
SIA “Dagdas komunālā saimniecība” 
sniedz ekskavatora CASE 695SR2-4PS, 
traktora MTZ-82UK, BELARUS 1025.4 pa-
kalpojumus.

Remontdarbus ūdensvada, kanalizācijas un 
siltumapgādes sistēmās. 

Kontakttālrunis - 26526661.

Katra diena ir diena, 
lai atpūstos un sapņotu, 
lai smietos un brīnītos, 
lai mīlētu un baudītu mīlu, 
lai runātu un klausītos, 
lai priecātos un justos laimīgs. 
Katra diena ir diena, lai dzīvotu!

Sveicam jubilejā 
Mārīti Ļoļāni!

Maruta, Anna, Viļa
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 trūkums

Intervija ar Krāslavas novada izglītības un 
kultūras nodaļas vadītāju Lidiju Miglāni.

3. lpp

“Cālēni” sagaidījuši pavasari

2.lpp

Latgales lauki, Meksikas 
 piekraste….

4.lpp

Kā arī TV programma, reklāmas, sludinā-
jumi un daudz citas aktuālas un noderī-
gas informācijas. 

Krāslavas ainiņas.

Pavasaris ir klāt!

Alekseja GONČAROVA foto

26. martā plkst. 14.00 Krās- lavas KN 
notiks Krāslavas pensionāru biedrības 
gada sapulce. Tajā tiks sniegtas atbildes 
tikai uz iepriekš iesniegtiem jautājumiem.

Trīs svētās dienas un Lieldienas
Krāslavas Sv. Ludviga Romas katoļu baznīcā

2. aprīlis – LIELĀ CETURTDIENA
(KUNGA PĒDĒJO VAKARIŅU PIEMIŅAS DIENA)
18:00 – Sv. Mise (latviešu valodā)
3. aprīlis – LIELĀ PIEKTDIENA
(KUNGA CIEŠANU UN NĀVES PIEMIŅAS DIENA)
15:00 – Lielās piektdienas  dievkalpojums (poļu valodā)
18:00 – Krustaceļš Krāslavas  pilsētas ielās (pulcēšanās 
pie kultūras nama)
Nakts adorācija (poļu valodā)
4. aprīlis – LIELĀ SESTDIENA
(KUNGA AUGŠĀMCELŠANĀS SVĒTKU VIGĪLIJA)
18:00 – Lieldienu vigīlijas sv. Mise (latviešu valodā)
Uguns un ūdens svētīšana (jāpaņem līdzi sveces)
Pēc sv. Mises– Lieldienu galda ēdienu svētīšana.
Nakts adorācija (latviešu valodā)
5. aprīlis – SVĒTDIENA 
(KUNGA AUGŠĀMCELŠANĀS DIENA)
7:00 – Rezurekcijas procesija un sv. Mise (latviešu valodā)
Pēc sv. Mises - Lieldienu galda ēdienu svētīšana.
6. aprīlis – PIRMDIENA (OTRĀS LIELDIENAS)
8:00 – Sv. Mise (krievu valodā)
9:15 – Sv. Mise (latviešu valodā)
11:30 – Sv. Mise (poļu valodā)

Tavs ieguvums ir Tavi gadi,
Kas tevi mīļi sveikuši.
Tos sagaidot un aizvadot
Tu bagātāka kļuvusi,
Jo katrs gads tev kaut ko devis
Un katrs kaut ko paņēmis,
Lai prieks par iegūto un doto
Un katru gadu nodzīvoto.

Sveicam Irēnu
VĒVERI 

dzīves jubilejā.

Bijušie kaimiņi

Visu to labo un skaisto
Visu, ko vēlies tu sev,
To šajā skaistajā dienā
No sirds mēs novēlam tev

Sveicam skaistajā 
50 gadu jubilejā 

Mariju Čerņenoku!

Helēna, Anna

Lai dzīve tik skaista un dzirkstoša viz, 
Kā šampanietis kristāla glāzē, 
Lai piepildās sapņi, kas tālāk trauc 
Un laimes, lai bezgala bezgala daudz.

Sirsnīgi sveicu 
60 gadu jubilejā 

Jāni Jančevski!

Kaimiņš Valērijs

Uzmanību: kūla! 
VUGD atgādina, ka kūlas dedzināšana ir aizlieg-

ta. Tā apdraud cilvēku īpašumu, veselību un dzīvību! 
Aizvadītajā gadā kopumā reģistrēti 4187 kūlas 

ugunsgrēki, kas ir par 42% vairāk nekā 2013.gadā. 
Kūlas dedzināšanas rezultātā izdeguši 6818 hektāri 
Latvijas teritorijas, cietuši seši cilvēki, gājuši bojā 2 
cilvēki un nodegušas 88 ēkas. 

Saistībā ar kūlas ugunsgrēkiem Valsts uguns-
dzēsības un glābšanas dienests kontrolē, vai tiek 
ievērotas Ministru kabineta 2004.gada 17.februāra 
noteikumu Nr.82 „Ugunsdrošības noteikumi” prasī-
bas. Ja konstatēts pārkāpums, tiek uzsākta adminis-
tratīvā lietvedība saskaņā ar Latvijas Administratīvo 
pārkāpumu kodeksu. 

Ugunsdrošības noteikumu 3.punktā noteikts, 
ka ikvienas personas pienākums ir nepieļaut uguns-
grēka izcelšanos vai darbības, kas var novest pie 
ugunsgrēka. 

Savukārt 20. punkts nosaka, ka objekta teritori-
ju sistemātiski attīra no degtspējīgiem atkritumiem, 
bet ap ēkām 10 metrus platu joslu attīra no sausās 
zāles un nenovākto kultūraugu atliekām. 

Paredzētie sodi:
•	 atbilstoši Latvijas Administratīvo pārkāpumu ko-

deksa (LAPK) 179.panta 4. daļai par kūlas dedzi-
nāšanu uzliek naudas sodu fiziskajām personām 
280 līdz 700 euro;

•	 atbilstoši LAPK 51.panta 2. daļai par zemes apsaim-
niekošanas pasākumu neizpildīšanu un zāles nepļau-
šanu, lai novērstu kūlas veidošanos, uzliek naudas 
sodu fiziskajām personām no 140 līdz 700 euro, bet 
juridiskajām personām - no 700 līdz 2900 euro; 

•	 saskaņā ar Ministru kabineta 2004. gada 17. 
februāra noteikumu Nr.82, 21. punktu, zemes 
īpašniekiem (valdītājiem) jāveic nepieciešamie 
pasākumi, lai objekta teritorijā nenotiktu kūlas 
dedzināšana. Par šās prasības pārkāpšanu, at-
bilstoši LAPK 179. panta 1. daļai VUGD uzliek nau-
das sodu fiziskajām personām no 30 līdz 280 euro, 
bet juridiskai personai – no 280 līdz 1400 euro.

Saskaņā ar LAPK 210. pantu pašvaldību admi-
nistratīvās komisijas ir tiesīgas izskatīt šā kodeksa 51. 
panta 2.  daļā un 179. panta 4. daļā paredzēto admi-
nistratīvo pārkāpumu lietas.
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Pasaulē
Grībauskaite saņēmusi 

Ukrainas Gada cilvēka titulu
Lietuvas prezidente Daļa Grī-

bauskaite Kijevā saņēmusi Ukrainas 
Augstākās akadēmiskās padomes 
piešķirto apbalvojumu “Gada cilvēks”. 
Grībauskaitei Gada cilvēka tituls pie-
šķirts par Ukrainas interešu aizstāvēša-
nu augstākajā starptautiskajā līmenī, 
aktīvu Eiropas centienu un Ukrainas 
teritoriālās integritātes atbalstīšanu. 
Apbalvojumu Grībauskaitei pasniedza 
Ukrainas eksprezidents Leonīds Kuč-
ma un televīzijas programmu vadītāja 
Natālija Moseičuka. Saņemot apbal-
vojumu, Grībauskaite norādīja, ka šis 
tituls pienākas ikvienam ukrainim. 

Ukrainas Gada cilvēka tituls savu-
laik piešķirts pāvestam Jānim Pāvilam 
II, Polijas prezidentam Aleksandram 
Kvasņevskim, Gruzijas prezidentam 
Mihailam Saakašvili, Lietuvas prezi-
dentam Valdam Adamkum, Eiropas 
Savienības (ES) ārpolitikas koordina-
toram Havjeram Solanam, Eiropas Pa-
domes ģenerālsekretāram Valteram 
Švimmeram, ASV senatoram Džonam 
Makeinam.

Informatīvais karš: Krievija 
mēģina uzpirkt Lietuvas 

reģionālo laikrakstu
Krievijas sūtņi mēģinājuši uz-

pirkt Lietuvas reģionālo laikrakstu, lai 
tas publicētu Krievijai labvēlīgu infor-
māciju. Laikraksta “Tauraģes Kurjers” 
redaktore Ramune Ramanauskiene 
atklāj, ka “klusais” jeb informatīvais 
karš starp Krieviju un Lietuvu ir sācies 
vairākos veidos. Viņai un viņas laikrak-
sta redakcijai nesen piedāvāja lielus 
kukuļus, lai viņas vadītais laikraksts 
publicētu iepriekš sagatavotus rakstus, 
kas ir Krievijai labvēlīgi un glaimojoši. 
Tā vietā redakcija publicēs atmaskojo-
šu rakstu par piedāvāto kukuli. Taura-
ģe atrodas netālu no Krievijai piedero-
šās Kaļiņingradas. “Tauraģes Kurjers” 
ir reģionāls laikraksts, kas iznāk no 
1997.gada. Laikraksts iznāk divreiz ne-
dēļā, tā tirāža ir 5000 eksemplāru. Lai 
gan laikraksts galvenokārt atspoguļo 
reģionālas problēmas, tā slejās bieži 
lasāms par valstij un pasaulei nozī-
mīgiem tematiem.

   Katram reiz nācies atbildēt 
uz jautājumu: „Par ko tu vēlies 
kļūt?’’ Vai atceraties savu atbil-
di? Bērnībā šis jautājums īpašas 
grūtības nesagādā, bet, laikam 
ritot, jāpiedomā gan. Kas var 
palīdzēt rast atbildes uz jautā-
jumiem,  saistītiem  ar nākamās 
profesijas izvēli? Lūk, dažas no 
iespējām!

Pirmā ir izglītības iestāžu At-
vērto durvju dienas. Tā ir lieliska 
iespēja klātienē iepazīties gan ar 
mācību procesa īpatnībām, gan 
ar ārpusklases dzīvi un citām 
konkrētas iestādes iespējām.

Otrā ir starptautiskā izglītī-
bas izstāde Rīgā, Ķīpsalā. Trīs 
dienu laikā var iepazīties ar 
jaunākajām un populārākajām 

mācību programmām Latvijā un 
ārzemēs.

Trešā ir Ēnu dienas. Tā ir 
ikgadēja karjeras izglītības prog-
ramma, kuras ietvaros vienu 
reizi gadā skolēniem ir iespēja 
iepazīties ar sevi interesējošās 
profesijas pārstāvju praktisko 
darbību. Tieši šo iespēju šogad 
visaktīvāk izmantoja Krāslavas 
Varavīksnes vidusskolas 10.-11. 
klašu skolēni. Jauniešiem bija 
iespēja izvēlēties valsts institūci-
jas, organizācijas vai uzņēmuma 
darbinieku, kurš piekrita uzņemt 
Ēnu un dalīties savās profesio-
nālajās zināšanās, prasmēs un 
pieredzē. Lai ēnošanas process 
nebūtu apgrūtinošs Ēnas de-
vējam un  Ēnas ņēmējam, tika 

saskaņots ēnošanas laiks. Katrs  
Ēnotājs izvēlētajā darba vietā 
pavadīja vismaz 4 stundas. Tas 
ļāva jauniešiem vērot apkārt no-
tiekošo, komunicēt ar savu Ēno-
jamo, lai gūtu maksimāli daudz 
no kopā pavadītā laika, noskaid-
rot, kas nepieciešams, lai pats 
kādreiz kļūtu par profesionāli.  
Lai noskaidrotu jauniešu viedok-
li par Ēnu dienas lietderību, tika 
piedāvāts atbildēt uz dažiem jau-
tājumiem un izvērtēt savu izvēli. 
Visi 38 Ēnotāji bija gandarīti par 
gūto pieredzi. Daudzi pieļāva, ka 
jau ir izdarījuši savu izvēli, un ta-
gad atliek tikai cītīgi mācīties  un 
pilnveidoties, bet daži nopietni 
aizdomājušies par savas izvēles 
pareizību. Vērtīgs ieguvums ir 

tas, ka mūsu Ēnotājiem ir augusi 
motivācija mācīties un pašizglī-
toties. Krāslavas Varavīksnes vi-
dusskola pateicas Ēnu devējiem:  
Krāslavas novada sociālajam 
dienestam, SIA ’’Krāslavas slim-
nīca’’, Valsts robežsardzes Dau-
gavpils pārvaldes  Patarnieku 
robežkontroles punktam, Valsts 
robežsardzes Daugavpils pār-
valdes Kaplavas robežkontroles 
punktam, Valsts policijas Latga-
les reģiona pārvaldes Krāslavas 
iecirknim, Valsts ugunsdzēsības 
un glābšanas dienesta Latgales 
reģiona brigādes Krāslavas da-
ļai, SIA ’’Krāslavas ūdens’’, SIA 
’’Krāslavas aptieka’’,  Veikalam 
‘’Drogas’’ par sadarbību, pozitīvu 
un izglītojošu priekšstatu veido-
šanu skolēniem nākotnes izglītī-
bas un profesijas izvēlē.

