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“Zibsnis” ir Krāslavas Holivuda!
Tā atzina Vika Eksta, 

māksliniece un pedagoģe, ie-
pazīstoties ar fotokluba “Zibs-
nis” biedru veikumu izglītības 
interešu veicināšanā un rado-
šo pasākumu, tai skaitā tema-
tisko fotoizstāžu, organizēša-
nā Krāslavā.

To, ka fotokluba “Zibsnis” rī-
kotajā plenērā būs interesanti, es 
zināju. Zināju, jo vēl tagad atmiņā 
virmo tās sajūtas, kas pārņēma 
iepriekšējā tikšanās reizē, noska-
toties režisora Stīvena Šainberga 
filmu “Kažokādas. Diānas Arbusas 
iedomātais portrets”. Filmu par vie-
nu no pasaules izcilajām sievietēm 
– amerikāņu izcelsmes mākslinieci 
un fotogrāfi. Toreiz piedzīvotās sa-
jūtas varētu nosaukt par iziešanu 
no savas komforta zonas, saskar-
šanos ar nezināmo, skatījumu no 
cita redzes punkta, kas “paņem un 
neatlaiž” ilgāku laiku. 

Tāpēc plenēru – radošo no-
darbību ar Viku Ekstu “Portrets un 
pašportrets” gaidīju ar sakāpinātu 
interesi. Sagaidīju, un teikšu - tas 
bija gaidīšanas vērts! Pirmkārt, 
apbūra pati atmosfēra plenērā – 
viegla, radoša, interesanta un izglī-
tojoša. Pat es, pilnīgs “zaļknābis” 

fotografēšanā, jutos šeit labi un 
iederīgi. 

“Viktorija Eksta ir viena no 
spilgtākajām Latvijas jaunajām fo-
togrāfēm” – tā viņu raksturoja ziņu 
portālā TVNET, pagājušajā gadā, 
piesakot fotomākslinieces perso-
nālizstādi “Dievs Daba Darbs”, kas 
guva ievērojamus panākumus un 
ieguva žurnāla FK Portfolio balvu. 
Interviju ar mākslinieci pēc šīs iz-
stādes publicējām mūsu laikrakstā 
“Ezerzeme” Nr.52 (14.07.2015) 

Meitene, kura augusi Grāveru 
pagastā un Krāslavā, absolvējusi 
vizuālās komunikācijas maģis-
trantūru LMA un EFTI fotogrāfijas 
skolu Madridē, kā asistente strādā-
jusi ar Īrijas dokumentālo fotogrā-
fu Deividu Krīdonu, piedalījusies 
dažādos starptautiskos projektos. 
Savā mājaslapā angļu valodā viņa 
vēsta: “Es dzīvoju un strādāju Lat-
vijā.” Visu cieņu, Viktorija!

Nodarbības gaitā māksliniece 
sniedza ieskatu laikmetīgās por-
treta un pašportreta fotogrāfijas 
tendencēs, stāstīja par savu fo-
togrāfiju un projektu tapšanu, par 
foto mākslas klasiķiem un avan-
gardistiem. 

Par savu darbu

“Vienā no maniem projektiem 
es fotografēju savu vecāku laukus. 
Šis process ilga apmēram piecus, 
sešus gadus. Es vēlētos to darīt 
vēl, vismaz gadus piecpadsmit, 
līdz pabeigšu šo projektu, jo kas ir 
interesanti - fotogrāfija ir tāda for-
ša lieta, kas, laikam ejot, parāda, 
kā kaut kas ir mainījies. Tas ir labi, 
atgriezties atkal un atkal pie kaut 
kā viena un tā paša - vietas vai 
cilvēka, jo fotogrāfijās var redzēt, 
ka, laikam ejot, tas nekad vairs 
nav viens un tas pats…” Stāstot, 
Vika demonstrēja savus darbus, 
un mēs šajos mirkļos skatījāmies 
uz pasauli viņas acīm. Tas ir tik 
aizraujoši! Kā saule rotaļājas logu 
aizkaros, radot īpatnējas ēnas, cik 
graciozi izskatās kāpuri, kuri grauž 
kāpostgalvu! Māksliniece stāstīja, 
ka viņai patīk izmantot analogo fil-
mu kameru, jo foto filmiņa ierobe-
žo kadru skaitu un tas liek rūpīgāk 
piedomāt pie katra kadra. Kādā no 
fotogrāfijām redzējām, ka filmiņas 
defekts izrādījies vajadzīgais ele-
ments, lai fotogrāfijai radītu māksli-
niecisko efektu. 
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2016. gada 
6. februārī plkst. 18.00
Indras skola svinēs 

