst lielu atsaucību. Paliek krietni 
mazāks pulks, nekā bija uz koncer-
tu. Ja mums būtu mazāka zāle, tad 
varbūt vizuāli tas izskatītos normāli, 
bet tādā plašā zālē, kāda ir mūsējā, 

ballēties gribētāju pulks šķiet pavi-
sam šķidrs. Lai gan, protams, cilvē-
ki ir, un viņiem tas ir nepieciešams. 

— Jūs nepieminat diskotē-
kas. Vai tās vispār notiek?

— Retu reizi notiek, jo pavisam 
no tām atteikties nevar. Kāpēc reti? 
Pirmkārt, jaunieši atnāk uz diskotē-
ku un visbiežāk stāv laukā pie tau-
tas nama, nevis iet zālē dejot. Otr-
kārt, bez apsardzes diskotēkās ļoti 
grūti nodrošināt kārtību, bet apsar-
dze nozīmē papildus izdevumus. 
Tomēr nevar nerīkot diskotēkas 
vispār, jo jauniešiem vajag iespēju 
izlādēt enerģiju.

— Koncerti un balles taču 
nebūs vienīgais jūsu darba lau-
ciņš?

— Pie mums notiek radošas 
darbnīcas, par ko vēstī afišas. Bet 
parasti notiek tā, ka konkrēti cil-
vēki savstarpēji sazvanāmies, un 
nāk tie, kuri jau pieraduši apgūt 
kādu jaunu rokdarbu. Praktizējam 
dažādu ziedu veidošanu no audu-
ma, darinājām brošas no pērlītēm, 
mācījāmies stikla apgleznošanu, 
veidojām kreppapīra ziedu kom-
pozīcijas, izgatavojām dekorācijas 
Ziemassvētkiem. Parasti pieda-
lās līdz desmit cilvēkiem, retumis 
ir vairāk, citreiz tikai pieci vai seši. 
Bet lielāku grupu arī nevar savākt, 
jo tad ir grūti pieiet katram klāt un 
parādīt. Vadu nodarbības es, man 
palīdz vizuālās mākslas skolotāja, 
ja ir interesanta ideja. Nesenā pa-
gātnē bijām sapulcējušies un aiz-
braucām pat uz Aglonu, lai apgūtu 
tamborēšanu uz grābekļa. Šobrīd 
rokdarbu darbnīcās dekorējam 
koka ripas, veidojot kompozīcijām 
bagātus svečturus. Kad darbu būs 
pietiekoši, sarīkosim izstādi.

— Starp citu, par izstādēm. 
Kāpēc pie jums ir tikai vietējo 
cilvēku darbu izstādes? Kāpēc 
nepalūgt kaut ko interesantu pie 
kaimiņiem un parādīt savējiem?

— Par to ir domāts sen, bet 
nav uzsākta šāda sadarbība, jo 
mūsu tautas namā nav speciālu 
stendu, kas vajadzīgs tās vai citas 
izstādes sarīkošanai. Ja es rīko-
ju savu izstādi, tad varu kaut kā 
pielāgoties situācijai. Ar svešiem 
darbiem ir savādāk — jānodrošina 
pareizs izvietojums un jāgarantē 
darbu saglabāšana. Bet doma par 
to ir —vajadzētu apmainīties ar iz-
stādēm. Skaidrs, ka tauta tamdēļ 
nenāks šurp stāvgrūdām, bet esmu 
ievērojusi, ja kaut kas interesants 
izvietots foajē, katrs vispirms ap-
skata, kas tur izvietots un tikai tad 
iet tālāk, kurp bija plānojis. Tātad cil-
vēkiem ir interesanti ieraudzīt kaut 
ko jaunu un nereti to apliecina viņu 
jautājumi man. 

— Paldies par interviju, 
veiksmi darbā!

Juris ROGA

No 2015. gada tiek ieviesta 
tiešo maksājumu reforma, 
un Ministru kabineta (MK) 
noteikumi par tiešo maksā-
jumu piešķiršanas kārtību 
lauksaimniekiem nosaka at-
sevišķus tiešo maksājumu 
piemērošanas noteikumus. 
Tiešo maksājumu (TM) īs-
tenošanas noteikumi gal-
venokārt ir noteikti ES re-
gulās, un MK noteikumos 
paredzēti tikai īstenošanas 
nosacījumi jautājumos, ku-
ros regulās ir paredzēts at-
tiecīgs deleģējums dalībval-
stij. Tādēļ valdība otrdien, 
10. martā, apstiprināja MK 
noteikumus “Tiešo maksā-
jumu piešķiršanas kārtība 
lauksaimniekiem”.

Noteikumi paredz, ka līdz 2020. 
gadam tiks īstenots vienotais pla-
tības maksājums, kas nodrošinās 
ienākumu atbalstu lauksaimnie-
kiem. No šā gada tiek ieviests mak-
sājums par klimatam un videi lab-
vēlīgu lauksaimniecības praksi jeb 
zaļināšanas maksājums ar mērķi 
palielināt lauksaimnieku ieguldīju-
mu vides aizsardzībā. Gados jaunu 
lauksaimnieku maksājums tiks ie-
viests, lai veicinātu jaunu lauksaim-
nieku iekļaušanos lauksaimniecības 
nozarē, kā arī tiks ieviesta vienkār-
šota mazo lauksaimnieku atbalsta 
shēma. Lai saglabātu piena, liello-
pu, aitu, kazu, sertificētu stiebrzāļu 
un lopbarības augu sēklas, sertifi-
cētas labības sēklas, sertificētu sēk-
las kartupeļu, vasaras rapšu, cietes 
kartupeļu, proteīnaugu, miežu, 
augļu un dārzeņu ražošanu, tiks ie-
viests ar ražošanu saistīts atbalsts.

Zaļināšanas maksājuma kultūrau-
gu dažādošanas praksei noteikts 
dažādošanas periods no 15. jūnija 
līdz 31. augustam, kurā lauksaim-
niekiem jānodrošina kultūraugs 
vai tā atliekas uz lauka -- prasības 
kontroles nolūkam, un noteikta kul-
tūraugu deklarēšanas kārtība. No-
teikumi noteic, kas ir aizsargājamie 
ekoloģiski jutīgie zālāji Latvijā, un 
kārtību, kādā tie identificējami. Ilg-
gadīgo zālāju saglabāšanas prakses 
īstenošanai noteikti lauksaimnie-
ku pienākumi situācijā, kad valsts 
līmenī tiks konstatēta ilggadīgo 
zālāju platības samazināšanās par 
vairāk nekā 3 procentiem. Ekolo-
ģiski nozīmīgu platību saglabāšanas 
praksei noteikti ainavu elementi un 
zemes izmantošanas veidi, kuri uz-
skatāmi par ekoloģiski nozīmīgām 
platībām.

Lai saņemtu gados jaunu lauk-
saimnieku maksājumu, ir noteikts, 
ka maksājuma likmi par hektāru 
aprēķinās kā 25% no 2019.gada vi-
dējās valsts TM līmeņa, kas veidos 
aptuveni 40 eiro. Gados jaunu lauk-
saimnieku maksājumu piešķirs par 
saimniecības pirmajiem 90 hektā-
riem. Noteikumi arī reglamentē no-
sacījumus juridiskajām personām, 
lai saņemtu šo maksājumu.