J.BOJARČUKA, direktores 
vietniece audzināšanas darbā

Vēlreiz par karjeru

Ir pagājuši 65 gadi kopš tās 
traģiskās dienas, kad 1949. gada 
25. martā uz Sibīriju bija izsūtīti 
45 tūkstoši Latvijas dažādu tau-
tību cilvēki, starp tiem bija mazi 
bērni, veci, slimi cilvēki. No vi-
ņiem daudzi pa ceļam uz Sibīriju 
mira, jo ceļā līdz galamērķim bija 
jāpavada divas nedēļas. 

Par izsūtīšanas mērķiem un 
vajadzību lēma Maskavas kremlī, 
uz kurieni bija aizbraukuši arī 
pārstāvji no Latvijas. Bija nolemts 
izsūtīšanai sarakstos iekļaut trīs 
kategorijas - turīgākie zemes 
īpašnieki, tā saucamie kulaki, uz-
ņēmi un fabrikanti; otrie bija parti-
zānu atbalstītāji; trešie - leģionāri 
un dezertieri no iesaukšanas 
Sarkanajā armijā. No mūsu rajo-
na visvairāk izsūtīja uz Omsku un 
Novosibirskas apgabaliem. Arī es 
ar māsu bijām paņemti tieši no 
skolas sola, no Ezernieku vidus-
skolas, kur es mācījos 11.kl., bet 
māsa 8.kl. Tikai tad, kad šķērso-
jām Urālu kalnus, vagonu durvis 
bija neapsargātas, un mēs varē-
jām staciju pieturās paņemt kar-

stu ūdeni.
Kad bijām tikuši līdz Omskai, 

mūs izvietoja skolā, uz kurieni 
bija sabraukuši rajonu priekšnie-
ki, kuri varēja sev izvēlēties, cik 
cilvēku un kāda gadagājuma uz 
katru rajonu pieprasīt nosūtīša-
nai. Tā mēs ar māsu un daudzi 
citi tikām iedalīti nosūtīšanai uz 
Poltovas rajonu Omskas apga-
balā. Kolhozā bijām izvietoti pie 
kolhozniekiem un tikām norīkoti 
strādāt liellopu fermā par strād-
niekiem. Nodzīvojuši vasaru kol-
hozā, rudenī mēs tikām pārvesti 
tālāk uz taigas ziemeļu rajoniem, 
tur veicām meža darbus, kad zie-
ma gāja uz pavasara pusi, mēs 
sagatavotos baļķus transportējām 
uz stepju rajoniem, jo tur nebija 
mežu. 1950. gada vasarā mūs 
pārvietoja uz rajona centru, kur 
notika būvniecība. 1952. gadā 
pie rajona izpildkomitejas tika 
nodibinātas starpkolhozu celtnie-
cības organizācijas. Tā kā es jau 
biju praktiķis celtniecības darbos 
un man bija vidējā izglītība, mani 
rekomendēja nosūtīt uz Omskas 

celtniecības tehnikumu. Es to pa-
beidzu 1953. gadā kā teicamnieks 
un biju nosūtīts atpakaļ uz savu 
rajonu par tehniķi-celtnieku. Tur 
es nostrādāju līdz 1955. gadam, 
kad, pēc mana rakstiska lūguma 
ar Latvijas Augstākās tiesas krimi-
nāllietu kolēģijas 1955. gada 18. 
jūnija lēmumu izsūtīšana tika atzī-
ta par nepamatotu, mūs ar māsu 
reabilitēja. 1956. gadā mēs atgrie-
zāmies dzimtenē.

Bet dzimtenē gāja arī raibi, jo 
no čekistu puses tikām uzraudzī-
ti un lielākos amatos nevarējām 
strādāt. Tā es kā celtnieks visus 
gadus nostrādāju starpkolhozu 
celtniecības organizācijā līdz aiz-
iešanai pensijā. Pašreiz darbojos 
Krāslavas politiski represēto klu-
bā, kur palīdzam represētajiem 
noformēt dokumentus, lai dabūtu 
represēto statusu. Uzturam sa-
karus ar novada domi, ar kuras 
atbalstu Krāslavā tika uzcelts 

piemineklis represētajiem, kā arī 
notiek citi pasākumi svinamajās 
dienās, gan materiāli, gan orga-
nizatoriski. Paldies par atbalstu!

Krāslavas politiski represēto 
kluba valdes loceklis 

Konstantīns PONTAKS
Attēlā  - raksta autors

To nevar aizmirst

P.S. 25. martā plkst. 11.00 notiks svinīgs pasākums - 
ziedu nolikšana un svecīšu aizdegšana pie represēto 
pieminekļa Krāslavā. Laipni lūgti visi, kuriem ir vēlē-
šanās apmeklēt šo pasākumu.

Jau 28. gadu Latvijā notiks 
mazo vokālistu konkurss “Cālis”. 
Tas liek sarosīties vismazākajiem 

dziedātājiem (līdz piecu gadu ve-
cumam) visās Latvijas pilsētās un 
novados. 

Konkursa “Cālis” atlases pa-
sākums bērnudārzā “Pienenīte” 
bija skaisti un skanīgi svētki. Tajā 
piedalījās 8 burvīgas meitenes, 
kuras cīnījās par uzvaru šajā at-
lasē. Uzvarētājai būs iespēja no-
kļūt nākamajā kārtā un uzstāties 
Daugavpilī. Un tad, kas zin’, var-
būt arī Rīgā, kur pulcēsies tikai 
labākie un skanīgākie cāļi.

Gribas paslavēt katru no 
dalībniecēm, jo pat ne visi pie-
augušie spēj uzstāties auditorijas 
priekšā, kur nu vēl žūrijas vērīgo 
acu un ausu krustugunīs. Meite-
nes nenobijās un braši kāpa uz 
improvizētās skatuves. Katra no 
dalībniecēm izlozes kārtībā dzie-
dāja divas dziesmas. Skatītāji ap-
laudēja, dziedāja līdzi. Par mei-
tenēm īkšķus turēja mammas, 
tēti, audzinātājas, grupas biedri 

un, protams, PII “Pienenīte” mū-
zikas skolotājas Maija Bogdāne 
un Stanislava Bataraga. Viņas 
nudien vislabāk zina, kāds ceļš 
bija ejams līdz šim konkursam. 
Taču žūrija, kuras sastāvā bija PII 
“Pīlādzītis” mūzikas skolotāja Vija 
Gončarova, Krāslavas pamatsko-
las mūzikas skolotāja Ināra Kru-
te un Krāslavas mūzikas skolas 
pedagoģe Irēna Milaša, rūpīgi iz-
vērtēja katru priekšnesumu. Nav 
viegli izvēlēties labāko no labā-
kajiem. 

Neskatoties uz to, ka uzva-
rētāja bija tikai viena no cālītēm, 
arī citas meitenes nepalika ne-
novērtētas. Četrgadīgā Ksenija 
Fjodorova tika nominēta par “Sti-
līgāko cāli”. Enerģijas lādiņš šajā 
pasākumā nenoliedzami bija Juli-
anna Mihailova (4 g.), tieši tāpēc 

viņa ieguva titulu “Enerģiskākais 
Cālis”. No viņas neatpalika “Kus-
tīgākais Cālis” - Elīna Fiļčenkova 
(4 g.). Kā Jums šķiet, kura no 
meitenēm ir “Mīlīgākais Cālis”? 
Tā ir piecgadīgā Patrīcija Ratnie-
ce, bet par “Cālīti - dāmīti” tagad 
tiks godāta Veronika Lebedoka (5 
g.). Jaunākā konkursa dalībniece 
- Evija Avsjukeviča, kurai ir tikai 3 
gadiņi, tik skanīgi nodziedāja, ka 
žūrija viņai piešķīra titulu “Skanī-
gākais Cālis”. Un visbeidzot tika 
nosaukts uzvarētāja jeb “Super 
Cāļa” vārds. Tā ir Barbara Nu-
nesa - Gendele.  Vēlam veiksmi 
Barbarai arī turpmāk!

Mācīsimies priecāties par 
katru sīkumu un no sirds - kā to 
dara bērni! 

Inga PUDNIKA
Autores foto

Pavasari 
ieskandinot

Pavasaris ir laiks, kad katru dienu gribas svinēt, nodzīvot kā 
svētkus, izjust kā kaut ko īpašu un nebijušu. Tie ir pirmie tau-
riņi, asni, putnu dziesmas un saule, kuras ziemā mums tik ļoti 
pietrūkst… Šķiet, ka tā ir pilnība un nav nekā, kas varētu būt 
pārāks. Ir gan! Tie ir bērni. 
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— Kālab viss rit tik pēkšņi?
— Runājot par Indras skolu, tas nav 

pēkšņi, bet — likumsakarīgi. Pirms trim ga-
diem, kad Indrā tika nokomplektēta vidus-
skolas desmitā klase ar ļoti mazu izglītojamo 
skaitu, domes sēdē tika skatīts jautājums 
par atļauju atvērt 10. klasi un tā viņiem tika 
dota. No tā skolēnu skaita, kas viņiem bija, 
galarezultātā ir palikuši seši izglītojamie. 
Kā liecina visi jaunie projekti, pašlaik valsts 
līmenī spriež par 18 izglītojamajiem vidus-
skolas klasē pilsētā un 14 izglītojamajiem 
— lauku teritorijā. Seši skolēni ir pat mazāk 
nekā puse no nepieciešamā, lai pietiktu fi-
nansējuma pēc šī principa, kad nauda seko 
skolēnam. Turklāt Indrā šajā mācību gadā 
nebija ne desmitās, ne vienpadsmitās kla-
ses, divpadsmitie šovasar skolu pabeidz 
un aiziet projām. Skola pēc visām aplēsēm 
šoruden nevar nokomplektēt 10. klasi, jo, 
pirmkārt, viņiem savi skolēni 9. klasē ir tikai 
11. Skaidrs, ka visi viņi nebūs vidusskolas 
kontingents, Varbūt varētu atnākt skolēni no 
Robežniekiem, bet no Robežniekiem, kā tas 
ir izveidojies vēsturiski un viņi paši to izvēlas, 
dodas mācīties uz Krāslavas valsts ģimnā-
ziju vai citreiz pat uz Daugavpili. Juridiski 
nevar būt skola ar nosaukumu vidusskola, 
ja netiek realizēta vidusskolas programma. 

Tāpēc statuss ir jāmaina, un tā ir reorgani-
zācija, kas atbilstoši likumam ir jāsāk vismaz 
pusgadu iepriekš. 

— Būs skolotāji, kuri paliks bez darba?
— Pedagogu kolektīvā neviens bez 

darba nepaliek, varētu nedaudz samazinā-
ties slodzes, bet, tā kā matemātikas skolo-
tājai jau šodien ir ļoti liela slodze, tad tas 
absolūti neko neietekmē. Latviešu valodas 
skolotāji ir trīs, bet viņi pārkvalificējušies, 
vai ir ieguvuši citas specialitātes. Protams, 
Indras skolā ir amatu savienotāji – kolēģi 
no Robežnieku skolas. Amatu savienotā-
jiem slodze samazinās, bet šajā situācijā 
mūs tas īpaši nesatrauc. Bez darba ne-
viens Indras skolā reorganizācijas rezultā-
tā nepaliks.

— Kāda situācija izveidojusies Au-
lejas pamatskolā, ja šeit reorganizācija 
acīmredzot neko neatrisina un ir lē-
mums par slēgšanu?

— Aulejas pamatskola mūsu kontrolē 
bija katru gadu, jo katru gadu situācija šajā 
skolā bija uz robežas. Aulejā uz šo brīdi ir 
palikuši 23 izglītojamie no 1. līdz 9. klasei un 
ir visas klases. Lielākais skaits klasē četri, 
mazākais – divi. Ir jāapvieno četras klases 
kopā, un arī tad nevaram sasniegt nepie-
ciešamo minimumu, lai klase sevi finansē-
tu, kad darbojas princips nauda seko sko-
lēnam. Zināms, ka šis princips uz nākamo 
gadu saglabāsies, bet pašlaik pedagogu al-
gas reformas ietvaros tiek spriests par to, ka 
jāpalielina amatalgas likme un ir jāsamaksā 
par visiem papildu pedagoģiskajiem pienā-
kumiem pilnā apjomā, to īpaši gribu uzsvērt 
– pilnā apjomā. Jo šobrīd, piemēram, lauku 
skolotāji saņēma naudiņu par apvienotajām 
stundām, amatalgas likmi viņiem varēja at-
ļauties maksāt tikai to zemāko, kas valstī ir 
noteikta un turklāt mēs novadā draudzīgi da-
lījāmies – lielās skolas bija kā sponsori vai 
donori mazajām skolā. Ar nākamo gadu tiek 
spriests par to, ka vairs šīs dalīšanās nebūs. 