85 gadu jubileju.
 Uz tikšanās vakaru 

tiek aicināti bijušie un 
esošie pedagogi, skolas 

darbinieki un absolventi.

 Spilgts vecāku komandas duets - kapteinis Sergejs Jan-
čevskis un raksta varone Ludmila Siļibitkina. 

Māsa un brālis - Ludmila Siļibitkina un Jurijs Kancevičs.

Kas ir mūsu dzīve? Spēle!!! 

Kalpošana Dievam un cilvēkiem

Pieticīgi, taču ļoti sirsnīgi Krāslavas katoļu draudzes locekļi sveica priesetri Eduardu Voroņecki viņa 
kalopašanas gadadienā. Viņš jau desmit gadus kalpo Krāslavas Sv. Ludviga baznīcā.                                          

           Alekseja GONČAROVA foto

Mūsu četru skolu liktenis
2016. gada 28. janvārī Krāsla-
vas novada domes sēdē, sko-
lēnu skaita samazināšanās 
dēļ, tika skatīts jautājums par 
4 skolu turpmāko likteni. 

Pamatot šī lēmuma nepiecie-
šamību aicinājām Krāslavas nova-
da Izglītības un kultūras nodaļas 
vadītāju Lidiju Miglāni:

“Varu teikt, ka šis lēmums 
nebija patīkams, tomēr tas bija 
pārdomāts. Deputāti cenšas sko-
lu jautājumu maksimāli ilgi atlikt, 
lai rastu iespējas atbalstīt skolas, 
lai tās saglabātu, bet tad, kad visi 
“striķi plīst”, kad redzam, ka per-
spektīvas vairs nav, tad tiek lemts 
atsevišķi par katras skolas pastā-
vēšanu. Protams, notiek garas 
sarunas, tikai tad jautājums nonāk 
līdz izskatīšanai domes komitejās 

un vēlāk – domes sēdē. Šīs saru-
nas praktiski sākas ar jauno mā-
cību gadu, tad, kad mēs redzam 
reālo situāciju izglītojamo skaitā.

Esmu reāliste un saprotu, ka 
ir vēlēšanās “mazos” paturēt tuvāk 
mājām, bet, sākot ar 5.,6. klasi, 
kad sākas specifisko priekšmetu 
apguve, jāļauj bērnam būt atseviš-
ķā klasē ar saviem vienaudžiem. 
Pie tam, skolotājam apvienotajās 
klasēs ir lielāka slodze, bērnam 
netiek veltītas visas 40 paredzētās 
minūtes, kas atbilst viņa vecuma 
grupai, bet tikai puse no tām. Ir 
jādomā, kā ir labāk bērnam un jā-
izvēlas par labu bērna interesēm. 
Arī Eiropas struktūrfondu līdzekļi 
izglītības atbalstam paredz noteik-
tu skolēnu skaitu skolās. 

Mēs redzam, kāda situācija ir 

•	 Valsts prezidentam Raimondam 
Vējonim šodien slimnīcā veikta me-
dicīniska manipulācija, lai izvadītu 
no ķermeņa lieko šķidrumu, kas 
bija uzkrājies pēc pagājušajā nedē-
ļā piedzīvotās sirds vārstuļa operā-
cijas. Vējonis joprojām atveseļojas 
intensīvās terapijas nodaļā un jūtas 
labi. 

•	 Kučinska deklarācijā prioritātes ir 
tautsaimniecības attīstība, izglītī-
bas un veselības aprūpes reforma, 
demogrāfija, nacionālā drošība 
un identitāte. Kučinskis neslēpj, 
ka 2016. gadu varētu saukt par 
nodokļu sistēmas inventarizācijas 
gadu.