 TM noteikumi paredz, ka mazo 
lauksaimnieku atbalsts Latvijā tiks 
īstenots kā saimniecības maksā-
jums un to varēs saņemt lauksaim-
nieki, kuri piekritīs atteikties no 
vienotā platības maksājuma, zaļi-
nāšanas maksājuma, ar ražošanu 
saistītā atbalsta, tā vietā saņemot 
saimniecības maksājumu 500 eiro 
apmērā ik gadu. 

Turpinājums vienā no 
tuvākajiem numuriem

Piedāvājums visām gaumēm
Netrūkst laucinieku, kuri ilgojas pēc pilsētas kultūras dzīves 
labumiem, bet patiesībā šodien daudzviet laukos kultūras 
dzīve ir pat interesantāka un bagātāka, nekā tur, kur mūsu 
nav un kurp tiecamies. Šķeltovas Tautas nama (TN) svarī-
gākais uzdevums ir veidot labvēlīgu kultūras vidi pagastā 
un dot iespējas pagasta iedzīvotājiem attīstīt savus talantus 
dažādās jomās, iepazīties ar notikušajām aktivitātēm Latvi-
jā. Kā tas izdodas, spriediet pēc šīs publikācijas, kas tapa 
iztaujājot Šķeltovas Tautas nama direktori Astrīdu Leikumu.

Meteņdiena Šķeltovā

ZM informē

Tiešo maksājumu 
piešķiršanas kārtība 

lauksaimniekiem



6 2015. gada 17. marts

LTV1
6.00 Latvijas Republikas valsts 
himna
6.02 Ielas garumā
6.30 Rīta Panorāma
8.35, 15.05 Mīlas viesulis 
9.35, 16.05 Patvērums mīles-
tībai
10.35, 12.30, 13.50 Top-Shop 
10.50 Radīti mūzikai
12.50 Jakari 
13.20 Kas te? Es te! 
14.10 Maklauda meitas
17.00, 23.15 100 g kultūras
18.00, 23.00 Ziņas
18.53 Ceturtā studija
19.30 Īstās latvju saimnieces
20.30 Panorāma
21.13 Latloto. Viking Lotto
21.20 Sastrēgumstunda
22.30 Zebra
22.45 Momentuzņēmums
0.10 Aci pret aci ar Islāma valsti
1.15 Mafijas klans 

5.00 Citādi latviskais 
5.30 Vides fakti

LTV7
6.00 Latvijas Republikas valsts 
himna
6.03, 5.30 1000 jūdzes Persijā
6.30 Projekts Nākotne
7.00, 18.00 Šodien
8.35, 17.05 Muhtars atgriežas 
9.30 Maklauda meitas
10.20, 19.35 Kalle nāk
11.15 De facto
11.50 Province
12.20, 22.25 Citādi latviskais 
12.50 Aculiecinieks
13.05 Sporta studijas diskusija
14.05 PČ biatlonā
15.40, 1.30 Eiropa fokusā
16.10 Anekdošu šovs 
18.35 Punkti virs i
20.25 Logs uz ķermeni
21.25 Melu laboratorija
22.55 Pēdējais liecinieks

23.45 Kaut kur uz zemes
0.15 Pārmantotās tradīcijas
1.15 LTV - 60
5.00 SeMS 

LNT
6.10, 3.00 Nelabojamais Džims 
6.45 Šodien novados
7.00, 3.20 900 sekundes
9.00, 0.30 Dzīvīte
9.25, 14.20 Televeikala skatlogs
9.40 Mf. Pavasaris iesācējiem
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, 2.10 Nemelo man!
16.50 5.00 Nemīlētā
18.00, 0.50 Fatmagula
20.35 Degpunktā
21.10 Mf. Šerloka Holmsa un 
doktora Vatsona piedzīvojumi
5.45 Kristīgā programma 

TV3
6.15 Tētuka meitiņas 
6.40 Mazo mīluļu veikaliņš 
7.10, 13.00 Transformeri
7.40, 14.10 Rozā Pantera un 
draugi
8.00 Simpsoni
9.00 Mf. Rodeo eņģelis
11.00, 23.00 Reiz sensenos 
laikos 
12.00, 2.35 Visi mīl Reimondu 
13.35 Dēkaiņi
14.30 Viņas melo labāk
15.35, 20.20 UgunsGrēks 
16.55, 3.00 Rozenheimas 
detektīvi 
17.55 Dzīves krustcelēs 
19.00, 3.45 TV3 Ziņas
19.35, 4.15 Bez Tabu
21.00 Ievas pārvērtības
21.45 Tēta nedienas
0.00 Mahinatori 
0.55 Amerikāņu šausmu stāsts 

1.45, 5.00 Uz robežas 

TV3+
6.55, 17.55, 2.30 Māja 2
8.10, 14.50 Ekstrasensi pret 
zinātniekiem
8.45 Mf. Templiešu zudušie 
dārgumi
10.20 Multfilmas
10.50 Pārsteidz mani
12.50, 16.50 Tētuka meitiņas 
13.50, 20.00 Naša Raša
15.50 Comedy Club
18.55, 1.00 Brīvlaiks Meksikā 
21.00 Dārgā, mēs nogalinām 
bērnus!
23.20 Mf. Čakija atlase

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

NTV-Pasaule
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
15.20 Brīnumtehnika
16.00 Bēglis
17.00 Viss būs labi!

Televīzijas programmaTREŠDIENA, 18. marts

Krimināls, notikumi
Laika periodā no 6.03.2015 līdz 13.03.2015. Krāsla-
vas iecirknī tika reģistrēts 81 notikums. Būtiskākais:
•	 Naktī uz 6 martu, Krāslavā, Skolas ielā 3 no mājas 

pagalma pazuda 40 litru alumīnija katls un lauznis.
•	 12.martā Krāslavā, Vienības ielā 65 no automa-

šīnas VW Golf tika izdarīta mantu zādzība. Taču 
zaglim nepaveicās- kādu laiku vēlāk viņu pama-
nīja cietušais ar zagtiem zābakiem rokās. Vainī-
gais- Č., dzim 1994.g., kurš agrāk vairākkārt ir 
bijis policijas redzeslokā sakarā ar mantiskiem 
noziedzīgiem nodarījumiem un tiks saukts pie 
kriminālatbildības saskaņā ar Krimināllikuma 
175. panta 3. daļu. (zādzība ar iekļūšanu). 

•	 12.martā, apm.plkst.19.00 uz ceļa Krāslava- Iz-
valta tika notriekts iereibis vīrietis, kurš gāja pa 
ceļu bez gaismas atstarotājiem. Vadītājs nepa-
spēja noreaģēt pauguraina ceļa reljefa dēļ un 
aizķēra cietušo ar spoguli, kā rezultātā viņš ar 
labās rokas kaulu lūzumu tika nogādāts uz Krā-
slavas slimnīcu. Notiek ceļu satiksmes negadīju-
ma apstākļu pārbaude.

Svētā Patrika diena
Šajā dienā visas pasaules īri, kā arī 

katoļi un pareizticīgie, svin Īrijas galvenā 
aizbildņa, Svētā Patrika, piemiņas dienu. 
Daudzās pasaules pilsētās tiek organizē-
tas svinīgas parādes, krāšņi gājieni, baz-
nīcās - svētku dievkalpojumi. Gavilējošie 
īri dzer alu un skandina dziesmas, jo šajā 
dienā pat gavēnis ierobežojumu ziņā nav 
tik stingrs, jautrībai nav gala... Kas īstenī-
bā ir šis Īrijas aizbildnis, Svētais Patriks? 