— Tiek spriests pašvaldības līmenī? 
— Nē, tie ir Ministru kabineta notei-

kumi, var sacīt, par to tiek spriest valsts 
līmenī. Izskatās, ka šie noteikumi stāsies 
spēkā. Ja naudiņa seko skolēnam, Aule-
jas pamatskola pati sevi finansēt nevar. 
Pašvaldībai jau tagad šie izdevumi ir ļoti 
lieli. 2014. gadā Aulejas pamatskolai, ne-
skaitot skolas uzturēšanas naudu (apkure, 
tehniskais personāls un viss pārējais), bija 
jāpiemaksā 1423 eiro mēnesī skolotāju 
algām. Tas ir ārpus valsts mērķdotācijas 
un tā, ko lielās skolas iedeva. Protams, šī 
samaksa bija neadekvāta tam, ko skolotāji 
darīja, īstenībā skolotājs, sava patriotisma 
jūtu vadīts, centās un strādāja. Tāpat kā 
visā valstī, arī mūsu novadā pedagoģiskie 
kadri noveco un vidējais vecums ir krietni 
virs 40 gadiem. Ja cilvēkam ir 40 vai pāri 
50, kur viņš var doties tālāk labas laimes 
meklējumos, viņiem jau nav izvēles, un tā-
pēc Aulejas skolotāji strādāja par šīm ne-
lielajām algām.

— Šī skola tiek slēgta pilnīgi, nekas 
nepaliek?

— Skolas nebūs, bet šis jautājums 
tika risināts sen un tika skatīts arī variants 
reorganizēt skolu par sākumskolu. Bija 
doma atstāt pirmās četras klases, bet sko-
lēnu skaits tajās ir 2, 2, 2 un 3. Ja neviens 
no viņiem nekur neaizietu, tad divus gadus 
tādā sastāvā varētu eksistēt, bet vecākiem 
ir savas domas. Ja iet projām vecākais 
bērns, tad gads vai divi jaunākajam neko 
nemainīs, un no skolas izņem arī jaunāko 
bērnu, lai vestu uz lielāku skolu. Tuvākā 
skola ir Krāslavā, bet ir ģimenes, kas dzī-
vo uz robežas ar citiem pagastiem un ie-
spējams, viena ģimene izvēlēsies turpmāk 
skolot bērnus Konstantinovas skoliņā, kas 
arī ir maza. Viena krieviski runājoša ģime-
ne plāno atdot bērnus uz Grāveru skolu, 
kur tiek īstenota mazākumtautību izglītī-
bas programma, respektīvi – skola ar krie-
vu mācību valodu. 

Tomēr pašvaldība uzklausīja vecāku 
vēlmes. 25. februārī pati braucu turp un 
tikos ar vecākiem. Viņiem bija lūgums sa-
glabāt pirmskolas izglītības grupu. Ja mēs 
slēdzam skolu, šī grupa nevar pastāvēt, jo 
izglītības programmu realizēja Aulejas pa-
matskola. Tālab pieņemts lēmums izveidot 
pirmskolas izglītības iestādes “Pienenīte” 
struktūrvienību Aulejā, nosakot tur prog-
rammas realizācijas papildu vietu. Tāde-
jādi juridiski šis jautājums būs atrisināts. 
Strādās divas skolotājas, protams viņām 
nebūs pilna likme, jo bērnu skaits ir ļoti, ļoti 
mazs.

— Kas tiks piedāvāts pārējiem sko-
lotājiem?

— Mēģināsim iekārtot darbā. Neskai-
tīšu amatu savienotājus, runāšu par tiem, 
kuri strādā pamatdarbā. Divi pedagogi ir 
pirmspensijas vecumā, viņi var doties uz 
biržu, pēc tam pensijā. Aulejas pagasta 
pārvaldes vadītājs Aivars Umbraško mums 
ļoti lūdza palīdzēt iekārtot darbā trīs skolo-
tājus. Pagaidām nevaru pateikt, kas un kā, 
bet, ja būs kāds risinājums, viņiem turp-
māk būs jābrauc uz darbu. Es gan domāju, 
ka mēs radīsim risinājumu šiem cilvēkiem.

— Kāda situācija citās skolās? Vai 
tuvākajos gados apdraudēta vēl kādas 
izglītības iestādes pastāvēšana?

— Noteikti. LNT ziņās bija sižets par 
Skaistas sākumskolu, kurā izskanēja infor-
mācija, ka tā ir mazākā valstī. Es to nebūt 
neapšaubu, visticamāk, tā arī ir. Kādreiz mi-
nistrijas mājaslapā varējām paskatīties izglī-
tojamo skaitu Latvijas skolās, tad nez kāpēc 
tagad šī informācija vairs tur nav atrodama.

Katrā ziņā Aulejas skola nav pēdējā 
rindā uz slēgšanu, tāda diemžēl ir mūsu 
dzīves rūgtā īstenība. Mums fiziski nav 
bērnu, kurus mācīt. Pēc Izglītības kva-
litātes valsts dienesta ziņām 211 mūsu 
novada bērni atrodas ārzemēs. Tie ir bēr-
ni izglītības vecumā no 5 līdz 18 gadiem, 
kuriem būtu jābūt mūsu izglītības iestādēs 

un kuri palikuši piesaistīti mūsu novadam. 
Viņi reāli ir ārzemēs. Mēs katru gadu kopā 
ar pašvaldības policiju, kura mums palīdz, 
staigājam pa mājām, meklējam, skaidroja-
mies, kad nevaram vairs galus savilkt un 
mums ir tikai ziņas par deklarācijas vietu. 

— Ja nemaldos, 2008. gadā Krās- 
lavas vidusskolai piešķīra Valsts ģim-
nāzijas statusu. Kāda ir šī statusa per-
spektīva? Vai bērnu skaita sarukuma 
dēļ tas netiks zaudēts?

— Tam statusam ir vairākas prasības: 
par centralizēto eksāmenu rezultātiem, 
par vismaz divu izglītības programmu rea-
lizāciju 10.-12. klasēs un par vismaz 150 
izglītojamiem skolā. Šobrīd top Ministru 
kabineta noteikumu projekts, kas ir aizka-
vējies, bet kurā šī latiņa tiek pazemināta 
līdz 120 izglītojamiem 10.-12. klasē. Mūsu 
ģimnāzija tajā stabili iekļaujas. Ja noteiku-
mi nemainītos, ģimnāzija varētu ar nāka-
mo gadu zaudēt šo statusu, bet noteiku-
mi mainīsies, jo acīmredzot šī situācija ar 
bērnu skaita samazinājumu ir ne tikai pie 
mums, bet visā valstī. 

— Kāda situācija izveidojusies Krās- 
lavas poļu skolā, kur arī ir maz bērnu?

— Poļu skolas uzturēšana ir dārga, jo 
ēka liela, skolēnu skaits neliels. Šajā mācī-
bu gadā jau dome nāca pretī poļu skolai un 
atļāva atvērt pirmo klasi, kurā rezultātā pa-
lika viens izglītojamais. Kopējais skolēnu 
skaits – 41 izglītojamais no 1. līdz 9. klasei. 
Viņiem arī ir apvienotās klases, tāpat kā 
citās mazās lauku skolās. Pašvaldība pa-
līdz ar pirmskolas grupas līdzfinansēšanu. 
Bet, nav šaubu, ka nākamajā gadā mums 
būs jāatgriežas pie jautājuma, cik lietderīgi 
poļu skolu uzturēt esošajās telpās? Viens 
no risinājumiem — šīs skolas bērni mācās 
kādas citas pilsētas skolas telpās, sagla-
bājot mācību programmu. Taču nākamajā 
mācību gadā viņi paliks savā vietā, savā 
skolā, jo šobrīd visi termiņi garām, lai kaut 
ko pasāktu saskaņā ar likumu. 

Jāpiebilst arī par Kalniešu skolu ar 43 
izglītojamajiem, kas arī ir tuvu pilsētai. Bēr-
nu kopumā ir maz, lai skola varētu sevi fi-
nansēt. Vēl mums ir Sauleskalna un Skais-
tas sākumskolas ar mazu skolēnu skaitu, 
kuras arī nespēj sevi finansēt. Diemžēl 
mums ļoti strauji samazinās skolēnu skaits 
Izvaltas pamatskolā, un ļoti strauji arī Ro-
bežnieku pamatskolā. Principā ar stabilu 
izglītojamo skaitu no visām mūsu novada 
lauku skolām ir tikai Indra. 

— XI Latvijas skolu jaunatnes dzies-
mu un deju svētkos, kuri notiks 2015. 
gada 6.-12. jūlijā Rīgā, piedalīsies aptuve-
ni 37000 bērnu un jauniešu no visas Lat-
vijas. Vai starp viņiem būs mūsu novada 
bērni un jaunieši?

— Būs noteikti, skaitu gan vēl nevaru 
pateikt, jo atlases skate bija tikai dejotā-
jiem, un skaidrs, ka tie, kuri ieguva 1. pa-
kāpi, visticamāk dosies uz Rīgu. Par 2. pa-
kāpi, kuri ir tuvu pirmajai, būs zināms, kad 
žūrija izbrauks visu valsti un būs sarindoti 
visi kolektīvi. Pašvaldība nekad nav patei-
kusi nē, ir pat rezervēta aptuvena summa, 
jo arī nezinām, cik precīzi būs braucēju. 
Bet mūsu pašvaldība vienmēr centusies 
atbalstīt visus bērnus, visos gadījumos, 
kad ir izcīnītas vietas un jābrauc startēt 
tālāk.

— Dažreiz nākas dzirdēt lasītāju 
jautājumus, kāpēc bērniem vispār jā-
brauc uz tik milzīgiem svētkiem, kāpēc 
tās negulētās naktis, smagie mēģināju-
mi un viss cits? 

— To vislabāk jautāt bērniem, kāpēc 
viņi grib turp braukt? Tas ir stimuls viņu 
ieguldītajam darbam. Negulētas naktis 
būtu sīkums, bet šī slodze, sevišķi dejotā-
jiem, ir ārkārtīgi liela.  Iepriekšējos dzies-
mu svētkos nenormālajā karstumā uz ļoti 
nekvalitatīvā Daugavas stadiona laukuma 
seguma, kur notika mēģinājumi, bija ne ti-
kai fiziska slodze, bet arī izmežģītas kājas. 
Bet pēc tam ir milzīgs gandarījums, ka spēj 
paveikt visu to, ko var citi. Kopā lielā masā 
izdejojot un izdziedot, ir svētku sajūta, ir 
vienotības sajūta un ir liels patriotisms. 
Pamēģiniet izturēt šo fizisko slodzi, — tas 
ir vēl kāds patriotisms! 

— Paldies par interviju!
Juris ROGA, autora foto

Bērnu trūkums apdraud skolu pastāvēšanu

11.martā Krāslavas novada 6-gadīgie bēr-
ni sanāca kopā uz Dambretes turnīru. Kopā 
piedalījās 16 bērni no PII “Pienenīte”, PII “Pī-
lādzītis”, Robežnieku pamatskolas un Vara-
vīksnes vidusskolas. Turnīra galvenais tiesnesis 
bija Krāslavas novada Domes deputāts un sko-
lotājs Ēriks Zaikovskis, pasākumu vadīja novada 
pirmsskolas skolotāju MA vadītāja Jeļena Voro-
šilova, kura tēloja Dambretes Dāmu.

Sīvā cīņā noskaidrojās labākie novada 
jaunākie dambretisti: 1.vietu ieguva Marats 
Vasiļevskis no PII “Pienenīte” (skolotāja Rita 
Jurčenoka), 2.vietā - Artūrs Mihailovs no PII 
“Pīlādzītis” (skolotājas Olga Maļinovska, Vik-
torija Leibusa), 3.vietā Arina Dembovska no 
PII “Pīlādzītis” (skolotājas Olga Maļinovska, 

Viktorija Leibusa), 4.vietā Robežnieku pa-
matskolas audzēknis Ričards Buko (skolotāja 
Antra Kalviša), 5.vietā - Viktorija Rutkovska 
no “Pīlādzītis” (skolotājas Rasma Krumpāne, 
Žaneta Moiseja), 6.vietā Guntars Vorslovs no 
“Pienenīte”. Turnīra nobeigumā katrs bērns 
saņēma Diplomu un nelielu dāvanu. Bērni 
bija lepni par saviem panākumiem. Pateicības 
saņēma arī skolotājas, kuras gatavoja savus 
audzēkņus turnīram: Antra Kalviša, Viktorija 
Plociņa, Rita Jurčenoka, Rasma Krumpāne, 
Žaneta Moiseja, Olga Maļinovska, Viktorija 
Leibusa. Pateicamies Krāslavas novada domei 
par turnīra atbalstu.

Krāslavas novada pirmsskolas skolotāju 
MA vadītāja J.Vorošilova.