•	 Vācijas finanšu ministra Volfganga 
Šeibles ideja ieviest Eiropas mēroga 
degvielas nodokli, lai finansētu bēg-
ļu uzņemšanu, Latvijā nav analizēta, 
taču pašreizējais finanšu ministrs 
Jānis Reirs (V) to neatbalsta. Ministrs 
uzskata, ka ideja par papildu nodokli 
Latvijai nav draudzīga.

•	 Ja neizveidosies dialogs ar veselības 
ministru Gunti Belēviču (ZZS) par 
algu palielināšanu un nepieciešamo 
datu iesniegšanu, ģimenes ārsti ne-
izslēdz iespēju, rīkot protesta akci-
jas. Kā ziņots, Latvijas Ģimenes ārstu 
asociācija ir neizpratnē par Veselības 
ministrijas (VM) pieprasījumu īsā lai-
kā sagatavot apjomīgu informāciju 

par savām finansēm, kas pēc apjo-
ma atbilstu ienākumu deklarācijai, 
kuru katru gadu ārsti iesniedz Valsts 
ieņēmumu dienestā.

•	 Trīs bijušie profesionālā dienesta 
karavīri šobrīd tiesājas ar valsti, lai 
viņiem piešķirtu izdienas pensijas. 
Pirmās instances tiesā karavīri uz-
varējuši, taču Aizsardzības minis-
trija iesniegusi apelācijas sūdzības.

•	 Valsts ieņēmumu dienests (VID) 
šogad plāno sagatavot un iesniegt 
Finanšu ministrijā normatīvo aktu 
grozījumus, kas paredzētu obligātu 
elektroniskās deklarēšanas sistē-
mas (EDS) izmantošanu arī fizis-
kām personām. To fizisko personu 
skaits, kuras izmanto EDS, gada 
laikā ir audzis par 43% jeb 169 738 
personām. Juridisko personu skaits 
audzis par 8% jeb 17 887 perso-
nām.

šodien, kā skolēni pārvietojas, bet 
rīt šī situācija var mainīties, tāpēc 
pagasta pārvaldēm tika dots uzde-
vums, noskaidrot par katru bērnu, 
kā viņš nokļūst uz skolu un atpa-
kaļ uz mājām. Tagad sākas reālais 
darbs. Tiek skatīts, vai mums ir ne-
pieciešams viens lielais transports, 
vai vairāki mazie. Ir dažādas situā-
cijas. Kāds no bērniem, iespējams, 
dzīvo kaut kur atsevišķi no pārē-
jiem. Lai lielais autobuss nebūtu 
jāsūta pēc viena bērna, tiek lemts, 
kā rīkoties šādā situācijā, varbūt 
var atvest kaimiņš, vai jānorīko 
pagasta mašīna, tās ir atsevišķas 
situācijas, par kurām tiek domāts. 
Jau tad, kad tika plānots pašvaldī-
bas budžets nākošajam gadam, 
pagastu pārvaldēs tika rezervēti 
līdzekļi transporta iegādei, kas 
būs nepieciešams skolēnu pār-
vadāšanai. 
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Pasaulē Politiskā klusuma brīdis beidzies
Pēc ieilgušā starplaika, kas 

turpinājies kopš gada sākuma, 
politiķi beidzot “atguvuši formu” 
un sākuši ziņot žurnālistiem ko 
sakarīgāku par jau ierasto “pār-
runas notiek, taču mums nav ko 
pateikt”.  Sarosījušies arī citi po-
litiskā procesa dalībnieki. Pat ār-
sti sola pārcelt Valsts prezidentu 
Raimondu Vējoni no intensīvās 
terapijas uz parasto palātu. Tas 
nozīmē, ka dokumentus par jau-
nā Māra Kučinska kabineta vei-
došanu parakstīs tieši Vējonis, 
nevis viņa politiskie vietnieki.