Par viņa izcelsmi pētnieki strīdas līdz 

šim laikam. Vieni uzskata, ka viņš nāk no 
kādas romiešu ģimenes, kas apmetās uz 
dzīvi Britānijas salās, citi pārliecināti, ka 
viņš ir ķeltu pēcnācējs. Neviens nezina pre-
cīzi, kur un kad ir dzimis Svētais Patriks, kā 
arī nav zināms precīzi viņa nāves datums. 
Pat viņa kapa vietu neviens nevar norādīt 
konkrēti... Ir zināms tikai viens - viņš patie-
šām BIJA! Un viņa galvenais sasniegums ir 
īru (kas tolaik bija pagānu tauta) kristīšana 
mūsu ēras 5. gadsimta sākumā.

Tajās tālajās dienās Īrijā nedalīti valdī-
ja drosmīgi karaļi un bargi priesteri-druīdi. 
Kristietība tikai pamazām sāka izplatīties 
šajā Eiropas stūrītī, kas bija tālu no vare-
nās Romas. Karaļi karoja viens ar otru un 
ar ārējiem ienaidniekiem. Kari turpinājās 
nepārtraukti. Īri ir nepadevīga tauta ar me-
žonīgu temperamentu. Īru mīti vēsta par 
to, ka cilvēki uzveica dievus un iedzina 
viņus apakšzemē. Unikāls gadījums seno 
tautu kultūrā. Tieši tāpēc, neskatoties uz 
to, ka angļi iekaroja Īriju, viņi nekad neju-
tās mierīgi uz šīs salas, jo pastāvīgi bija 
spiesti apspiest sacelšanās un mīkstināt 
likumus. Protams, ka arī misionāriem ne-
kad neklājās viegli šajās vietās...

Kā Svētajam Patrikam izdevās pieru-
nāt tūkstošiem cilvēku (kā liecina vēstures 
avoti, savas dzīves laikā viņš kristīja aptu-
veni 120 tūkstošus īru!) atteikties no sen-
tēvu ticības un pieņemt Kristu? Neiztika arī 
bez brīnumiem...

Laikā, kad Svētais Patriks tikai sāka 
savu misionāra darbību, spītīgie īri ska-
tījās uz viņu kā uz dīvainu svešinieku un 
viņa sludinātajiem vārdiem, kurus uzskatī-
ja par murgiem, nepievērsa nekādu uzma-
nību. Tajās dienās, kad kristīgajā pasaulē 
tika svinēti gaišie Lieldienu jeb Kunga Kris-
tus augšāmcelšanās svētki, ķelti svinēja 
savus pagānu svētkus. Zinot, ka vietējie 
iedzīvotāji visai stingri ievēro visus savus 
rituālus, Patriks nolēma iedegt svētku sve-
ces agrāk, nekā tika iedegti pagānu uguns-
kuri. Kad par to uzzināja karalis, viņš ļoti 
sadusmojās un pavēlēja atvest Patriku pie 

viņa uz tiesu. Galvenais apsūdzētājs bija 
priesteris-druīds. Savā runā viņš minēja 
zaimojošus izteikumus par kristiešu Dievu. 
Un tad Patriks teica: „Mirsti tūlīt, lai vairs 
nekad negrēkotu!” Pēc šīs frāzes druīda 
ķermenis pacēlās virs zemes un tad strauji 
krita uz akmeņiem. Priestera nāve vēl vai-
rāk sakaitinājusi karali, viņš lika nogalināt 
Patriku, bet pēkšņi visu karapulku ietina 
pelēka migla un karavīri sastinga bailēs. 
Nobijies karalis pavēlēja nogādāt svēta-
jam ratus, kuros iejūgti deviņi zirgi. Tādi 
bija domāti tikai dieviem. Patriks atteicās 
iesēsties šajos ratos. Pēc visa notikušā 
gan pats karalis, gan visi viņa kareivji pie-
ņēma jaunu ticību - kristietību. 

Par Svēto Patriku stāsta visdažādā-
kās leģendas. Piemēram, par to, ka viņš ar 
trīs lapu āboliņa palīdzību izskaidrojis cil-
vēkiem Svētās Trīsvienības jēdzienu: „Tā-
pat kā trīs lapas var augt uz viena stiebra, 
tā arī Dievs var būt viens trīs personās.” 
Cita leģenda stāsta, ka tieši Svētais Pat-
riks padzina visas čūskas no Smaragda 
salas. Var ticēt, var šaubīties, bet indīgās 
čūskas Īrijā patiešām nav sastopamas...

Tagad, svinot Svētā Patrika dienu, 
tikai daži atceras par šiem un citiem brī-
numiem. Mūsdienās šie svētki jau sen ir 
pārvērtušies par jautru karnevālu, bet to 
galvenais simbols ir leprikons - mītiskā būt-
ne no īru folkloras, kas slēpj savu bagātību 
podos, un, ja noķer leprikonu, viņš izstāsta 
paslēptā poda noslēpumu. 17. martā Īrijas 
iedzīvotāji ģērbjas zaļās drēbēs, liek gal-
vā zaļas cepures, piesprauž pie apģērba 
āboliņa lapu - Svētā Patrika simbolu - un 
līdz rītam priecājas tā, kā prot priecāties 
Smaragda salas iedzīvotāji.

Svinības notiek ne tikai Īrijā, masu pa-
sākumi tiek organizēti arī Argentīnā (pie-
mēram, Buenosairesā svinīgajā parādē 
piedalās vairāk nekā 50 tūkstoši cilvēku, 
kaut gan vietējo īru diaspora un kristīgā 
baznīca nekad nenodarbojas ar šo svēt-
ku organizēšanu), ASV (daudzi amerikāņi 
uzskata, ka parādes ar dūdinieku piedalī-
šanos šeit bija agrāk, nekā tāda tradīcija 
parādījusies Īrijā), Kanādā (kaut arī Svētā 
Patrika diena šajā valstī nav oficiāli svētki, 
Toronto hokejisti šajā dienā spēlē formā, 
kas ir zaļā krāsā, bet pilsētas ielas piepilda 
cilvēku pūļi, kam pie apģērba piespraus-
ta āboliņa lapa), Malaizijā (vienīgā valsts, 
kurā lielākā iedzīvotāju daļa ir musulmaņi 
un kurā krāšņi atzīmēti šie svētki), Krievi-
jā (šeit Svētā Patrika diena vairāk līdzinās 
alus festivālam un jautram karnevālam) un 
pat Japānā (šie svētki ieguva popularitāti 
šajā valstī tikai nesen, taču visās lielāka-
jās pilsētās tieši šai dienai ir veltīti praktiski 
visi pasākumi, kas norisinās martā!).

17. martā cilvēki visās pasaules ma-
lās atceras drosmīgu cilvēku un pārliecinā-
tu kristieti, kuram nebija sveša arī jautrība 
un izklaides un kurš kļuvis par slavenāko 
Īrijas pārstāvi, kaut gan pēc tautības nav 
bijis īrs. Svarīgākais ir tas, ka jau pusotru 
tūkstoti gadu Svētais Patriks turpina vienot 
dažādu tautību cilvēkus.