Krāslavas novada bērnu 
dambretes turnīrs

Izskatās, ka novadā ir sākušās skolu tīkla reformas: vispirms pašvaldība nolē-
ma reorganizēt Indras vidusskolu par pamatskolu un nesen sagaidījām lēmumu 
arī par Aulejas pamatskolas slēgšanu. Lai lasītājs saprot situācijas nopietnību, 
uz interviju aicināju Krāslavas novada Izglītības un kultūras nodaļas vadītāju 
Lidiju Miglāni.
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Uz neizdevušā komunisma 
drupām mēs spītīgi turpinām bū-
vēt kapitālismu. Lai gan kārtējā 
revolūcija laukos līdz ar īpašuma 
pārdalīšanu pagāja atbilstoši vis-
sliktākajam scenārijam, divdes-
mit gadu garumā parādījās ne 
tikai mazās zemnieku saimniecī-
bas, bet arī īsti fermeri. 

Zemnieku saimniecību „Rau-
dovišķi” un „Vaicuļevas” īpaš-
nieku likteņi ir līdzīgi kā divas 
ūdenslāses. Gan Ivanovi no Kal-
niešiem, gan Zalboviči no Indras 

uzsāka darbu laukos no dažiem 
hektāriem. Un iesaistīja lauk-
saimniecībā savus dēlus, kurus 
audzināja būt uzticīgiem dzimta-
jai zemei.

Zemnieku ballēs vienmēr 
priecājos par Ivanoviem un Zal-
bovičiem, jo parasti viņi ievāc ba-
gātīgu apbalvojumu ražu. Tādos 
īpaši pacilātos, laimīgos brīžos, 
kad cilvēki saņem pelnītu sabied-
rības atzinību, kārtējo reizi pieķē-
ru sevi pie domas - bez mīlestības 
pret savu darbu tādus augstumus 
nekad nesasniegsi. Tā ir mūsu 

dzīves galvenā sāls: jo grūtāk, 
jo interesantāk. Vecāka gada-
gājuma lasītāji acīmredzot būs 
pārsteigti par to, ka tagad Ivanovi 
un Zalboviči apstrādā tikpat lielas 
platības, kādas bija kolhozu laikā, 
piemēram, „Daugavā” vai Kaļiņi-
na kolhozā. Mūsdienās fermeru 
saimniecībās strādājošo skaits 
šajās teritorijās ir desmit reizes 
mazāks, bet graudaugu un rap-
ša ražīguma līmenis ir tāds, kāds 
pat sapņos nerādījās kolhozu 
agronomiem. Protams, nevar iz-

tikt bez mūsdienīgām 
tehnoloģijām. Alek-
sandrs Ivanovs pa-
stāstīja, ka augsnes 
analīzes tiek veiktas 
Vācijā, no kurienes at-
sūta arī rekomendāci-
jas. Pēc katra zemes 
gabala skenēšanas 
agrokultūras saņem 
visus nepieciešamos 
elementus - kāliju, 
fosforu un citus. Lai-
ka gaitā mūsu fermeri 
nodibināja ilglaicīgas 
partnerattiecības ar 
firmu „Syngenta”, kas 
piedāvā zemkopjiem 
ne tikai konsultācijas, 
bet arī vismūsdienīgā-
kos minerālmēsloju-
mus un herbicīdus. Šī 
starptautiskā firma sa-
gatavoja pārsteigumu 
saviem partneriem, 
Latvijas fermeriem, - 
desmit dienu atpūtu 
Meksikā. 

Mana raksta varoņi ir līdzīgi 
arī ar to, ka viņiem ir brīnišķīgas 
dzīvesbiedres. Un, protams, ce-
ļojumā pāri Atlantijas okeānam 
fermeri devās kopā ar savām 
sievām. Faina Zalboviča un Lilija 
Ivanova ir ne tikai ģimenes pavar-
da glabātājas, bet arī īstas bizne-
sa lēdijas. Starp citu, no Latvijas 
komandas četrdesmit ceļotāju 
sastāvā Zilo ezeru zemi pārstā-
vēja divpadsmit strādīgākie un 
veiksmīgākie lauku uzņēmēji.

Uzprasīties ciemos pie Iva-
noviem nebija vienkārši: agrs 

pavasaris, daudz 
darba jaunajā lop-
kopības komplek-
sā. Apburošā Lili-
ja vienā acumirklī 
uzklāja galdu, un 
pirms mūsu sa-
runas piedāvāja 
īstas, Meksikā 
ražotas tekilas 
degustāciju. Lili-
ja un Aleksandrs 
ir nosauļojušies, 
izskatās jaunā-
ki nekā līdz šim 
un labprāt dalās 
savos iespaidos. 

Kad es uzdevu jautājumu par 
visinteresantāko ceļojumu un 
valsti, tūristi ar stāžu vienbalsīgi 
atbildējuši, ka tā esot Kambodža, 
kontrastu valsts, kas atstāja ne-
aizmirstamus iespaidus. Taču arī 
Meksikā, pie Karību jūras, ir lielis-
ka atpūta. Mūsdienās Meksikas 
kūrorti ir slaveni ar piedāvājuma 
daudzveidību: dabas rezervāti, 
arheoloģiskie pieminekļi, ekstre-
mālas izklaides. Mūsējos, pirm-
kārt, interesēja divu civilizāciju 
vēsture – senie maiji, kas dzīvoja 
ap 2000. gadu pirms mūsu ēras, 
un acteki, kas apdzīvoja Mehiko 
ieleju pirms spāņu iekarotāju ie-
rašanās. 

Visspilgtākais iespaids – se-
nās pilsētas Čečenicas apmek-
lējums. Sajūsmas virsotne - Ku-
kulkana piramīda, kas ir iekļauta 
jauno septiņu pasaules brīnumu 
sarakstā un ir saistīta ar maiju as-
tronomiskajiem novērojumiem. Šī 
arheoloģiskā celtne ir uzbūvēta 
tādā veidā, ka divas reizes gadā 
saulgriežu svētkos saules stari 
krīt uz akmens pakāpēm, radot 
fantastisku gaismu un ēnu spēli. 
Tā arī ir mīkla daudziem zinātnie-
kiem, tāpat kā maiju kalendārs. 
Skaidrs, ka viena atvaļinājuma 
laikā visu Meksiku neiepazīsi, 
tāpēc ir stimuls un iemesls vēl-
reiz apmeklēt šo eksotisko valsti 
Ziemeļamerikas dienvidos, kas 
atrodas divu klimata joslu zonā 
- tropiskajā un mērenajā. Mūsu 
ceļotāji atbrauca ziemas laikā, 
kad gaisa temperatūra piekrastē 
ir no plus 20 līdz 35 grādiem. Arī 
ūdens ir ļoti silts, tāpēc peldēša-
nās procedūras un sauļošanās 
priekus Latvijas iedzīvotāji iz-
baudīja pilnā mērā. Un vēl viens 
iespaids pēc Čečenicas apmek-
lējuma ir saistīts ar peldi unikālā 
piecdesmit metru dziļā ezerā. 
Tur ir ārkārtīgi skaists pazemes 
avots, kuram apkārt, alas dzīlēs, 
aug tropiskie koki un puķes.

Temaskalā viesi no Latvijas 
iepazinās ar indiāņu pirti „kar-
sto akmeņu mājā” un masāžu. 
Aleksandrs un Francis ir kaislīgi 
mednieki un makšķernieki, tāpēc 

pierakstījās arī uz makšķerēša-
nu jūrā. Tagad Aleksandrs visu 
mūžu var lepoties ar to, ka noķē-
ris tarponu, vēlāk no viņa tika iz-
gatavots cepetis pēc meksikāņu 
receptes.

Lilija ar degošām acīm stās-
tīja par leģendārās Sieviešu sa-
las apmeklējumu, kur atrodas 
pasaulē labākais delfinārijs...

Būs grūti aprakstīt visu, ko 
redzēja mūsu ceļotāji Karību jū-
ras krastos. Pieczvaigžņu viesnī-
ca, zviedru galds. Pludmales at-
pūta - spēles, konkursi un pārējie 

izklaides pasākumi. Atvaļinājums 
izdevās!

Taču mūsu atklātās sarunas 
beigās Aleksandrs Ivanovs atzi-
nās: „Jo vairāk ceļoju, jo dziļāk 
saprotu, ka mūsu Latgale ir vis-
svētākais zemes stūrītis. Un pat 
unikālajā Meksikā jau trešajā 
atpūtas dienā sāku ilgoties pēc 
mājām. Makšķerēšana jūrā ir ko-
losāla, bet mūsu medības labā 
kompānijā ir labākas!”

Gribu piebilst: tekila ir laba, 
taču Rīgas balzams ir „krutāks”!

Aleksejs GONČAROVS

Latgales lauki un Meksikas jūrmala... Atvērtā pasaule

Tarpons nepadodas.

Šeit, starp jūru un lagūnu, atpūtās Latvijas zemnieki.

Septītais pasaules brīnums ir Kukulkana piramīda. Latgales biznesa lēdijas – Faina Zalboviča un Lilija Ivanova.

Meksikas eksotika.

Aleksandrs Ivanovs: palmas ir skaistas, taču 
bērzi ir skaistāki.

Mūsu makšķernieki.
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Krāslavas Varavīksnes 
vidusskolā pavasaris tra-
dicionāli tiek sagaidīts ar 
skaistu sporta un deju kon-
kursu „Miss Aerobika”. Šie 
skaistuma svētki (citādi ne-
nosauksi!) šogad notika 13. 
martā, skolēnu pavasara 
brīvlaika priekšvakarā. 

Daiļā dzimuma pārstāves 
no 5. līdz 12. klasei priecēja 
ar savām dejām, pārsteidza ar 
lokanību, sajūsmināja ar kostī-
miem un radošo pieeju konkur-
sam gan žūriju, kura sastāvēja, 
protams, tikai no vīriešiem, gan 
daudzus līdzjutējus, skolotājus 
un viesus, kā arī visus tos cil-
vēkus, kas atnāca uz šo pasā-
kumu. Dažādu žanru mūzika, 
dziesmas no populāru un maz-
pazīstamu grupu un dziedātāju 
repertuāra, dejas ar vēdekļiem, 
cepurēm un citiem atribūtiem 
- to visu varēja ieraudzīt šeit, 
konkursā „Miss Aerobika 2015”.

Tiesības iedegt „Olimpisko 
uguni”, pareizāk sakot - svētku 
sveci, tika uzticētas Aleksandrai 
Petunovai, pagājušā gada titula 
„Miss Aerobika” īpašniecei. Tad 
notika priekšnesumu kārtības 
izloze, obligātās un oriģinālās 
programmas demonstrēšana, 
meiteņu – vingrotāju - un puišu 
- nākamo spēkavīru - uzstāša-
nās, skolēnu grupas zibakcija 
un austrumu deja Viktorijas Zu-
jevas izpildījumā. Pēc tam žū-
rijas locekļi – Ēriks Zaikovskis, 
Aleksandrs Kļimovs, Dzintars 
Patmalnieks, Ivans Lukša un 
Aleksandrs Lukša - devās ap-
spriest un pieņemt svarīgo lē-
mumu – kam jāpiešķir konkursa 
nominācijas un balvas. 

Viņu atgriešanos sagaidīja 
ar vētrainām ovācijām, degda-
mi nepacietībā, visi apklusa, 
klausoties informāciju par re-
zultātiem. Šogad godalgotās 
vietas un nominācijas ieguva:

“Miss Aerobika 2015”- Di-
āna Lukaševiča;

“Vice - miss Aerobika”- 
Karolīna Lukaševiča;

“Miss Smaids” - Ērika Zai-
kovska;

“Miss Simpātija” - Rita Zai-
kovska;

“Miss Grācija” - Marija Ci-
moško.

Šos brīnišķīgos pavasara 
svētkus palīdzēja organizēt: 
Latvijas Sarkanais Krusts, Ai-
vara Veštera ziedu veikals, fir-
ma „Krāslava D” un, protams, 
pati Varavīksnes vidusskola.

Paldies visiem par šo 
skaisto pasākumu, par saulai-
no garastāvokli un brīnišķīgo 
darba nedēļas noslēgumu!

Natālija ZDANOVSKA
Autores foto

“Miss Aerobika”
Vārds separātisms pēdējā gada lai-

kā dažādos veidos, locījumos un kontek-
stos dzirdēts tik bieži un daudzskaitlīgās 
versijās, ka droši varētu pasludināt par 
gada vārdu vai nevārdu Latvijas, Eiropas 
vai pat visas pasaules politikā. Par to 
spriež valdība, par to diskutē NATO un 
ES sanāksmēs, par to no preses slejām 
atgādina pat kāds pilsonis Beness Aijo – 
visnotaļ savdabīgs „nacionālboļševiku“ 
līderis un reinkarnējies „latviešu sarka-
nais strēlnieks“ vienā personā. 

Skaidrs, ka neiztiek bez Latgales 
pieminēšanas: „Tā ir īpaši ievainojama. 
Tur ir problēmas ar informatīvo telpu. 
Plaša robeža ar atkal pie pustraka va-
doņa tikušo Krievzemi. Tur varētu būt 
sevišķi daudz tādu, kas vēlētos dzīvot 
pēc Putina, Rogozina, Žirinovska vai 
citu tamlīdzīgu tipāžu ieskatiem veidotā 
„krievu pasaulē“. 