Kā paziņoja plašsaziņas lī-
dzekļiem premjera kandidāts, 
trijām koalīcijas partijām izdevies 
sadalīt ministru portfeļus bez re-
dzamām pāridarīšanām. Kā jau 
rakstīja “Ezerzeme”, būtiskākais 
konflikts, kas bija novedis strup-
ceļā pārrunas par valdību, radies 
tāpēc, ka “Vienotība”  nebija vēlē-
jusies atteikties pat no varas daļi-
ņas, neraugoties uz objektīvajiem 
apstākļiem, jo tieši “Vienotības” 
iekšējā šķelšanās izraisījusi ie-
priekšējā Laimdotas Straujumas 
Ministru kabineta demisiju. Tā-

tad, cik var spriest no Kučinska 
(ZZS) teiktā, vienīgā piekāpša-
nās “Vienotības” labad būs īpaši 
izveidotais vicepremjera amats. 
Tas nav nekāds jaunums Latvijas 
politikā – vicepremjeri jau bijuši 
Eināra Repšes un Ivara Godma-
ņa valdībās. Intriga ir tā, vai šo 
amatu ieņems nepopulārā “Vie-
notības” līdere Solvita Āboltiņa, 
vai kāds cits. Tālāk plānotā mi-
nistriju sadalīšana izskatās šādi: 
“Vienotība” kontrolē Iekšlietu mi-
nistriju (Rihards Kozlovskis) un 
Ārlietu ministriju (Edgars Rinkēvi-
čs), kā arī Ekonomikas ministriju, 
Izglītības un zinātnes ministriju 
un Labklājības ministriju. Kučins-
kis ieplānoja par labklājības mi-
nistri iecelt Ilzi Viņķeli, taču viņas 
“siltās” attiecības ar Āboltiņu var 
liegt Viņķelei iegūt šo amatu. Pēc 
topošā premjera versijas, vice-
premjera postenī savienošanas 
kārtībā arī jābūt kādam “Vienotī-
bas” ministram, bet šis jautājums 
pagaidām paliek atklāts. 

Valdošā partija numur viens 
tagad būs ZZS, nevis “Vienotī-
ba”. “Zaļie” jau izsludinājuši sa-

vus kandidātus ministru amatos. 
Saglabājuši savus portfeļus zem-
kopības ministrs Jānis Dūklavs, 
aizsardzības ministrs Raimonds 
Bergmanis un veselības ministrs 
Guntis Belēvičs. Finanšu minis-
triju tagad vadīs Daina Reiznie-
ce-Ozola (līdz šim ekonomikas 
ministre), satiksmes ministra 
krēsls ir atdots Uldim Augulim 
(bijušajam labklājības ministram).

Nacionālā apvienība arī sa-
glabājusi savas ietekmes sfēras. 
Tās pārstāvji atbild par Tieslietu 
ministriju (Dzintars Rasnačs), 
Kultūras ministriju (Dace Mel-
bārde) un Vides aizsardzības un 
reģionālās attīstības ministriju 
(Kaspars Gerhards). Tiek plā-
nots, ka Saeima varēs nobalsot 
par jauno valdību jau 11. februārī.

Pa šo laiku parlamentārieši 
arī skaļi pieteikuši sevi, sarīkojot 
publiskas debates par Latvijas 
ārpolitiku. Savā ziņojumā ārlietu 
ministra vietas izpildītājs Edgars 
Rinkēvičs pēc būtības apsūdzēja 
Krieviju iespējamā militārā agre-
sijā un aicināja ievērot atturēša-
nās politiku. “Runājot par Latvijas 

drošību, ir jārunā skaidra valoda. 
Pēdējie gadi ir spilgti iezīmējuši 
faktu, ka mūsu austrumu kaimiņš 
ir revizionistiska lielvara un ir 
gatavs lietot militāru spēku savu 
ambīciju aizstāvēšanai, pat mai-
not neatkarīgu valstu robežas, kā 
Krimas pretlikumīgās aneksijas 
gadījumā,” pauda Rinkēvičs.

Saeimas spīkere Ināra Mūr-
niece (Nacionālā apvienība) ir 
vēl padziļinājusi ministra domu, 
sacīdama: “Mēs uzmanīgi seko-
jam Krievijas uzvedībai, lai būtu 
gatavi ātrai un adekvātai atbildei.” 