Andrejs JAKUBOVSKIS

17. martā Ir iemesls!

Siltais marts ir ieviesis korekcijas 
labiekārtošanas darba kalendārā. Pāris 
nedēļas agrāk par ierasto laiku Krāslavā 
sākušies pavasara uzkopšanas darbi. No 
ielu braucamās daļas, kā arī no ietvēm, 
tiek novāktas pa ziemu sakrājušās smiltis. 
Turpinās koku apgriešanas darbi. Sakop-

jot Skolas ielu, “Labiekārtošana K” kolek-
tīvs aicina visus pilsētas iedzīvotājus un 
uzņēmējus pievienoties kopējai pilsētas 
sakopšanas talkai. 

Sakopta pilsēta - tas ir mūsu stils!

Alekseja GONČAROVA foto

Agrais pavasaris veic korekcijas

2007. gadā notika līdzīgs konkurss, 
un rezultāts ir paliekošs: mēs joprojām va-
ram pārlapot un lasīt brīnišķīgu – sirsnīgu 
un mīļu grāmatu „PASAKAS PIENA GLĀ-
ZĒ”. Pašu bērnu rakstītu un pašu bērnu 
ilustrētu. Grāmatā, kurā ir 144 lappuses, 
nopublicētas 176 pasakas un 73 zīmējumi. 

Ir pagājuši astoņi gadi, autori izauguši 
– mācās vidusskolu pēdējās klasēs, studē 
augstskolās, varbūt jau paši audzina bēr-
nus... Bet „Siera klubs” turpina strādāt un 
popularizēt produktus, kuri „nāk” no piena 
glāzes: sieru, biezpienu, jogurtu, sviestu 
un citus piena labumus, kas tik svarīgi ve-
selībai.

Aug jauna paaudze, zinoša un aktīva, 
bet joprojām liela sapņotāja un fantazētā-
ja. Un „Siera klubs” vēlas ar jums tikties! 
Tikties pasakās un zīmējumos! Protams, 
jaunrades darbiņu varoņi būs piens un tā 
produkti: tie ceļos, iekļūs pārsteidzošos 
piedzīvojumos, mīlēs, skums, cīnīsies pret 

ļaunumu, uzvarēs... Daļa audzēkņu gan 
rakstīs, gan zīmēs, daļa – tikai rakstīs, 
daļa – tikai zīmēs. 

PIENA PASAKU KAMOLIŅU 
tīsim līdz 2015. gada 12. maijam. 
Kas notiks tālāk? „Siera kluba” darba 

grupa izlasīs un izvērtēs visus uzrakstītos 
darbiņus, izskatīs zīmējumus. Tos au-
dzēkņus, kuri PIENA PASAKU KAMO-
LIŅĀ būs ietinuši visinteresantākās pa-
sakas un skaistākos zīmējumus, maija 
nogalē aicināsim uz pasākumu, VELTĪ-
TU JUMS, Rīgā. Solām sagatavot jauku 
un garšīgu programmu.

Un kas notiks tālāk? „Siera klubs” 
centīsies izdot turpinājumu grāmatai „PA-
SAKAS PIENA GLĀZĒ”. Tā būs grāmata 
„PIENA PASAKU KAMOLIŅŠ”. Ar lepnu-
mu atkal sacīsim: Latvijas bērnu rakstīta, 
Latvijas bērnu zīmēta.

Konkursa nolikums www.sieraklubs.
lv. Sadaļā AKTUĀLI.

Siera klubs” aicina tīt PIENA PASAKU KAMOLIŅU
Biedrība „Siera klubs”  izsludina skolu audzēkņiem pasaku un zīmējumu konkursu

IZM informē

Reflektantu uzņemšana
Ar 10. marta Ministru kabinetā pieņemto 

lēmumu noteikts, ka reflektantus pirmajā gadā 
pēc vidējās izglītības iegūšanas augstskolas un 
koledžas var sākt reģistrēt un uzņemt no 2015. 
gada 1. jūlijā, bet reflektantus, kuri ir ieguvuši 
vidējo izglītību ārzemēs un nepretendē uz stu-
dijām valsts finansētās studiju vietās vai studiju 
programmās, kurās ir noteikts studējošo skaita 
ierobežojums, pirmajā gadā pēc vidējās izglītī-
bas iegūšanas - jau no 2015. gada 16. marta.

Ņemot vērā to, ka ir noteikti divi dažādi sā-
kuma termiņi uzņemšanai studiju programmās 
pirmajā gadā pēc vidējās izglītības iegūšanas, 
augstskolas un koledžas varēs izvēlēties - īste-
not reflektantu reģistrāciju un uzņemšanu divos 
paņēmienos vai arī vienreiz, proti, uzsākot visu 
reflektantu reģistrāciju un uzņemšanu no 2015. 
gada 1. jūlija.
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CETURTDIENA, 19. marts

LTV1
6.00 Latvijas Republikas valsts 
himna
6.02 Ielas garumā
6.30 Rīta Panorāma
8.35, 15.15 Mīlas viesulis
9.35, 16.15 Patvērums mīles-
tībai
10.35, 12.35, 14.00 Top-Shop 
10.50 Daudz laimes! 
11.40 Latvijas šlāgeraptauja 
12.55 Auniņa Timija laiks
13.20 Zili brīnumi!
13.50 Luijs
14.20 Maklauda meitas
17.10, 23.25 100 g kultūras
18.00, 23.10 Ziņas
18.53 Ceturtā studija
19.30 Dabas dīvaiņi
20.00 Laikmeta varoņi toreiz 
un tagad
20.30 Panorāma
21.15 TE!
22.15 Pusbrālis
0.10 Sastrēgumstunda
1.20 1:1
5.00 Citādi latviskais 
5.30 Saknes debesīs

LTV7
6.00 Latvijas Republikas valsts 
himna
6.03, 5.30 1000 jūdzes Persijā
6.30 Pie stūres
7.00, 18.00 Šodien
8.35, 17.05 Muhtars atgriežas 
9.30 Maklauda meitas
10.20, 19.35 Kalle nāk
11.15 Sastrēgumstunda
12.25 Ielas garumā
12.55 Vides fakti
13.25 LTV - 60
14.00, 1.30 Projekts Nākotne
14.35 PK biatlonā
15.50 Latvija var! 