Diemžēl mūsu valstī tiešām dzīvo 
ievērojams skaits cilvēku, kuri tic Putina 
propagandas mašīnas sacerējumiem 
par labo dzīvi Krievijā, par fašistu hun-
tu Ukrainā un geju huntu Eiropā, vai tic 
tam, ka visām Krievijas un pasaules ne-
būšanām par cēloni ir visuresošo ASV 
slepeno dienestu sazvērestības. Ne tikai 
kādam Latgalē – arī Rīgas mēram liekas, 
ka Putins ir “labākais”, kas mums šobrīd 
kaimiņos var būt.

Cik noprotams, mēs plānojam 
savu atbildi. Kaitina, tomēr nepārsteidz 
tas, ka darām to ļooooti lēni un īpaši nes-
teidzoties. Kaitina un nu jau nepārsteidz, 
ka izskatāmies un droši vien arī esam ap-
jukuši, ka instinktīvi vēlamies šādu savu 
iedzīvotāju smadzeņu skalošanu izbeigt 
ar mehānisku Kremļa ruporu izslēgšanu 
vai kaut kādu formālu aizliegšanu. 

Vienlaicīgi – pārsteidz, kādēļ mēs 
Kremļa propagandas atspēkošanai un 
ietekmes mazināšanai aktīvāk neizman-
tojam jau šobrīd samērā brīvi pieejamos 
resursus un metodes. Turklāt šajā gadī-
jumā mums daudz ko priekšā pasaka 
pašu Kremļa saimnieku darītais.

Internets
Tā pieejamība pavisam drīz būs 

pielīdzināma TV pārklājuma sasniegta-
jiem rādītājiem. 

ES vai vienas valsts atbalstīta ne-
liela speciālistu grupa, kuras uzdevums 
būtu operatīva Kremļa propagandas at-
spēkošana, veidojot īsus, viegli uztvera-
mus, uz faktiem balstītus un (ideālā ga-
dījumā) pozitīvus vai pat humoristiskus 
video un infografikas vairākās valodās, 
varētu dot patiešām jūtamu rezultātu. 

Rogozina kungs lepojas ar oku-
panta titulu („uzbūvēja fabrikas, izglītoja 
aborigēnus“)? Atbildes materiālā kāds 
varētu pajautāt, kāpēc PSRS pretojās 
Vācijas uzbrukumam – vācieši uzvaras 
gadījumā taču tādus izcilus autobāņus 
Krievijā būtu sabūvējuši? Putina kungs 
kārtējo reizi nopeļ netiklības zaņķī 
grimstošos Rietumus? Atbildes mate-
riālā jāvaicā, ko nogrēkojušies Krievijas 
elites bērni, ja par sodu tiek sūtīti uz 
netiklajiem Rietumiem (Putina meitas 
dzīvojušas Vācijā un Nīderlandē, savu-
kārt Lavrova meita ir ASV pilsone un tur 
dzīvo)? Ķiseļovs nopeļ „Kijevas huntu“? 
Te īsi jāpaskaidro vārda „hunta“ nozīmi 
(parasti militāru personu grupa, kas sa-
vās rokās pārņēmusi politisku varu) un 
atgādinām, ka tieši Krievijā pie varas ir 
cilvēku grupa, kur gandrīz katram ir mi-
litāra dienesta pakāpe.

Visiem sagatavotajiem materiāliem 
jābūt brīvi pieejamiem tīmeklī. Jāaicina 
cilvēkus ar tiem dalīties. Kampaņveidīgi. 
Līdzīgi, kā mēs to darām ar citām sociāla-
jām vajadzībām un to ietvaros sagatavo-
tajiem materiāliem. Iespējams, jāizmanto 
interneta komercijas piedāvāto iespēju 
reklamēt šādus video, balstoties uz po-
tenciālā skatītāja atrašanās vietu. Turklāt 
šādas reklāmas pirmo sekunžu vēstījumu 
redz visi – neatkarīgi no tā, vai attiecīgajā 
vietnē nācis skatīties Panorāmas vai Ķise-
ļova „Vesti“ atkārtojumu.

Labākais, ka šeit nav nekas no 
jauna jāizdomā vai jāpārspīlē. Vien ope-

ratīvi jāpiedāvā skaidri saprotami fakti 
salīdzināšanai. 

Ja Putina propagandas mērķis nav 
pārliecināt par savu taisnību, bet vien-
kārši piesārņot fonu (lai galu galā cilvē-
ki netic nekam un nevienam), tad arī 
mums nav jāpierāda sava taisnība. Pie-
tiks, ja uzskatāmi parādīsim, cik smiek-
līga un nenopietni uztverama ir Kremļa 
propaganda.  

Tāpat jāapsver doma par šādu ma-
teriālu krātuves reklāmu TV un citos tra-
dicionālajos plašsaziņas līdzekļos. Iespē-
jams, arī tajos, kas uzskatāmi par Kremļa 
ruporiem. Viņu piekrišana vai atteikums 
šādu reklāmu pārraidīt jau būtu pozitīvi 
izmantojama ziņa pati par sevi.

Plašsaziņas līdzekļi
Jāatceras, ka šeit nav runa tikai 

par mūsu valsts krievvalodīgajiem pil-
soņiem. Sekojot notikumiem, ar nožēlu 
jāsecina, ka arī daudziem latviešiem 
Kremļa propagandas kontekstā notie-
košais neinteresē, pavisam nav skaidrs 
vai pat ir „pielipušas“ patiesībai pilnībā 
neatbilstošas klišejas. Nacionālajiem 
medijiem aktīvāk jāturpina darboties, 
skaidrojot notiekošo, lai arī mūsu tau-
tiešiem nebūtu pārsteigums par to, ka, 
piemēram, absolūtajam vairākumam 
aktīvāko Ukrainas brīvprātīgo (Birjukovs, 
Kasjanovs, Makarova u.c.) dzimtā ir krie-
vu valoda un tajā ikdienas operācijās ko-
municē arī visas no Ukrainas austrumos 
pastāvīgi dislocētajām karaspēka daļām.

Jāatceras, ka plašsaziņas līdzekļi ne 
tikai ziņo par sabiedrības noskaņojumu, 
bet vienlaicīgi to arī veido. Ja neziņot par 
notikumiem (arī tad, ja tie lielākoties ir 
negatīvi) būtu nepieņemami, tad izvē-
loties personas, kurām tiek dots ētera 
laiks, varētu piedomāt kārtīgāk. Citādi 
brīžiem rodas tāds iespaids, ka Latgali 
Latvijas nacionālajos medijos pārstāv 
tādi novadam sveši marģināļi kā Linder-
mans vai Osipovs, nevis paši latgalieši.

Tikšanās ar iedzīvotājiem
Te slēpjas viena no mazas valsts 

priekšrocībām. Nav nemaz tik neiespē-
jami izveidot tādu situāciju, kurā gandrīz 
katrs valsts iedzīvotājs varētu apgalvot, 
ka vismaz reizi gadā ir klātienē redzējis 
vai vismaz dzirdējis kādu no valsts aug-
stākajām amatpersonām. Un, ja vēl ir 
dabūjis iespēju izteikties...

Cilvēku vajadzību pēc šādas uzmanī-
bas nedrīkst novērtēt par zemu. Sevišķi reģio-
nos. Ir saprotama Ministru kabineta vai Saei-
mas pārstāvju ikdienas aizņemtība. Eiropas 
prezidentūra, ikdienas darbs, tikšanās... Taču 
šis ir tas laiks, kad prioritātēm ir jāmainās.

Šādam nolūkam varētu izveidot 
grafiku ar visu valsts augstāko pārvaldes 
iestāžu pārstāvju līdzdalību. Papildus mi-
nistriem un deputātiem tādas tikšanās 
var apmeklēt vai patstāvīgi organizēt da-
žādu valsts dienestu (Policija, Robežsar-
dze, NBS, VUGD u.c.) un lielāko valsts uz-
ņēmumu (Latvenergo, Lattelekom, LDz 
u.c.) vadība vai speciālisti. Iespējams, 
arī lielāko privāto uzņēmumu pārstāvji. 
Krieviski raidošo plašsaziņas līdzekļu pār-
stāvji. Apsverama doma aicināt arī ārval-
stu viesus (vēstnieki, Ukrainas iedzīvotāji 
u.c.). Šādi pasākumi ir arī lielisks veids kā 
izplatīt iepriekšminētajās sadaļās aprak-
stīto propagandu atspēkojošo informā-
ciju. Iedzīvotāji īpaši atsaucīgi būtu, ja 
kādā no šādām tikšanās reizēm varētu 
piedalīties arī kāds mākslinieks. Vai Fre-
dis nevarētu ar vienu spēcīgu humora 
devu uzspridzināt visu to propagandas 
radīto “karaļvalsti”?

Šis tas no iepriekšminētā tiek da-
rīts. Taču, sistematizējot un pievienojot 
papildus vēstījumu par to, ka tā ir tieša 
reakcija uz bažām par drošības situāciju, 
efekts būtu daudz lielāks. Iespējams, ka 
šādos pasākumos ieguldītais laiks ne 
vienmēr materializētos konkrētā sabied-
rības rīcībā vēlāk, taču iespēja izteikties 
un tikt uzklausītam reģionu iedzīvotā-
jam – tas arī ir daudz.

Juris VIĻUMS, 
12. Saeimas deputāts

Ar smaidu pret propagandu

Laika periodā no 13.03.2015 
līdz 20.03.2015. Krāslavas 
iecirknī tika reģistrēti 94 no-
tikumi. Būtiskākie:
•	 13. martā Krāslavā, Pļavu ielā, 

tika iekļūts kādā mājā un no-
zagti pensionāres uzkrājumi. 
Notiek vainīgās personas mek-
lēšana.

•	 Naktī uz 15. martu Krāslavā, 
Rēzeknes ielā 6 nenoskaid-
rotas personas, uzlaužot dzī-
vokļa durvis, nozaga portatīvo 
datoru ACER. Notiek krimināl-
meklēšanas pasākumi, vērsti 
uz vainīgās personas noskaid-
rošanu.

•	 Laika periodā no 13. līdz 17. 
martam nenoskaidrotas perso-
nas no privātmājas Rīgas ielā, 

Krāslavā, nozaga televizoru 
HITACHI. Tika uzsākts krimināl-
process, notiek izmeklēšana.

•	 Naktī uz 15.martu Ūdrīšu pa-
gasta Lejas Romuļos viesis, 
kuru saimnieki paši ielūdza 
ciemos, atbildēja ar pavisam 
neglītu rīcību – nozaga naudu 
un aizdzina automašīnu VW 
Passat. Taču tālu iereibis zaglis 
netika - bija apstādināts ar poli-
cijas ekipāžu. Č, dzim. 1994.g., 
agrāk vairākkārt bija nonācis 
policijas redzes lokā sakarā ar 
mantiskiem noziedzīgiem no-
darījumiem. 

•	 17.martā apm.plkst.12.00 
Krās- lavā, Aronsona ielā 10, 

vīrietim tika nodarīti miesas 
bojājumi un nolaupīts mobilais 
telefons. Vainīgā personība 
tika noskaidrota, notiek izmek-
lēšana.

•	 Atskaites periodā Krāslavas 
un Dagdas novados tika reģis-
trēti 22 kūlas degšanas gadī-
jumi. Vismaz vienā gadījumā, 
Kaplavas pagastā, nodega 
saimniecības ēka un apdedzis 
vietējais iedzīvotājs, kurš nolē-
ma atbrīvoties no vecām siena 
kaudzēm. Policija atgādina, ka 
par kūlas dedzināšanu Admi-
nistratīvo pārkāpumu kodeksā 
tika paredzēts naudas sods no 
280 līdz 700 eiro.