“Cerēsim, ka austrumu kai-
miņš nesadzirdēs mūsu provocē-
jošās bailes, kā arī, ka esam ga-
tavi Krievijas uzbrukumam, kam 
tūlīt pat vajadzētu sākties. Šīs 
bailes tiek izmantotas, lai novēr-
stu iedzīvotāju uzmanību no sva-
rīgākajām ikdienas problēmām,” 
šādi komentēja “Ezerzemei” asos 
izteicienus deputāts Jānis Urba-
novičs (“Saskaņa”).

Darja ŽDANOVA

Prezidents veseļojas, premjera kandidāts dala portfeļus, bet Saeima draud Krievijai

Par portretiem un paš-
portretiem

“Portretus es fotografēju jau 
sen, varētu teikt, ka kopš sāku 
fotografēt. Sākumā es vairāk fo-
tografēju nepazīstamus, uz ielas 
satiktus cilvēkus. Ja man cilvēks 
šķiet interesants, ja viņam ir inte-
resanta seja, es viņu uzrunāju un 
lūdzu atļauju nofotografēt. Paras-
ti cilvēki piekrīt. Vēl viens fotogrā- 
fijas veids ir reportāžas portreti. 
Šie tika fotografēti Rīgā, Uzva-
ras parkā, 2013. gadā.” Skatos 
uz portretiem un it kā izjūtu šo 
9. maija atmosfēru. Ļoti izteiks-
mīgi personāži. Krišnaīts ar grā-
matām, kāds milzīgs vīrietis ar 
zīdainim līdzīgu seju, savdabīgs 
ielu vingrotājs, bezpajumtnieks, 
kurš par vingrošanas palīglīdzekli 
izmanto ceļa zīmi… Katrs uzņē-
mums ir īsts, saistošs un paliek 
atmiņā. Dažādu Austrumeiropas 
vīriešu uzņēmumu cikls, parādot 
tos dažādās dzīves situācijās. 
Viktorija īsi pastāstīja par katru 
cilvēku, kurš raugās no fotogrāfi-
jas, par to, kā šis uzņēmums ta-
pis. Stāstījums bija viegla humora 
caurausts. Tas apliecina māksli-
nieces pozitīvo dzīves uztveri. 

Vēl Viktorija pastāstīja par 
to, ar ko viņa neno-
darbojas: “Es neno-
darbojos ar reklā-
mas fotogrāfiju. Es 
nenodarbojos prak-
tiski arī ar tādām 
krāsu fotogrāfijām, 
kur viss izskatās 
ļoti skaisti un labi, 
tas ir tas, kas mani 
neinteresē. Savā 
darbībā es vairāk 
cenšos atrast vei-
dus, kā strādāt pie 
saviem, autorpro-
jektiem, lai varētu 
iegūt finansējumu 
un turpināt strādāt 
pie tā, kas mani 
personīgi interesē. 
Tie ir, piemēram, 
tādi tēli, kas ir vi-
zuāli neparasti un 
līdz ar to paliek ilgi 
atmiņā, vai cilvēki, 
kuriem mēdz būt 
kādas neparastas 
sejas izteiksmes.” 
Stāstot, mākslinie-

ce deva arī padomus, 
piemēram: “Ja jūs bil-
dējat cilvēkus, noteikti 
pievērsiet uzmanību 
fonam. Ir ļoti svarīgi, 
kas ir aiz viņa. Jāpa-
nāk, lai būtu līdzsvars 
starp figūru un fonu.”

Turpinājumā Vik-
torija Eksta demons-
trēja to autoru darbus, 
kuriem vajadzētu pie-
vērst uzmanību, sākot 
fotografēt portretus. Tā 
bija lieliska iespēja pa-
plašināt savu redzes-
loku, mācīties pievērst 
uzmanību lietām un 
detaļām, par kurām ie-
priekš pat neiedomājies vai vien-
kārši neņēmi vērā. 