16.10 Anekdošu šovs 
18.35 Bez apvainošanos
19.05 Kulta ēdieni
20.25 Dzīvi apliecinošs skats 
uz nāvi
21.25 100 g kultūras
23.10 Logs uz ķermeni
0.10 Sporta studija
0.55 Zebra
1.15 Sprādzienizturīgs audums
5.00 SeMS 

LNT
6.10, 4.20 Nelabojamais Džims 
6.45, 2.40 Šodien novados
7.00, 2.50 900 sekundes
9.00, 0.55 Dzīvīte
9.25, 14.20 Televeikala skatlogs
9.40 Mf. Jauns sākums
11.40 Karamba!
12.00 Atgriezties mājās
13.00 1001 Nakts
14.00, 17.50, 20.00 LNT ziņas
14.35 Tāda ir dzīve 
16.50, 5.00 Nemīlētā
18.00, 1.15 Fatmagula
20.35 Degpunktā
21.10 Maini vai zaudē!
21.55 Mistiskās slimības 
22.55 Mf. Salauztie ziedi
4.40 Bernards
5.45 Kristīgā programma 

TV3
6.15 Tētuka meitiņas 
6.40 Mazo mīluļu veikaliņš 
7.10 13.00 Transformeri
7.40, 14.10 Rozā Pantera un 
draugi
8.00 Simpsoni 
9.00 Mf. Iesper un iekliedzies
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 
17.55 Dzīves krustcelēs 
19.00, 3.55 TV3 Ziņas
19.35, 4.25 Bez Tabu
21.00 Nozieguma skelets 
22.00 Mf. A komanda
0.50 Kinomānija 
1.20 Overtime TV
2.20, 5.00 Uz robežas 

TV3+
6.55, 17.55, 2.05 Māja 2
7.45, 14.50 Ekstrasensi pret 
zinātniekiem
8.45 Mf. Templiešu zudušie 
dārgumi
10.10 Multfilmas
10.50 Pārsteidz mani
12.50, 16.50 Tētuka meitiņas 
13.50, 20.00 Naša Raša
15.50 Comedy Club
18.55, 0.35 Brīvlaiks Meksikā 
21.00 Sporta skolotājs
22.00 Mf. Mazliet stāvoklī

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

NTV-Pasaule
7.15 Ārstu lieta
8.10 Stāvs
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
15.20 Braucam un ēdam!
16.00 Bēglis
17.00 Viss būs labi!
18.40, 2.00 Runājam un rādām
19.45 Pjatņicka nodaļa
20.45 Jūras velni
22.40 Dienas anatomija
23.10 Dīvainie ļautiņi
0.00 Volkova stunda
3.00 Bomzis
3.55 Vasarnīca
5.00 NTV rīts

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, 3.35 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 Orlova un Alek-
sandrovs
23.50 Vakars ar I.Urgantu
0.35, 5.55 Euronews
1.20 Pirms tumsas iestāšanās
2.05 Mf. Franču valodas stundas
5.30 Mūzika

RenTV Baltic
6.00 Izmeklētāji
6.25 Vovočka 
6.50, 12.50 Multfilmas

7.05 Laika prognoze
7.10 Zaldāti 
8.05, 12.30 Skatīties visiem!
9.00, 19.45 Saviesīgas vakariņas
10.05 Top-shop 
10.20, 20.50 Kara noslēpums 
13.15, 15.25 Ģimenes drāmas
14.20, 18.35 Drošs līdzeklis
16.30, 23.55 Nemelo man!
23.00 Laika robežas
0.45 Maskava. Diena un nakts

РТР
5.00 Krievijas rīts
9.05, 23.30 Angāras upe
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 Es vairs nebaidos
15.00, 4.10 Kamēr ciems guļ
17.15 Tiešais ēteris
19.55 Pelni
21.50 Vakars
0.20 Mīlestības anatomija. Eva, 
Pola un Beata
1.15 Irkutskas vēsture

ONT
5.00, 7.30, 8.00, 10.00, 12.00, 
15.00, 17.00, 19.30 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
23.00 Vakars ar I.Urgantu
23.35 Nakts ziņas

Baltkrievija 1
5.00, 6.20 Labrīt!, Baltkrievija!
6.00, 7.00, 8.00 11.00, 14.00, 
18.00, 23.05 Ziņas
6.05, 7.05 Ekonomikas ziņas
6.10, 7.10, 18.40, 22.30 Zona X
7.15 Labrīt!, Baltkrievija!
7.50 Vārds mācītājam 
8.10, 21.05 17 pavasara mirkļi 
9.50, 19.00 Majora Sokolova 
hetēras 
10.00, 12.00, 15.00 90 sekundes
11.10, 15.35 Ģimenes melodrāmas
12.05 Diena lielajā pilsētā
13.00 Brīnums 
14.15, 17.40 Reģionālās ziņas
14.25, 23.35 Zelta slazds 
16.35 Baltkrievijas Laiks
18.20 Interešu sfēra
20.00 Panorāma
20.45 Speciālā reportāža
22.50 Interešu sfēra
23.25 Sports

Baltkrievija 2
6.00 Telerīts
8.00, 19.50 TV barometrs
8.05 Detektīvs bez licences
9.05 Baltkrievu virtuve
9.40 Kauli
10.35 Mītu mednieki
11.40 Ikri 12.15 Ir nu gan!
12.50, 17.40 Interni
14.20, 19.10 Kā es iepazinos ar 
jūsu mammu
14.55 Biatlons
16.35 Gribu nokļūt televīzijā!!
16.40 Virtuozi
19.55, 22.00 Futbols
21.45 Sportloto 6 no 49
20.50 KENO
0.00 Pārlādēšana

LTV1
6.00 Latvijas Republikas valsts 
himna
6.02 Ielas garumā
6.30 Rīta Panorāma
8.35, 17.00 Alpu dakteris 
9.35, 16.05 Patvērums mīles-
tībai
10.35, 12.35, 14.00 Top-Shop 
10.50, 1.00 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 Vera
23.15 Latvijas šlāgeraptauja 
0.10 Pusbrālis
2.40 LTV - 60
3.40 Aculiecinieks
3.55 Sporta studija
4.35 Aizliegtais paņēmiens
5.30 Province

LTV7
6.00 Latvijas Republikas valsts 
himna
6.03, 5.30 1000 jūdzes Persijā
6.30 Labākais no Euromaxx
7.00, 18.00 Šodien
8.35, 17.05 Muhtars atgriežas 
9.30 Maklauda meitas
10.20, 19.10 Kalle nāk
11.15 1:1
12.05 100 g kultūras
13.50, 1.55 LTV - 60
14.20, 5.00 Pie stūres
14.50 PK biatlonā
16.10 Anekdošu šovs 
18.35 Personīgas lietas
20.05 Eiropa koncertos

21.00 Leģendārie albumi
22.00 Mf. Mona
23.40 Intars Busulis@Abone-
menta orķestris CitāC*
4.30 Spots

LNT
6.10 Nelabojamais Džims 
6.45, 3.15 Šodien novados
7.00, 3.25 900 sekundes
9.00, 1.10 Dzīvīte
9.25, 14.20 Televeikala skatlogs
9.40 Mf. Pegija sprukās
11.45 Karamba!
11.55 Ekstrasensi – detektīvi 
13.00 1001 Nakts
14.00, 17.50, 20.00 LNT ziņas
14.35 Tāda ir dzīve 
15.40 Nemelo man!
16.50, 5.00 Nemīlētā
18.00, 1.30 Fatmagula
20.35 Degpunktā
21.10 Glābiet mūsu ģimeni 
23.10 Greizais spogulis
2.55 Nelabojamais Džims 
5.40 Ķerto līga 

TV3
6.15 Tētuka meitiņas 
6.40 Mazo mīluļu veikaliņš 
7.10, 13.00 Transformeri
7.40, 14.00 Rozā Pantera un 
draugi
8.00 Simpsoni 
9.00 Mf. Spēlē kā Maikls 
11.00 Reiz sensenos laikos 
12.00 Visi mīl Reimondu 
13.30 Dēkaiņi 
14.20 Viņas melo labāk
15.30, 2.50 Vecie ērmi 
16.55, 3.10 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 5. 
Kailā jūdze
0.15 Mf. Čakija atlase
1.55 Tēta nedienas
5.00 Uz robežas 
5.45 Saikne 