Krimināls, notikumi
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LTV1
6.00 LR 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 
piedāvā
10.50 Radīti mūzikai
12.50 Jakari 1
13.20 Kas te? Es te! 
14.10 Maklauda meitas
17.00, 23.45 Personība. 100 g 
kultūras
18.00, 23.00 Ziņas
18.53 Ceturtā studija
19.17, 20.59, 23.09 Sporta ziņas
19.30 Īstās latvju saimnieces
20.30 Panorāma
21.13 Latloto
21.20 Sastrēgumstunda
22.30 Tālā zeme - Sibīrija
23.15 Zebra
23.30 Momentuzņēmums

0.40 Propaganda
1.35 Mafijas klans 4
5.00 Cytaidi latviskais
5.30 Vides fakti

LTV7
6.00 LR valsts himna
6.03, 5.30 1000 jūdzes Persijā
6.30 Projekts Nākotne
7.00 Šodien no rīta
8.35, 17.05 Muhtara atgriešanās
9.30 Maklauda meitas
10.20, 19.35 Kalle nāk
11.15 De facto
11.50 Province
12.20, 22.25 Cytaidi latviskais
12.50 Aculiecinieks
13.05 Grafiti. Cīņa par izteiksmes 
brīvību
14.10, 1.15 LTV - 60
15.40 Eiropa fokusā
16.10 Anekdošu šovs 3
18.00 Šodien vakarā
18.25 Sporta ziņas

18.29 Laika ziņas
18.35 Punkts uz “i”
20.25 ĢMO - trauksme pasaulei?
21.25 Melu laboratorija
22.55 Pēdējais liecinieks
23.45 Kaut kur uz zemes
0.15 Pārmantotās tradīcijas
1.30 Eiropa fokusā
5.00 SeMS Laboratorija

LNT
6.10, 3.05 Nelabojamais Džims 2
6.45 Šodien novados
7.00, 3.25 900 sekundes
9.00, 0.25 Dzīvīte
9.30, 14.20 Televeikala skatlogs
9.45 Mf. Pavasara bērni
11.35 Karamba!
12.00 Atgriezties dzīvam
13.00 1001 Nakts
14.00, 17.50, 20.00 Ziņas
14.35 Tāda ir dzīve 1
15.40 Nemelo man!
16.50, 2.15, 5.00 Nemīlētā

18.00, 0.45 Fatmagula
20.35 Degpunktā
21.10 Mf. Šerloks Holmss un dok-
tors Vatsons
5.45 Ticīgo uzvaras balss

TV3
6.15, 5.45 Tētuka meitiņas
6.40 Mazo mīluļu veikaliņš
7.10, 13.00 Multfilmas
8.00, 17.55 Dzīves krustcelēs
9.00, 1.35 Kobra
10.00 Skaistule un briesmonis
11.00, 23.00 Reiz sensenos laikos 
12.00 Visi mīl Reimondu 
14.30 Viņas melo labāk
15.35, 20.20 UgunsGrēks
16.55, 3.10 Rozenheimas detektīvi
19.00, 3.55 Ziņas
19.35, 4.25 Bez Tabu
21.00 Ievas pārvērtības
21.45 Mf. Tētis sprukās
23.55 Mahinatori
0.50 Amerikāņu šausmu stāsts

5.00 Uz robežas

TV3+
7.30, 17.55, 2.25 Māja 2
8.25, 14.50 Ekstrasensi pret zināt-
niekiem
9.20 6 kadri
9.50 Pārsteidz mani
12.50, 16.50 Voroņini 
13.50, 20.00 Naša Raša
15.50 Comedy Club
18.55, 1.25 Brīvlaiks Meksikā
21.00 Dārgā, mēs nogalinām 
bērnus!
23.05 Mf. Čakija lāsts

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 Gatavojam ar A. Ziminimu
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!
18.40, 1.30 Runājam un rādām
19.45 Pjatņicka nodaļa
20.45 Jūras velni
22.40 Dienas anatomija

Televīzijas programmaTREŠDIENA, 25. marts

Žila Verna piemiņas diena

Pastāv versija, ka savu pirmo detektīvu 
Agata Kristi uzrakstījusi tāpēc, ka viņu izaici-
nāja to izdarīt. Kāds no viņas draugiem iztei-
cās par to, ka sieviete nav spējīga sacerēt pa-
tiešām aizraujošu kriminālstāstu, jo detektīva 
sižeta loģika daiļā dzimuma pārstāvēm nav 
pieejama. Neskatoties uz to, Agata Kristi kļu-
vusi par populārāko detektīvu autori pasaules 
literatūras vēsturē. Otrais pēc popularitātes 
un grāmatu tirāžām ir Žils Verns. Viņš sāka 
rakstīt grāmatas aiz garlaicības...

Vernu dzimtā visi vīrieši kļuva par juris-
tiem, tādēļ vecākā dēla nākotne bija jau ie-
priekš noteikta. Žila aizraušanos ar noslēpu-
miem, ar vēsturi un aprakstiem par tālajām 
valstīm vecāki uzskatīja par untumiem, par 
kuriem viņš aizmirsīs pēc iestāšanās univer-
sitātē. Kādu dienu Žils slepus no vecākiem 
bija pieteicies par jungu uz kāda no šoneriem 
Nantā, dzimtās pilsētas ostā. Zēnu pieņēma 
aiz cilvēciska žēluma, jo viltnieks sacerēja 
sirdi plosošu stāstu par bāreņa likteni. Tēvs 
pārtvēris savu atvasi pirms kuģa atiešanas uz 
Indiju... Žils Verns iestājās universitātē, bet 
par juristu nekad nestrādāja, kaut gan saņē-
ma attiecīgo diplomu.

Rakstnieka biogrāfi apgalvo, ka ceļu uz li-
teratūras pasauli jaunajam sapņotājam atklā-
ja viņa tēvocis, kas arī bija grāmatu mīļotājs, 
bet viņa paziņu vidū bija Dimā un Igo. 

Pēc lekcijām Sorbonas Universitātē ties-
lietu students skrēja uz publisko bibliotēku, 
kur notika tikšanās ar rakstniekiem, lekcijas 
un diskusijas. Pēc bibliotēkas - uz izrādi kādā 
no teātriem. Pārsteidzoši, bet Verns paspēja 
arī mācīties un darīja to visai veiksmīgi. Aiz-
raušanās ar teātri beidzās ar to, ka 22-gadī-
gais students sacerēja lugu, kuru uzreiz no-
pirka viens no Parīzes teātriem. Izrādei bija 
panākumi, un parādījās pirmie pasūtījumi. 
Nauda Žilam bija vajadzīga. Uzzinot, ka dēls 
atteicās no jurista karjeras un deva priekšro-
ku rakstniecībai, tēvs vairs nevēlējās palīdzēt 
dēlam. Bet jaunais literāts par to nesatraucās. 

Pēc pirmās lugas parādījās otrā, tad tre-
šā... Taču drīz vien Verns saprata, ka drama-
turģija nav viņa žanrs. Viņa avantūriskā daba 
pieprasīja jaunus iespaidus, pārdzīvojumus. 
Turklāt Verna literārais aizbildnis, dēku romā-
nu sacerētājs, Dimā ieteica jaunajam kolēģim 
pievērst uzmanību ceļojumu tematikai. Šim 
padomam fantastikas žanra pamatlicējs seko-
jis visu mūžu. 

Verna romāni ļoti ātri ieguva popularitā-
ti, jau pēc dažiem aktīva darba gadiem rakst-
nieks kļūst par vienu no ievērojamākajiem 
franču literatūras pārstāvjiem. Viņa izdevējs 
noslēdza ar Vernu ilgtermiņa līgumu: ik gadu 

rakstniekam ir nepieciešams nodot izdevējam 
vismaz divus literāros darbus. „Piecas nedēļas 
gaisa balonā”, „Kapteiņa Haterasa piedzīvoju-
mi Ziemeļpolā”, „Ceļojums uz Zemes centru” 
– šedevri birst kā no pārpilnības raga. Lai sa-
sniegtu vēl lielāku ticamību savos aizraujo-
šajos romānos, rakstnieks izpēta vismūsdie-
nīgāko zinātnisko literatūru, konsultējas ar 
zinātniekiem. Kad honorāri to atļāva, Verns 
nopirka jahtu, pēc tam vēl vienu un vēl vie-
nu... Viņš ceļo, vāc materiālus un visu redzēto 
pieraksta dienasgrāmatā...

Pēc kāda laika Žils Verns, pēc savu lasī-
tāju domām, ir ne tikai rakstnieks... Publika 
uzskata viņu par pareģi, zinātnisko pravieti. 
Visas pasaules zinātnieki ar milzīgu interesi 
pēta viņa romānus par kapteini Nemo, par li-
dojumu uz Mēnesi. Šie apbrīnojamie romāni 
iedvesmoja Konstantīnu Ciolkovski aizdomā-
ties par to, ka ir iespējami cilvēka lidojumi uz 
kosmosu. 

Verna piedzīvojumu romānos pētnieki 
konstatējuši vairākus pārsteidzoši precīzus 
pareģojumus. Izrādījās, ka rakstnieks precīzi 
attēloja tehniskos izgudrojumus, kas parādī-
jās tikai nākotnē: elektrisko krēslu, lidmašīnu, 
helikopteru, alumīnija izmantošanu aviorūp-
niecībā, videosakarus un televīziju. Neskato-
ties uz to, ka zemūdene romāna „20 000 ljē 
pa jūras dzelmi” publicēšanas brīdī jau tika 
izgudrota, zemūdens kuģa elektrisko mode-
li amerikāņu inženieri izveidoja tikai piecus 
gadus pēc grāmatas nākšanas klajā. Par šo 
notikumu viņi paziņoja autoram ar speciālu 
telegrammu, kurā tika izteikti apsveikumi.

1886. gadā Verna dzīvē notika traģēdija. 
Viņa psihiski slimais brāļadēls Gastons vairā-
kas reizes izšāvis no pistoles uz savu slaveno 
tēvoci. Rakstnieks bija nopietni ievainots kājā 
un līdz dzīves beigām kliboja. Diemžēl pēc 
ievainojuma viņam bija jāaizmirst par ceļoju-
miem. Tieši tas sagādāja rakstniekam visvai-
rāk ciešanu. 

Pēdējos divdesmit dzīves gadus rakst-
nieks pavadīja savā mājā Amjēnā, viņam ap-
kārt vienmēr bija mīloši tuvinieki un radinieki. 
Žils Verns mira 1905. gada 24. martā. Dzīves 
beigās viņš kļuva par slavenāko rakstnieku Ei-
ropā, Francijas Goda Leģiona ordeņa kavalie-
ri. Interesanti, ka visi viņa pēcnācēji ir saistīti 
ar mākslu, bet juristu Vernu vidū vairs nekad 
nebija. Rakstnieka dēls Mišels kļuva par ki-
norežisoru un ekranizēja vairākus sava tēva 
romānus, mazbērns uzrakstīja visprecīzāko 
monogrāfiju par sava vectēva dzīvi, bet Žila 
Verna mazmazbērns ir slavenais opertenors, 
ģimenes arhīvā viņš atklāja sava diženā senča 
pēdējā nepabeigtā romāna – „Parīze 20. gad-
simtā” - manuskriptu. Lasītāji varēja iepazī-
ties ar šo darbu tikai 90 gadus pēc rakstnieka 
nāves. 

Šim pēdējam romānam piemīt skepse 
un satraukums par tehniskā progresa attīstī-
bu uz mūsu planētas. Žils Verns dzīves beigās 
bažījās, ka zinātnieku atklājumi var atnest 
cilvēkiem bēdas un ciešanas. Fantasta pēdē-
jā romānā ir aprakstīts kodolsprādziens... Vēl 
viens pareģojums...

Andrejs JAKUBOVSKIS

24. martā Ir iemesls!
Skolēnu skatuves runas un mazo 

formu uzvedumu konkurss pavasarī ir tra-
dīcija visos novados, kuros interešu izglī-
tības teātra mākslas jomā aktīvi darbojas 
skolu audzēkņi un pedagogi. XI Latvijas 
skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku 
kontekstā šī gada konkursu dalībnieki tika 
aicināti pievērsties   latviešu un pasaules 
literatūras mantojumam, īpaši akcentējot 
izcilo latviešu dzejnieku Raiņa un Aspazi-
jas daiļradi un devumu latviešu nacionālās 
kultūras veidošanā. Tādā veidā aplieci-
not savu nacionālo identitāti, emocionālo 
un radošo pašizpausmi, izmantojot vārda 
mākslas spēku.

Krāslavas bērnu un jauniešu centrs 
kopā pulcēja 17 skatuves runas audzēk-
ņus un 6 teātra pulciņus no iesaistītajām 
novada skolām. Krāslavas KN foajē un 
zālē bērnu un jauniešu balsīm skanēja 
latviešu un cittautu autoru dzeja, proza, 
tautas pasakas... 

I pakāpes diplomus ar augstāko pun-
ktu skaitu un iespēju pārstāvēt Krāslavas 
novadu Latgales reģiona skatē, kas notiks 
8.aprīlī Rēzeknē, ieguva Evelīna Krista 
Sitnika, Krāslavas pamatskolas 5.kl. skol-
niece (sk. Ligija Mačuļska), Guntis Ungurs, 
Krāslavas Varavīksnes vidusskolas 5. kla-
ses skolnieks (sk. Janīna Romanovska 
un Jekaterina Aleksejeva) un Ieva Jokste, 
Krāslavas Valsts ģim-
nāzijas 11.klases skol-
niece (sk. Daina An-
džāne). Visi audzēkņi 
saņēma arī patīkamu, 
lietderīgu lasāmvielu 
-   savam vecumam at-
bilstošu grāmatu.

Savu ieguldīto 
darbu, attieksmi un iz-
pratni par konkursam 
piedāvāto tematisko ri-
sinājumu žūrijas vērtē-
jumam sniedza novada 
skolu audzēkņi un viņu 
pedagogi, kāpjot uz lielās KN skatuves. II 
pakāpes diplomus ieguva Krāslavas Vara-
vīksnes vidusskolas teātra grupas uzve-
dums „O kak ubijstvenno my ļubim...”, sk. 
Andrejs Jakubovskis un Indras vidussko-
las teātra pulciņa uzvedums „Klasika”, sk. 