Praktiskā nodarbība

Pēc teorētiskās plenēra da-
ļas sākās praktiskā. Māksliniece 
izvērtēja katra plenēra dalībnieka 
“mājas darbu” – portretu fotogrā- 
fijas. Vērtēšanā tika iesaistīti visi 
plenēra dalībnieki. Noslēdzot 
vērtējumu, Viktorija katram deva 
padomu, kam pievērst vairāk uz-
manības, kādā virzienā turpināt 
strādāt. Sevišķu uzmanību izpel-

nījās foto kluba “Zibsnis” biedru 
darbi. Viktorija nosauca “Zibsni” 
par Krāslavas Holivudu un novē-
lēja turpināt iesākto.

Praktiskās nodarbības tur-
pinājumā plenēra dalībnieki tika 
sadalīti pāros un katram pārim 
tika dots uzdevums -  fotografēt 
portretus, meklējot pēc iespējas 
radošākus risinājumus. Uzdevu-
mam plānotā stunda paskrēja ne-
manot, noslēgumā katrs pāris de-
monstrēja savu veikumu. Plenēra 
beigu daļā ar saviem darbiem 
piedalījās arī Anatola Kauškaļa 
vadītā fotopulciņa “Kadrs” jau-

nie fotogrāfi. Portretus analizēja 
gan paši plenēra dalībnieki, gan 
māksliniece. Tika izteikta gan 
kritika, gan atzīmēts interesan-
tais. Kā vienā no intervijām teica 
Anatols Kauškalis: “Argumentēta 
kritika ir tas, kas veicina izaugs-
mi, konkurētspēju un varbūt arī 
satuvina cilvēkus.”

Paldies fotokluba “Zibsnis” 
radošajai komandai par iespēju 
piedalīties plenērā. Viktorijas Ek-
stas mājas lapas adrese: vikaek-
sta.com

Iveta LEIKUMA

“Zibsnis” ir Krāslavas Holivuda!

Pazūd imigrantu bērni

Eiropola preses dienests 
ziņu aģentūrai AFP apstiprināja 
britu laikraksta “The Observer” zi-
ņoto, ka pazuduši vairāk nekā 10 
000 bērnu, kuri ieradušies Eiropā 
vieni bez pieaugušo pavadības. 
Viņi pēc ierašanās reģistrēti va-
rasiestādēs, bet pēc tam pazudu-
ši. Domājams, ne viesos gadīju-
mos bērni nonākuši noziedznieku 
rokās. Tos, iespējams, pieņēmuši 
pie sevis attālāki radinieki, bet va-
rasiestādes vienkārši nezina, kur 
viņi atrodas.

Sprādziens Sīrijā

Sprādzienos pie šiītu svētnī-
cas uz dienvidiem no Damaskas 
svētdien gājuši bojā vismaz 45 
cilvēki un vairāk nekā 100 ievai-
noti. Atbildību par uzbrukumu uz-
ņēmies teroristiskais grupējums 
“Islāma valsts”. Sīrijas mediji 
vēstīja, ka vairāk nekā 100 cilvē-
ki sprādzienos ievainoti. “Islāma 
valsts” paziņojumā, kas izplatīts 
sociālajos medijos, teikts, ka uz-
spridzinājušies divi grupējuma 
pašnāvnieki.

Protesti pret geju laulībām

Milzums ļaužu sestdien 
Romā pulcējušies, lai protestētu 
pret Itālijas valdības ieceri lega-
lizēt viendzimuma pāru savienī-
bas, un demonstrācijas organi-
zatori apgalvo, ka galvaspilsētā, 
lai piedalītos protestos, ieradu-
šies divi miljoni cilvēku no visas 
valsts. Itālija, kur tradicionāli lielu 
ietekmi bauda katoļu baznīca, 
ir pēdējā no rietumvalstīm, kur 
tādā vai citādā veidā nav juridis-
ki atdzīta geju kopdzīve. Taču to 
darīt Romu mudinājusi gan pa-
šas Itālijas Konstitucionālā tiesa, 
gan Eiropas Cilvēktiesību tiesa 
(ECT). Lai gan geju laulības jo- 
projām netiks legalizētas, likums 
paredz homoseksuāļu pāriem 
piešķirt tādas pašas tiesības kā 
heteroseksuāliem pāriem, to-
starp tiesības apmeklēt partneri 
slimnīcā vai cietumā, tiesības uz 
mantojumu un tiesības uz mirušā 
partnera pensiju. 