TV3+
6.55, 17.55, 3.10 Māja 2
7.45, 14.50 Ekstrasensi pret 
zinātniekiem
8.45 Mf. Templiešu zudušie 
dārgumi
10.15 Multfilmas
10.50 Pārsteidz mani
12.50, 16.50 Tētuka meitiņas 
13.50 Naša Raša
15.50 Comedy Club
18.55, 1.45 Brīvlaiks Meksikā 
20.00 Mf. Rango
22.10 Mf. Absolvente
23.55 Mf. Mēness otra puse

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, 18.30 Nemelo man!
12.35, 22.25 Kriminal+
15.25 Praktika
19.40 Ziņas
19.50 Greizais spogulis
22.00 Vakars@22
23.00 Mf. Ziemas kruīzs. 
0.50 Mūzika

NTV-Pasaule
7.15 Ārstu lieta
8.10 Stāvs
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
15.20 Pirmais ātrums
16.00 Bēglis
17.00 Viss būs labi!
18.40, 1.30 Runājam un rādām
19.45 Aizdomas
23.25 Natašas Koroļevas 
benefice
2.35 Ģēnija medības

PBK
6.25, 9.00, 11.00, 14.00, 17.00 
Ziņas
6.30 Multfilmas
7.00, 9.25 Labrīt!
9.50 Dzīvo vesels!!
11.35 Divatā ar visiem
12.45, 14.25 Laiks parādīs
14.50 Vīriešu/Sieviešu
15.55, 4.50 Moderns sprie-
dums
17.50, 18.05 Cilvēks un likums
18.00, 20.40 Latvijas Laiks
18.55 Brīnumu lauks
20.00 Laiks
21.15 Balss. Bērni
23.55 Vakars ar I.Urgantu
0.50, 5.55 Euronews
1.20 1inCity
1.50 Mf. Tu - mani, es - tevi
3.20 Mf. Sen aizmirsto gadu 
mīļais draugs
5.50 Mūzika

RenTV Baltic
6.00 Izmeklētāji
6.25 Vovočka 
6.50, 12.55 Multfilmas
7.09 Laika prognoze
7.10 Zaldāti
8.05, 12.35, 23.55 Skatīties 
visiem!
9.00, 19.45 Saviesīgas vaka-
riņas

10.20 Eņģeļi-glābēji
11.30 Visuma apreibinātājs
13.20, 15.25 Ģimenes drāmas
14.20, 18.35 Drošs līdzeklis
16.30 Nemelo man!
20.50 Pasaules noslēpumi 
21.55 Dīvaina lieta
22.55 Slepenās teritorijas
0.50 Maskava. Diena un nakts

РТР
9.05 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 Es vairs nebaidos
15.00 4.10 Kamēr ciems guļ
17.15 Tiešais ēteris
20.00 Galvenā skatuve
22.25 Dzimtās asinis
0.15 Pārbaude uz ceļiem
2.05 Cilvēks bez maskas. 
Georgs Ots
5.10 Sieviešu valstība

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
10.50 Moderns spriedums
12.10 Vīriešu/Sieviešu
13.05 Mācīties dzīvot
13.35 Laiks parādīs
15.15 Mf. Jautrie puiši
17.20 Gaidi mani Baltkrievija
17.55 Brīnumu lauks
19.00 Laiks
20.05 JAK
22.05 Kas? Kur? Kad? Balt-
krievijā

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, 0.10 Ziņas
6.05, 7.05 Ekonomikas ziņas
6.10, 7.10, 18.20 Zona X
8.15 17 pavasara mirkļi 
9.50, 18.55 Majora Sokolova 
hetēras 
10.00, 12.00, 15.00 90 sekun-
des
11.10, 15.30 Ģimenes me-
lodrāmas
12.05 Diena lielajā pilsētā
13.00 Brīnums 
14.15, 17.40 Reģionālās ziņas
14.25, 0.45 Zelta slazds 
16.25 Nezināmā Baltkrievija
16.55, 20.45 Mūsējie
17.10 Lielā reportāža
20.00 Panorāma
20.55 Mf. Ziemas tango
0.30 Sports

Baltkrievija 2
6.00 Telerīts
8.00, 20.15 TV barometrs
8.05 Detektīvs bez licences
9.15 Kapeika kapeikā
9.50 Bafija pret vampīriem
12.15 Mf. Es gribu to redzēt!
12.50 Interni
14.20 Kā es iepazinos ar jūsu 
mammu
14.55 Biatlons
16.50 Virtuozi
18.00 Mf. Svešais 4. Atdzim-
šana
20.00 KENO
20.20 Gribu nokļūt televīzijā!
20.55 Ekstrasensi veic izmek-
lēšanu
22.05 Reportieris
22.50 Mf. Riki Bobijs. Ceļa 
karalis

PIEKTDIENA, 20. marts

18.40, 1.30 Runājam un rādām
19.45 Pjatņicka nodaļa
20.45 Jūras velni
22.40 Dienas anatomija
23.30 Volkova stunda
2.30 Bomzis
3.25 Dzīvokļa jautājums
4.30 Pirmās asinis
5.00 NTV rīts

PBK
6.25, 9.00, 11.00, 14.00, 17.00 
Ziņas
6.30 Multfilmas
7.00, 9.25 Labrīt!
9.50 Dzīvo vesels!!
11.35 Divatā ar visiem
12.45, 14.20 Laiks parādīs
14.50 Vīriešu/Sieviešu
15.55, 3.50 Moderns spriedums
17.50, 18.05 Precamies!
18.00, 20.45, 22.00 Latvijas 

Laiks
19.00 Lai runā!
20.00 Laiks
21.20, 22.05 Orlova un Alek-
sandrovs
23.50 Pirmais solis bezdibenī
0.50, 5.55 Euronews
1.20 Politika
2.10 Mf. Neaicinātais draugs
5.45 Mūzika

RenTV Baltic
6.00 Izmeklētāji
6.25 Vovočka 
6.50, 12.55 Multfilmas
7.05 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, 15.25 Ģimenes drāmas
14.25, 18.35 Drošs līdzeklis

16.30, 23.50 Nemelo man!
20.50 Seno radību piedzīvojumi
22.55 Laika robežas
0.45 Maskava. Diena un nakts

РТР
5.00 Krievijas rīts
9.05 Aleksejs Ļeonovs. Lēciens 
kosmosā
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 Īpašs gadījums
14.05 Es vairs nebaidos
15.00, 4.10 Kamēr ciems guļ
17.15 Tiešais ēteris
19.55 Pelni
22.45 Speciālais korespondents
0.25 Edvards Radzinskijs. Dievi 
alkst

2.40 Irkutskas vēsture

ONT
5.00, 7.30, 8.00, 10.00, 12.00, 
15.00, 17.00, 19.30, 0.00 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 Pirmais solis bezdibenī