Vija Sjadro.
III pakāpes diplomus un saldās bal-

vas saņēma  Krāslavas Valsts ģimnāzi-
jas teātra sporta pulciņa uzvedums „Kas 
piedot ir?” (sk.Daina Andžāne), Krāslavas 
pamatskolas teātra pulciņa uzvedums 
„Antiņa sapnis” (sk.Ligija Mačuļska), Izval-
tas pamatskolas teātra pulciņa darbs „Ie-
lāgo, mazdēliņ!” (sk. Anita Tukāne), Aule-

jas pamatskolas audzēkņu priekšnesums 
„Novēliet mums lidojumam labvēlīgu laiku” 
(sk. Lolita Dzalbe).

 Zūrija, kuras sastāvā bija Irēna Maļ-
keviča, Andrupenes psk. teātra pulciņa  
vadītāja, Zinaīda Konošonoka, filoloģe, 

skatuves runas pedagoģe un 
konsultante, Andrejs Jaku-
bovskis, Krāslavas BJC teātra 
grupas vadītājs un Voldemārs 
Varslavāns, Krāslavas KN ama-
tierteātra režisors, katram kon-
kursam atbilstoši vērtēja domas 
atklāsmi, skaidru dikciju un arti-
kulāciju, noteicošais faktors bija 
arī repertuāra atbilstība runā-
tāja vecumam un  individuali-
tātei, mazo formu uzvedumos 
uzmanību vēršot darba māks-
linieciskajai viengabalainībai, 
tā noformējumam un atbilstību 
iecerei, režisora un aktieru dar-
bam.
Informāciju apkopoja Krāslavas 

BJC metodiķe, 
Sanita KUMPIŅA

Alekseja GONČAROVA foto

Radošā jaunatne
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CETURTDIENA, 26. marts

LTV1
6.00 LR 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, 23.25 100 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 LR valsts himna
6.03, 5.30 1000 jūdzes Persijā
6.30 Pie stūres
7.00, 18.00 Šodien
8.35, 17.05 Muhtara atgriešanās
9.30 Maklauda meitas
10.20, 19.35 Kalle nāk
11.15 Sastrēgumstunda
12.25 Es - savai zemītei
12.55 Vides fakti
13.25 LTV - 60
15.40, 1.30 Projekts Nākotne
16.10 Anekdošu šovs
18.35 Neņem ļaunā
19.05 Sirmais. Kulta ēdieni

19.35 Kalle nāk
20.25 Dzīvi apliecinošs skats uz nāvi
21.25 Personība
22.25 Nacionālie dārgumi
23.10 ĢMO - trauksme pasaulei?
0.10 Sporta studija
1.00 Zebra
1.15 Robotāda
5.00 SeMS Laboratorija

LNT
6.10 Nelabojamais Džims 2
6.45 Šodien novados
7.00, 3.30 900 sekundes
9.00, 1.50 Dzīvīte
9.25, 14.20 Televeikala skatlogs
9.40 Mf. Garmišas šokolāde
11.40 Karamba!
12.00 Atgriezties mājās 2
13.00 1001 Nakts
14.00, 17.50, 20.00 Ziņas
14.35 Tāda ir dzīve 1
15.40 Nemelo man!
16.50, 5.00 Nemīlētā
18.00, 2.10 Fatmagula
20.35 Degpunktā
21.10 Maini vai zaudē!
21.55 Mistiskās slimības
22.55 Mf. Sievietes smarža
5.45 Ticīgo uzvaras balss

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 Kobra
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. Aizbēgt trīs dienās
0.50 Kinomānija 
1.20 Overtime TV
2.20, 5.00 Uz robežas 

TV3+
7.30, 17.55, 2.25 Māja 2
8.35, 14.50 Ekstrasensi pret zināt-
niekiem
9.20 6 kadri
9.50 Pārsteidz mani
11.50, 15.50 Comedy Club
12.50, 16.50 Voroņini 
13.50, 20.00 Naša Raša
18.55, 23.50 Brīvlaiks Meksikā 
21.00 Sporta skolotājs
22.10 Mf. Melnā brālība

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, 1.30 Runājam un rādām
19.45 Pjatņicka nodaļa
20.45 Jūras velni
22.40 Dienas anatomija
23.10 Dīvainie ļautiņi
23.30 Volkova stunda
2.30 Bomzis
3.30 Vasarnīca
5.00 NTV rīts

PBK
6.25, 9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
1.05 Ziņas
6.35 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, 22.05 Orlova un Alek-
sandrovs
23.50 Vakars ar I.Urgantu
0.35, 5.55 Euronews
1.20 Pirms tumsas iestāšanās
2.05 Mf. Idiots
5.30 Mūzika

RenTV Baltic
6.00 Izmeklētāji
6.25 Vovočka
6.50, 12.50 Belka un Strelka
6.55, 12.55 Fiksiki
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, 15.25 Ģimenes drāmas
14.20 Drošs līdzeklis
16.30, 23.55 Nemelo man!
18.35 Drošs līdzeklis
23.00 Laika robežas
Nemelo man!
0.45 Maskava. Diena un nakts
1.35 Ētera beigas

РТР Балтия
9.05 Pazaudētā paradīze. Savienī-
bas nostalģija
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 Ludmila
21.45 Vakars ar V. Solovjevu
23.30 Antiterora antoloģija
1.00 Kamenskaja
1.55 Mf. Saules bērni
5.00 Krievijas rīts

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 Orlova un Aleksandrovs
22.00 Vajag tikt skaidrībā
22.20 Eņģelis un dēmons
23.20 Vakars ar I.Urgantu
23.55 Nakts ziņas

Baltkrievija 1
5.00, 6.20, 7.15 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
8.10, 21.05 17 pavasara mirkļi
9.40 Majora Sokolova hetēras
10.00, 12.00, 15.00 90 sekundes
11.10, 15.35 Ģimenes melodrā-
mas-2
12.05 Diena lielajā pilsētā
13.00 Nodevība
14.15, 17.40 Reģionālās ziņas
14.25, 23.40 Zelta slazds
16.35 Baltkrievijas Laiks
18.20, 22.55 Interešu sfēra
19.00 Taļjanka. Seriāls
20.00 Panorāma
20.45 Speciālā reportāža
23.30 Sports

Baltkrievija 2
6.00 Telerīts
8.00, 20.35 TV barometrs
8.05, 15.35 Detektīvs bez licences
9.15 Baltkrievu virtuve
9.50, 20.40 Kauli
11.55 Ikri
12.30 Karsts ūdens
12.50, 19.20 Kā es iepazinos ar jūsu 
mammu
13.20, 17.50 Interni
14.50 Pārlādēšana
16.50, 23.30 Virtuozi
19.50 Prāta vētra
20.25 Sportloto 6 no 49
20.30 KENO
22.35 Visuvarenie Džonsoni

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 mīlestībai
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 Muhtara atgriešanās
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

15.40, 5.00 Pie stūres
16.10 Anekdošu šovs 
18.35 Personīgā lieta
20.05 Eiropa koncertos
21.00 Leģendārie albumi
22.00 Mf. Izdegušo zemju princis
23.40 Vinila valdzinājums
2.30 Baltic Grand Prix 2012
4.30 Spots

LNT
6.10, 2.55 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
9.45 Mf. Atgriezties pagātnē
11.50 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 
23.15 Greizais spogulis
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 Dzīves krustcelēs
9.00, 1.45 Kobra 
10.00 Nozieguma skelets

11.00 Kāsla metode
12.00 Visi mīl Reimondu 
12.30 Amerikas smieklīgākie 
videokuriozi
13.00 Spēka reindžeri
13.30 Dēkaiņi 
14.20 Viņas melo labāk
15.30, 2.50 Vecie ērmi 
16.55, 3.10 Rozenheimas detektīvi 
17.55 Neiespējamā misija 
19.00, 3.45 TV3 Ziņas
19.35, 4.15 Bez Tabu
20.20 Dzīves smalkumi 
20.40 Sanāciet, sadziediet!
22.10 Mf. Amerikāņu pīrāgs 6. Beta 
māja
23.55 Mf. Čakija lāsts
5.00 Uz robežas

TV3+
7.30, 17.55, 3.20 Māja 2
8.25, 14.50 Ekstrasensi pret zināt-
niekiem
9.20 6 kadri
9.50 Mf. Melnā brālība
11.50, 15.50 Comedy batls
12.50, 16.50 Voroņini 
13.50 Naša Raša
18.55, 1.55 Brīvlaiks Meksikā 
20.00 Mf. Haizivs stāsts
21.50 Mf. Solis augšup 2
23.50 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. Franču spiegs
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
19.40 Трасса. Seriāls
23.25 Ui, Na-Na! Bari Alibasova 
šokšovs
2.45 Īpašās nozīmes aģents

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, 5.05 Moderns spriedums
17.50, 18.05 Cilvēks un likums
18.00, 20.40 Latvijas Laiks
18.55 Brīnumu lauks
20.00 Laiks
21.15 Balss. Bērni
23.50 Vakars ar I.Urgantu

0.50, 5.55 Euronews
1.15 1inCity
1.45 Mf. Cilvēks, kuru es mīlu
3.25 Mf. Viens no mums
5.50 Mūzika

RenTV Baltic
6.00 Izmeklētāji
6.25 Vovočka
6.50, 12.55 Belka un Strelka
6.55, 13.00 Fiksiki
7.09 Laika prognoze
7.10 Zaldāti
8.05, 12.35, 23.55 Skatīties visiem!
9.00, 19.45 Saviesīgas vakariņas
10.20 Dokumentālais projekts
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
1.40 Ētera beigas

РТР
9.05, 1.55 Inokentijs Smoktu-
novskijs. Pravietojums ģēnijam
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
19.45 Galvenā skatuve
22.05 Mf. Uzdāvini man mazliet 
siltumu
23.55 Mf. Divdesmit dienas bez kara

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

13.05 Mācīties dzīvot
13.35 Laiks parādīs
15.15 Mf. Sargies automobiļa
17.20 Gaidi mani Baltkrievija
17.55 Brīnumu lauks
19.00 Laiks 20.05 Trīs akordi
22.05 Kas? Kur? Kad? Baltkrievijā
23.15 Vakars ar I.Urgantu
0.05 Nakts ziņas

Baltkrievija 1
5.00, 6.20, 7.15 Labrīt!, Baltkrievija!
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. Kriminālā 
hronika
8.15 17 pavasara mirkļi
9.50, 18.55 Taļjanka
10.00, 12.00, 15.00 90 sekundes
11.10, 15.30 Ģimenes melodrāmas
12.05 Diena lielajā pilsētā
13.00 Nodevība
14.15, 17.40 Reģionālās ziņas
14.25, 23.25 Divdesmit dienas bez 
kara. Seriāls
16.25 Terra incognita Baltkrievija
16.55, 20.45 Mūsējie
17.10 Lielā reportāža
20.00 Panorāma
20.55 Mf. Pieci gadi un viena diena
23.10 Sports

Baltkrievija 2
6.00 Telerīts
8.00, 20.10 TV barometrs
8.05, 15.40 Detektīvs bez licences
9.15 Kapeika kapeikā
9.50 Kauli
11.50 Mf. Es gribu to redzēt!
12.25 Augstāk par jumtu
13.00 Kā es iepazinos ar jūsu 
mammu
13.30 Interni 15.00 Ir nu gan!
16.50 Virtuozi
17.50 Slepenie materiāli
20.00 KENO
20.15 Gribu nokļūt televīzijā!
20.50 Reportieris
21.45, 0.35 Futbols. 
23.40 Ekstrasensi veic izmeklēšanu
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23.30 Volkova stunda
2.30 Bomzis
3.30 Dzīvokļa jautājums
4.30 Pirmās asinis
5.00 NTV rīts

PBK
6.25, 9.00, 11.00, 14.00, 17.00 
Ziņas 6.35 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, 3.40 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

23.45 Vakars ar I.Urgantu
0.30 Euronews
1.15 Politika
2.05 Mākslas filma
5.45 Mūzika

RenTV Baltic
6.00 Izmeklētāji
6.20 Vovočka
6.45, 12.55 Belka un Strelka
6.50, 13.00 Fiksiki
7.04 Laika prognoze
7.05 Zaldāti
8.00, 12.35 Skatīties visiem!
9.00, 19.45 Saviesīgas vakariņas
10.20 Kara noslēpums
13.20, 15.25 Ģimenes drāmas
14.20, 18.35 Drošs līdzeklis
16.30, 23.50 Nemelo man!