Ukrainā gāž boļševiku 
statuju

Aktīvisti Dņepropetrovskā, 
Ukrainas austrumos, piektdie-
nas vakarā nogāzuši kādreizē-
jā boļševiku varasvīra Grigorija 
Petrovska statuju. 12 tonnas 
smago Petrovska statuju, skanot 
Ukrainas himnai, nogāza vai-
rāki jaunieši, kas pirms tam bija 
pārzāģējuši tās savienojumu ar 
postamentu. Vairāki notikuma 
vietā esošie policisti noraudzījās, 
notiekošajā neiejaucoties. Pet-
rovskis bija iesaistīts noziedzīgā 
režīma mākslīgi izraisītā bada jeb 
tā dēvētā “Holodomora” organi-
zēšanā, kā rezultātā pagājušā 
gadsimta trīsdesmitajos gados 
Ukrainā gāja bojā vairāki miljo-
ni cilvēku. Petrovskis, kas bija 
faktiskais boļševiku pavaldonis 
Ukrainā no 1922. Līdz 1938. ga-
dam, bija arī tas, kurš parakstīja 
līgumu, ar kuru Ukraina kļuva par 
tā dēvēto padomju savienoto re-
publiku. Ukraina “Holodomoru” ir 
atzinusi par genocīdu, un daudzi 
Rietumu vēsturnieki atzīst, ka 
Maskava to organizēja, lai apslā-
pētu ukraiņu neatkarības centie-
nus.
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Kas ir patriotisms? 
Ideja uzrakstīt par šo jautājumu ra-
dusies pēc tikšanās ar Varavīksnes 
vidusskolas latviešu valodas sko-
lotāju Irēnu Gončarovu un viņas 
skolēniem, kā arī pēc viņu intere-
santās diskusiju par šo tēmu. 

Lūk, kā šī vārda nozīmi skaidro div-
padsmitās klases audzēkņi: 

Alvis Kušners (12. b): “Patriots ir 
cilvēks, kurš mīl savu valsti bez nosacīju-
miem. Viņš zina tās vēsturi un  ir sa-
biedriski aktīvs’’.

Anastasija Saveļjeva (12. b): 
“Patriots  saprot sevi, citus, cenšas 
būt noderīgs sabiedrībai’’. 

Sandra Titova (12.b): “Es do-
māju, ka patrioti mēdz būt dažādi 
– īstie un neīstie. Neīstie ir tie, kuri 
savu dzimteni mīl tikai vārdos, bet 
īstie savu mīlestību apliecina ar savu 
darbu’’.

Patriotismu nevar izmērīt, no-
svērt. Tā nav programma, kuru var 
apgūt noteiktā laika posmā. To nevar 
iekalt. Tas ir dzīves stils un uztvere, 
kurai pamatus ieliek ģimenē -  iemāca 
cienīt sevi un citus, mīlēt un rūpēties 
par savas ģimenes locekļiem, civilizē-
ti uzvesties, saudzēt valsts un tautas 
mantu. 

“Varavīksnes” vidusskolā patrio-
tiskā audzināšana un bērnu pilsonis-
kā pozīcija ir pedagogu darba priori-
tāte.   

Pasākumi, kas veltīti pat-
riotiskai audzināšanai “Va-

ravīksnes” vidusskolā 

Pirmā pusgada laikā skolā tika orga-
nizēti divi lieli patriotiski pasākumi – Lat-
vijas dzimšanas diena un Barikāžu piemi-
ņas diena. 