Baltkrievija 1
5.00 Labrīt!, Baltkrievija!
6.00, 7.00, 8.00, 11.00, 14.00, 
18.00, 23.10 Ziņas
6.05 7.05 Ekonomikas ziņas
6.10, 7.10, 18.40, 22.35 Zona X
6.20, 7.15 Labrīt!, Baltkrievija!
8.15, 21.05 Mf. 17 pavasara 
mirkļi. 
9.50, 19.00 Majora Sokolova 
hetēras 
10.00, 12.00, 15.00 90 sekun-
des
11.10, 15.35 Ģimenes melodrā-
mas
12.05 Diena lielajā pilsētā
13.00 Brīnums 
14.15, 17.40 Reģionālās ziņas
14.25, 23.45 Mf. Zelta slazds. 
16.35 Baltkrievijas Laiks
18.20, 22.55 Interešu sfēra

20.00 Panorāma
20.45 Aktuāla intervija
23.30 Sports

Baltkrievija 2
6.00 Telerīts
8.00, 0.10 TV barometrs
8.05, 15.35 Detektīvs bez 
licences
9.10, 20.35 Kauli
10.05 Mātišķais instinkts
11.50 Madagaskaras pingvīni
12.45, 17.50 Interni
14.15, 19.20 Kā es iepazinos ar 
jūsu mammu
14.45 Reportieris
16.50 Virtuozi
19.50 Prāta vētra
20.25 Sportloto 5 no 36
20.30 KENO
21.40 Futbols
0.15 Visuvarenie Džonsoni
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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;
liellopus, teļus. Tālr. 2 6260786.

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

18.03. 19.03. 20.03.

 - 3 ... + 9  - 2 ... + 8 - 2 ... + 8

A   2 m/s DR  2 m/s DR   4 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.

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.

IEPĒRK  METĀLLŪŽŅUS
Augstas  cenas. 

 Strādājam  jebkurā laikā. 
Tālr. 29198531

Marta sākumā Siguldā noti-
ka Latvijas III Ziemas Olimpiāde. 
Kopumā startam Latvijas III Zie-
mas Olimpiādē bija pieteikušies 
556 ziemas sporta veidu pār-
stāvji no 39 Latvijas novadiem 
un pilsētām. Krāslavas novadu 
šajās sacensības pārstāvēja 
distanču slēpotāji.

Siguldas svētku laukumā 
notika atklāšanās ceremoni-
jā, kur varēja vērot krāsainos 
Olimpiskos apļus. Veiksmi un 
augstus sasniegumus sportis-
tiem  vēlēja Latvijas Olimpiskās 
komitejas prezidents Aldons 
Vrubļevskis, kā arī varēja izjust 
neaizmirstamo Olimpisko gai-
sotni. Atklāšanas ceremonija 
beidzās ar grandiozu salūtu!  

Distanču slēpošanas sa-
censības notika slēpošanas tra-
sē ,,Laurenčos’’, kur ir  unikāla 

saldējamā distanču slēpošanas 
trase. Labāko sniegumu Olimpi-
ādē uzrādīja Natālija Kovaļova, 
kura 5 km distancē klasiskajā 
stilā iekļuva olimpiskajā sešinie-
kā, izcīnot augsto piekto vietu, 
viņai līdz bronzai pietrūka vien 
8 sekunžu. Sprinta distancē 
Natālijai līdz fi nālam pietrūka 
pavisam maz un ieguva septīto 
vietu.    

Latvijas Ziemas Olimpiāde 
ir augstākā līmeņa kompleksais 
sporta pasākums Latvijā, kurā, 
n oskaidrojot labākos Latvijas 
sportistus, piedalās pašvaldību 
komandas. Olimpiāde notiek rei-
zi četros gados un cerams, ka 
nākamajā Olimpiādē Krāslavas 
novads tiks pārstāvēts ar kuplā-
ku dalībnieku skaitu! 

Ilona VANAGA, 
distanču slēpošanas trenere 

PĀRDOD

PĒRK

DAŽĀDI

 Kad atvadu brī-
dī no mīļā tēva raud pat 
sveces, kad, mierinājuma 
vārdus sakot, aizlūzt balss, 
domās sērojam līdzi Aulejas 
pamatskolas direktorei In-
grīdai Vanagai un viņas ģi-
menei.

Aulejas pamatskolas 
 skolēnu vecāki un skolēni

Auksti dvēselei un prātam;
Ziemeļvējš met smiltis 

riekšām…
Mīļo Dieviņ, atver vārtus,
Dvēselīte grib tikt iekšā…
Izsakām visdziļāko līdzjūtī-

bu Ivetai Pudnikai un viņas 
tuviniekiem, tēvu kapu kal-
niņā guldot.

Bijušie klasesbiedri

māju Krāslavā. Malkas apkure, 
ūdensvads, pagrabs, saimnie-
cības ēkas, 0.11 ha dārzs. Tālr. 
65625141;
traktoru ar lāpstu “Zetor 10145”; 
sienu ruļļos – 2.00 €/ gab. Tālr. 
28370217;
mazlietotu konveijera grābekli. 
Tālr. 22019936;
caurules, metāla loksnes - 6mm, 
elektrisko dzinēju, vadus, dēļus. 
Viss lietots. Lietotas ražošanas 
mēbeles. Tālr. 29517757;
13, 14, 15, 16 collu riepas. 
Metāla un alumīnija diskus. 
Velosipēdus. Tālr. 29479733;
sivēnus. Tālr. 27193921;
pārtikas un sēklas kartupeļus. 
Piegāde. Tālr. 27131681;
kviešus, miežus, auzas, timotiņu. 
Miltus. Piegāde. Tālr. 29134527;
kooperatīvā sabiedrība “Izvalta” 
– graudus (miežus, kviešus, 
griķus, lopbarības pupas, 
zirņus), lopbarības miltus. Tālr. 
25911340, 65626430;
sienu. Tālr. 26274048;
skābbarību ruļļos. Tālr. 
26484859, 28849386;
zāģmateriālus. Tālr. 29728133;
malku un īsos atgriezumus. Tālr. 
29226558;
malku, atgriezumus. T. 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;
bērnu velosipēdu (3 gadu vecam 
bērnam). Tālr. 29488309.

Jauna sieviete meklē pārdevējas 
darbu. Tālr. 22185567;
Vīrietis meklē darbu celtniecībā. 
Zāģēju, skaldu malku. T. 28753676.
Meklēju aitu cirpēju 14 aitām. 
Tālr. 26004812.
Atdošu labās rokās ku cēnu. Tālr. 
29819372.

Piektdien, 20. 
martā Z/S “Fla-
 veri” pārdos 
dažādas krāsas 

jaunas dējīgas vistiņas (4 
- 5 mēn., jau sāk dēt), vis-
tas (12 mēn.), gaiļus. (Pēc 
pasūtījuma pīles, pīļtēviņi, 
tītari, paipalas). Tālr. 
29158908. 

Aglona - 7.45, Šķeltova - 
8.00, Grāveri - 8.20, Kombuļi 
- 8.40, Izvalta - 9.00, Borovka 
- 9.15, Kaplava - 9.45, 
Varnaviči - 10.00, Krāslava 
(Ostas iela) - 10.30, Skaista 
- 11.10, Veterovka - 11.25, 
st. Skaista - 11.40, Kalnieši 
- 11.50, Piedruja - 12.05, 
Vaivodi - 12.20, Indra - 12.30, 
Skuki - 12.50, Robežnieki - 
13.00, Asūne - 13.15, Dagda 
- 13.35, Ezernieki - 14.00, 
Andzeļi - 14.20, Andrupene 
- 14.35, Mariampole - 14.45, 
Jaunokra - 15.00, Priežmale 
- 15.15.