20.50 Maldīgā vēsture
22.55 Laika robežas
0.45 Maskava. Diena un nakts

РТР Балтия
9.05 Mūsu ķermeņa ķīmija. 
Vitamīni
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 Ludmila. Seriāls
21.45 Speciālais korespondents
23.30 Antiterora antoloģija
1.05 Kamenskaja
2.00 Mf. Saules bērni

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 Orlova un Aleksandrovs
22.00 Eņģelis un dēmons
23.00 Vakars ar I.Urgantu

23.35 Nakts ziņas

Baltkrievija 1
5.00, 6.20, 7.15 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, 22.30 Zona X
8.15, 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 Nodevība
14.15, 17.40 Reģionālās ziņas
14.25, 23.40 Zelta slazds
16.35 Baltkrievijas Laiks
18.20, 22.50 Interešu sfēra
20.00 Panorāma

20.45 Aktuāla intervija
23.25 Sports

Baltkrievija 2
6.00 Telerīts
8.00, 20.35 TV barometrs
8.05, 15.35 Detektīvs bez licences. 
Seriāls
9.15 Baltkrievu virtuve
9.50, 20.40 Kauli
11.55 Madagaskaras pingvīni
12.45, 19.20 Kā es iepazinos ar jūsu 
mammu
13.20, 17.50 Interni
14.50 Reportieris
16.50, 23.25 Virtuozi. Seriāls
19.50 Prāta vētra
20.25 Sportloto 5 no 36
20.30 KENO
22.35 Visuvarenie Džonsoni

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.

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

SIA „LATVIJAS GAĻA” IEPĒRK  METĀLLŪŽŅUS Augstas  cenas. 
 Strādājam  jebkurā laikā. Tālr. 29198531

SIA „LAUKU MIESNIEKS” 
Iepērk mājlopus. Augstas cenas. Samaksa tūlītēja. 

Svari. Tālr. 20207132.
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e-pasts: ezerzeme@ezerzeme.lv
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Publicēti e materiāli ne vienmēr atbilst redakcijas viedoklim. 
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Izdevējs - SIA “LER 8”.
Reģ. Nr. LV 51503017321
Norēķinu konts SEB BANKĀ:
LV22UNLA0023000467070
Iespiests SIA “Latgales druka”. 
Rēzekne, Baznīcas 28.
Reklāma, sludinājumi - tālr. 65681464
Fakss - 65681465

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

Tulkotāja
Maketētāja
Grāmatvede

Marina Nipāne 
Inga Pudnika
Jurijs Roga
Aleksejs Gončarovs

Na tā li ja Zda nov ska
Ieva Maļinovska
Anna Moiseja

26795517, marina_nipane@inbox.lv
22021290, ingapudnika@inbox.lv
29389143, juris.roga@apollo.lv
26065838

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

Reklāma un sludinājumi

IEPĒRK
SIA “SENLEJAS” – liellopus. Sa-
maksa tūlītēja. Tālr. 65322454, 
26190124, 26604491;
liellopus, teļus. Tālr. 26260786;
liellopus, teļus, aitas. Tālr. 
22456110.

SIA „RENEM ” 
iepērk jaunlopus, liellopus, 

aitas, zirgus. 
ELEKTRONISKIE SVARI. 

Tālr. 65329997, 29485520, 
26393921.

LAIKA ZIŅAS

25.03. 26.03. 27.03.

 - 1 ... + 8  + 2 ... + 8 + 3 ... + 9

ZR   1 m/s A   7 m/s DA   5 m/s

Akmens apstrāde
• Pieminekļi, apmales, žogi. Dārza 

rotājumi.
• Viszemākās cenas Latgalē da- 

žiem produkcijas veidiem.
• Akmens – ne no Ķīnas!

Strādājam bez brīvdienām!
Ūdrīšu pagasts (4 km no  

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

T. 22424163. 
www.granits-o.lv

KAPU PIEMINEKĻU 
IZGATAVOŠANA

•  Plaša granīta materiālu 
izvēle

•  Pieminekļu izgatavošanas 
formu daudzveidība
Krāslava, Jaunā iela 13, tālr. 

25633212, 65681339.
Dagda, Rīgas iela 2a, tālr. 

28686822.

PĀRDOD

PĒRK

DAŽĀDI

Piektdien, 27. 
martā pārdos 
dažādas krāsas 
jaunas dējīgas 
vistiņas (4 - 6 

mēn.) un labas dējējvistas 
(12 mēn.) un gaiļus. (Pēc 
pasūtījuma pīles, pīļtēviņi, 
tītari). 

Tālr. 29158908. 
Priežmale - 8.00, Jaunokra 

- 8.15, Mariampole - 8.25, 
Andrupene - 8.40, Andzeļi - 
9.00, Ezernieki - 9.15, Dagda 
- 9.35, Konstantinova - 
10.10, Auleja - 10.30, Grāveri 
- 10.50, Kombuļi - 11.05, 
Krāslava (Ostas iela) - 11.20, 
Skaista - 12.10, st. Skaista 
- 12.25, Kalnieši - 12.40, 
Piedruja - 12.55, Lupandi - 
13.10, Indra - 13.25, Skuki 
- 13.45, Robežnieki - 14.00, 
Asūne - 14.15, Kromanišķi 
- 14.25, Svariņi - 14.40, 
Porečje - 14.55, Šķaune - 
15.20, Muižnieki - 15.35, 
Egļeva - 15.45, Ezernieki - 
15.55.

Skolu jaunatnes XI Dzies-
mu un deju svētku sagatavoša-
nās otrajā kārtā Rēzeknē notika 
vokālo ansambļu skate.

Mūsu pilsētas godu pres-
tižajā konkursā aizstāvēja 
divi kolektīvi. Vispārizglītojo-
šo skolu vidū žūrijas augstāko 
vērtējumu saņēma ansamblis 
“Krāslaviņa”. Vecākā grupa 
pārstāvēja Krāslavas Valsts 

ģimnāziju. Otru pirmās pakā-
pes atzinību saņēma jaunākais 
“Krāslaviņas” sastāvs, kas pār-
stāv mūzikas skolu.

Dubultapsveikumu veltām 
Olgai Greckai, abu pazīstamo 
kolektīvu vadītājai! Vasarīgajā 
Rīgā pulcēsies talanti no visiem 
Latvijas nostūriem.

Aleksejs GONČAROVS

“Krāslaviņai” 
dubultpanākumi

Spēli tiesāja Aleksandrovas 
internātpamatskolas skolotājs 
Vjačeslavs Vērdiņš un Dagdas 
novada JIC administrators Leons 
Babris, kuri iepazīstināja dalīb-
niekus ar spēles noteikumiem un 
sekoja turnīra gaitai. Pirmo vietu 
turnīrā izcīnīja Aleksandrovas 
internātpamatskolas skolniece 
Nadežda Grigorjeva, otrajā vietā 
palika Aigars Kromāns, bet treša-
jā - Guntars Mileiko. Uzvarētājus 
apbalvoja ar kausu.

“Visiem dalībniekiem un 
atbalstītājiem pasākums ļoti 
patika,” stāsta Dagdas novada 
JIC brīvprātīgā jauniete Ilona 
Kuzmina. “Sacensību dalībnie-
ku pulkā bija trīs meitenes, no 
kurām viena izcīnīja pirmo vietu. 
Puiši par to bija negaidīti pār-
steigti un ļoti satraukti, kad viņa 
uzvarēja partiju pēc partijas. Bija 
trīs galdi, tālab sacensības ritēja 
raiti, bez strīdiem.”

Juris ROGA

Uzvar meitene!
12. martā Dagdas novada jauniešu iniciatīvu centrā (JIC) 
„Parka rozes” notika novusa turnīrs, kurā piedalījās novada 
11 jaunieši, lielākoties vecāki par 18 gadiem. Visjaunākais 
bija 14 gadus vecs.

E-prasmju nedēļa Latvijā tiek organizēta GetOnline Week 2015 
ietvaros un Eiropas kampaņas e-Skills for Jobs 2015 ietvaros, kas ir 
daļa no Grand Coalition for Digital Jobs iniciatīvas.

E-prasmju nedēļas 2015 galvenie pasākumi ir augsta līmeņa 
politikas un nozares pārstāvju pasākums Eiropas Savienības mājā, 
aktivitātes skolēniem un jauniešiem, digitālā diena uzņēmējiem, citas 
aktivitātes – karjeras dienas, semināri, testi utt.

Latvijas Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas asoci-
ācija (LIKTA) sadarbībā ar Vides aizsardzības un reģionālās attīs-
tības ministriju (VARAM) 2015. gadā no 23. līdz 27.martam rīko 6. 
E-prasmju nedēļu Latvijā.

Krāslavas novada centrālā bibliotēka piedalīsies E-prasmju ne-
dēļā 2015 un organizēs šekojošos pasākumus bibliotēkā - Dīķu ielā 5, 
Krāslavā (2.stāvā, Lasītavā):

E-prasmju nedēļa 2015 Krāslavas 
novada centrālajā bibliotēkā

Datums, laiks Pasākuma 
nosaukums

Lektors, 
organizētājs Mērķauditorija

2015.g. 
24.marts 

(plkst. 16.00 
-17.00)

E-grāmatas 
„Kas eiropieti m 

svarīgs?” 
prezentācija

Anna Bartuša
Krāslavas 
novada 
centrālā 

bibliotēka

Bērni, skolēni

2015.g. 
25.marts 

(plkst. 16.00 
-18.00)

Seminārs „Bērnu 
atkarība un 

drošība lietojot 
datoru un 
internetu”

Inese Poga
SIA „Lati nsoft ”

Bērnu un 
skolēnu vecāki

2015.g. 
26.marts  

(plkst. 11.00 
-18.00)

Konsultācijas 
„E-prasmes 

ikdienā”

Ināra Pauliņa
Krāslavas 
novada 
centrālā 

bibliotēka

Seniori

2015.g. 
27.marts 

(plkst. 11.00 
-18.00)

Konsultācijas 
„E-prasmes 

ikdienā”

Ināra Pauliņa
Krāslavas 
novada 
centrālā 

bibliotēka

Seniori, visi 
interesenti 

Aicinām piedalīties E-prasmju nedēļā 2015 Krāslavas novada 
centrālajā bibliotēkā!

1 – istabas dzīvokli (pakešu 
logi). Tālr. 20391153;
„NISSAN Primera”-2,0 D (1995); 
motociklu (200 сm3). Тālr. 
26194356;
caurules, metāla loksnes - 6mm, 
elektrisko dzinēju, vadus, dēļus. 
Viss lietots. Lietotas ražošanas 
mēbeles. Tālr. 29517757;
metāla mucu ar durtiņām, diam. 
- 2.10 x 2.80 m; metāla mucu 
šķidruma uzglabāšanai 2.40 x 
2.10 x 1.40; lietotu vīriešu velo-
sipēdu labā stāvoklī; fi niera laivu 
(3 m). Tālr. 26511244;
galdus, žurnālgaldus, elektrisko 
boileri ”Regent” (30 l), 
galdniecības darba galdu. Tālr. 
29293276;
grūsnu teli. Tālr. 29186451;
jaunus gailīšus. Tālr. 26224010;
kūtsmēslus. 25 €/ t. T. 22011360;
pārtikas un sēklas kartupeļus. 
Piegāde. Tālr. 27131681;
kviešu, miežus, auzas, timotiņu. 
Miltus. Piegāde. Tālr. 29134527;
sienu. Tālr. 26274048;
sienu ruļļos. Tālr. 29117568;
zāģmateriālus. Tālr. 29728133;
malku, atgriezumus. T. 
29762873;
malku. Tālr. 26655283; 
malku. Tālr. 29189194.

VAJADZĪGA aprūpētāja žiperī-
gai mammītei dzīvošanai Baus-
kā. Tālr. 29782828;
Jauna sieviete meklē pārdevējas 
darbu. Tālr. 22185567;
Vīrietis meklē darbu celtniecī-
bā. Zāģēju, skaldu malku. Tālr. 
28753676.
Celtniecības darbu pakalpojumi 
(bloki, jumti). Tālr. 27859644. 
Sliekšņu, arku, izpūtēju un citi 
metināšanas darbi. T. 27088196.

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. T. 29324128;
senlaicīgus priekšmetus - lauk-
saimniecības inventāru, mājas 
piederumus, kara tematikas 
priekšmetus. Tālr. 22068511.

 Izsakām pateicību Krāslavas 
slimnīcas terapijas nodaļas ār-
stei Veronikai Ģipterei, vecā-
kajai māsai Zinaīdai Knikstei, 
ārstei Lukaševičai un visam 
terapijas nodaļas personālam.

Paciente Vilgelmīna Ļacka

25. martā plkst. 18.00 Krā-
slavas Mūzikas skolā notiks 
Latviešu biedrības sapulce. 

 Z/S “Madera” 

Iepērk jaunlopus, 
 l iellopus, aitas, zirgus, 

cūkas. 
Samaksa uz vietas. 

Svari. 
Tālr. 26563019

SIA “FORVEST”
Pērkam augošu mežu, mežu ar zemi, 

ieķīlātu mežu un bez dokumentiem.
Meža izstrādāšanas pakalpojumi.
Mežizstrādes pakalpojumi, meža iz-

vedēja, forvardera pakalpojumi. 
Pārdodam malku (3 m).

Tālr. 26677812

 Izsakām sirsnīgu pateicību 
Kalniešu pagasta pārvaldei, 
priesterim E. Voroņeckim, 
SIA “M&B”, radiem, paziņām, 
kaimiņiem un visiem, kuri bija 
kopā ar mums smagajā brī-
dī, izvadot pēdējā gaitā mūsu 
vīru, tēti, vectētiņu Vladislavu 
Zukuli.

Piederīgie 
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