Var viennozīmīgi sacīt, ka 
ar šīm sacensībām novadā no-
slēdzās zemledus makšķerē-
šanas sezona, kas šogad bija 
gana aktīva un lieliem notiku-
miem bagāta. Tiesa, šur tur uz 
ezeriem arī pēc sestdienas vēl 
varēja manīt vientuļus pārgalvī-
gus makšķerniekus, kuri varbūt 
nepaspēja izbaudīt visus prie-
kus un centās atgūt nokavēto. 
Atgriežoties pie sacensībām, 
jāatzīmē, ka tās tika sarīkotas 
augstā līmenī, kā visas iepriek-
šējās. Konkurence par godal-
gotajām vietām izrādījās gana 
sīva: 1.vietu izcīnīja Preiļu ko-
manda (Āķis). 2.vietu „Lija L” 
komanda (Dagda). 3.vietu izcī-

nīja komanda „Līgaiši” (Dagda). 
Papildus šajās makšķerēšanas 
sacensībās tika sadalītas trīs 
nominācijas. Jaunākie sacen-
sību  dalībnieki ir brāļi Ainārs 
un Andris Mileikas. Nominācijā 
„Lielākais loms” tika apbalvots 
„Lija L” komandas dalībnieks 
Anatolijs Čapkevičs, kura noķer-
tais zivju svars bija 5 kilogrami 
621 grams. Nominācija „Labākā 
sieviete makšķerniece” Valentī-
na Karakele no Preiļiem.

Skaidrs, ka makšķernieku 
prieki Dagdas novadā nebeigsies 
un ziemas sezonas sacensības 
nomainīs vasaras. Kad un kādas 
tās būs – sekojiet informācijai!

Juris ROGA

Latvijas III Ziemas Olimpiāde

Makšķernieki noslēdz 
ziemas sezonu

Sestdien, 7. martā, notika Dagdas novada zemledus mak-
šķerēšanas sacensības, kurām pieteicās astoņas koman-
das, informēja sporta pasākumu organizators Jevgēnijs 
Višņevskis. 

 Z/S “Madera”
Iepērk jaunlopus, liellopus, 

aitas, zirgus, cūkas. Samaksa 
uz vietas. Svari.

Tālr. 26563019 

 Dagdas novada domes 
2015. gada 20. februāra sēdē 
tika pieņemts lēmums par sa-
tiksmes ierobežojumiem uz 
Dagdas novada pašvaldības 
ceļiem pavasara – vasaras 
periodā no 01.04.2015. – 
31.10.2015.

Ar satiksmes ierobežojumiem 
var iepazīties Dagdas novada 
pašvaldības mājaslapā: www.
dagda.lv/ Pašvaldība/ Dagdas 
novada ceļi

SI A “TEK” no Pre iļiem 
pie dā vā 20. martā Krāsla-
vas tirgū no plkst. 8.00 līdz 
13.00 vil nas un pus vil nas 
dzi ju, aus tos iz strā dā ju mus, 
kā arī vil nas ap mai ņu pret 
dzi ju un aus tiem iz strā dā ju-
miem.

Tālr. 29505937.

Žurnāli martā
Ilustrētā zinātne

• Mēness ēnu gaidot. “Ilustrētā 
Zinātne” pēta mītus un faktus, 
kas saistīti ar spožo debesu 
ķermeņu pārvērtībām. 

• Droni paveic netīros darbus. 
Bezpilota lidaparāti jeb droni 
vairs nav tikai militāristu mo-
dernie, trāpīgie ieroči. Vieni 
droni palīdz glābt cilvēku dzī-
vības ugunsgrēkos, citi apzina 
radioaktīvo piesārņojumu. 

• Jetijs var būt nezināmas su-
gas lācis. Zinātnieki ir pārbau-
dījuši pierādījumus par sniega 
cilvēka eksistenci un atklājuši, 
ka tas var būt radinieks pirms 
40000 gadu izmirušam leduslā-
cim. Himalajos varētu klīst liels, 
vēl nezināms zīdītājs.

• 10 iesīkstējuši mīti par 
mums. Vai mūsu šūnas ir tik-
pat vecas cik mēs? Un vai no 
rītiem esam garāki nekā vaka-
rā? Vai bērniem ir vairāk kaulu 
nekā pieaugušajiem? Patiesī-
ba par desmit mītiem, kas sais-
tīti ar cilvēka organismu. 

• Plastmasas pati aizlāpa bo-
jājumus. Jauns plastmasas 
materiāls spēj salabot pat tik 
lielus tam nodarītus bojājumus 
kā šāviena caurums. 

• Arhitektūras meistari – dzīv-
nieki. Pasaules prasmīgākie 
arhitekti meklējami arī dzīv-
nieku vidū – tie būvē ģeome-
triski perfektus un atsevišķos 
gadījumos pat ar gaisa kondi-
cionētāju aprīkotus mājokļus. 
Dzīvnieku pasaules arhitekti 
savām būvēm izmanto dabas 
izejvielas. Mājokļi tiek rūpīgi 
darināti no zariem, celulozes 
vai ekskrementiem.

• Latvijas dabas gada simboli 
2015

• Zinātnieki meklē ģēnija no-
slēpumu

• Atklājumu pasaulē
• Jautājumi un atbildesNo 19. marta līdz 25. ap-

rīlim vairāk nekā 100 Latvijas 
novados tiks demonstrēta do-
kumentālā fi lma “Laimes eko-
nomika”. Filmu izrādīs sociālās 
kampaņas par atbildīgu pārtikas 
patēriņu “Beidz spēlēt pārtikas 
cirku!” ietvaros, un ieeja šajos 
seansos ir bez maksas.

Seansi Krāslavas, Dagdas 
un Aglonas novadā:
• Krāslavas Kultūras namā - 10. 

aprīlī plkst. 11:00, pēc seansa 
- diskusija;

• Izvaltas Tautas namā - 20. 
martā plkst. 13:00;

• Dagdas Tautas namā - 8. aprī-
lī, seansa laiks tiks precizēts;

• Aglonas Kultūras centrā - 10. 
aprīlī, 18:00

Filma iezīmē mūsdienu glo-
bālās krīzes - klimata pārmai-

ņas, terorismu, fi nanšu krahu, 
savijot tos ar ļoti personīgiem 
stāstiem par cilvēkiem, kuri jū-
tas depresīvi un tukšās patērē-
tāju sabiedrības nomākti. Gan 
Krāslavā, gan citās noteiktās 
vietās Latvijā (Latgalē tās būs 
arī Daugavpils, Preiļi, Balvi 
un Rēzekne) uz diskusiju par 
pārtikas ražošanas un patē-
riņa aktualitātēm pēc fi lmas 
noskatīšanās aicinās arī “Lat-
vijas Zemnieku federācija”. 

Kampaņu organizē biedrī-
ba Latvijas Platforma attīstības 
sadarbībai (LAPAS) kopā ar 
tās biedriem vides organizāciju 
“homo ecos:” un “Latvijas Zem-
nieku federāciju”.

Plašāka informācija par 
kampaņu atrodama biedrības 
“homo ecos:” interneta mājas 
lapā www.homoecos.lv.

Kino mēnesis Latvijas novados
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