18. novembra svētki šajā skolā tiek 
svinēti nevis vienu dienu, bet veselu mē-
nesi. Norisinās Latviešu valodas un litera-
tūras nedēļa, notiek dažādi pasākumi gan 
klašu paralēlēs, gan atsevišķās klasēs. 
Vidusskolēniem tika organizēts svinīgais 
koncerts. Gatavojoties Raimonda Paula 
jubilejai un par godu mūsu slavenajam 
komponistam, koncertā tika izmantotas 
tikai viņa dziesmas un muzikālās kom-
pozīcijas. Pasākuma galvenais mērķis - 
paskatīties uz galvenajām cilvēka dzīves 
vērtībām ar Raimonda Paula acīm. Paš-
laik ir pieejams daudz informācijas par 
komponistu, bija daudz jālasa, jāapkopo 
materiāli un izrādījās, ka Paulam, tāpat kā 
daudziem citiem cilvēkiem, galvenās dzī-
ves vērtības ir ģimene, draugi un darbs. 

Skolā sāka izmantot jaunu aktivitāšu 
veidu - sadziedāšanos. Uz ekrāna - teksts 
ar dziesmas vārdiem, solisti - jaunieši no 
ansambļiem, apkārt - visi pārējie skolēni 
un skolotāji. Visi kopā garajā starpbrīdī 
dzied 3 dziesmas. Spriežot pēc atsauks-
mēm - visiem ļoti patika. Pats interesantā-
kais – bērni dziedāja nevis tāpēc, lai iegūtu 
vērtējumu, bet savam priekam. Dziedāja 
kopā ar citiem, ar skolotājiem, skatījās pa 
labi un pa kreisi. Īpaši patīkams bija tas 
fakts, ka arī skolotāji dziedāja kopā ar vi-
siem. Dziesmas 
bija, protams, 
latviešu valodā, 
“uz urā!” aizgā-
ja grupas “Prāta 
Vētra” skaņdar-
bi un dziesmas, 
kam jau 30-40 
gadi... 

Interaktīvo 
pasākumu, kas 
veltīts 1991.
gada barikāžu 
25.gadadienai 
(15.01.), orga-
nizēja Nacionā-
lās apvienības 
“Visu Latvijai!’’ 
– “Tēvzemei un 
Brīvībai/LNNK” 
ģenerālsekre-
tāra vietnieks 

Ēriks Eriksons sadarbībā ar Okupācijas 
muzeju.

Šī pasākuma mērķis - dot bērniem ie-
spēju iedziļināties un izjust to atmosfēru, 
kas valdīja Rīgā pirms 25 gadiem, - zupa 
uz ugunskura, barikādes no galdiem, kas-
tēm, atkritumu konteineriem. Jaunsargi 
Dz. Patmalnieka vadībā uztaisīja šķēršļu 
joslu, un, pārvarot to, tika veicināts ko-
mandas gars - “Viens par visiem, visi par 

vienu!” Kamēr zēni piedalījās barikādēs, 
meitenes gāja uz kultūras namu, lai no-
skatītos dokumentālo filmu “Īvāns” par tā 
laika notikumiem.

Pēc pasākuma galvenās daļas, kas 
notika ārā, visi jaunieši atgriezās skolā, 
kur piedalījās aizraujošā viktorīnā par jau-
tājumiem, kas bija saistīti ar vēstures noti-
kumiem, kas norisinājās pirms 25 gadiem. 
Skolēni ļoti labi tika galā ar šo uzdevumu. 

Bet viss sākās ar to, ka jaunieši sa-
pulcējās skolas vestibilā un bez mūzikas 
pavadījuma nodziedāja Latvijas himnu. 
Pirmajā brīdī skolēni bija izbrīnīti - kāpēc? 
Parasti tas notika aktu zālē, kur spēlēja 
mūzika, uz skatuves dziedāja koris, bet 
te... Taču viss izdevās – sastājās aplī, iz-
nesa karogu un nodziedāja himnu. Un iz-
darīja svarīgu secinājumu – himnu var no-
dziedāt jebkurā vietā, galvenais uzvesties 
atbilstoši – ļoti pieklājīgi. 

Savukārt piekto klašu skolēni pa kon-
tūrlīnijām iezīmēja un izkrāsoja attēlus 
par barikāžu laika situāciju. Sociālo zinī-
bu skolotāja pastāstīja viņiem par to, kā 
viss notika. Bērni uzdeva daudz jautāju-
mu, bija redzams, ka viņiem ir interesanti. 
6.-9. klašu skolēni iepazinās ar pirms 25 
gadiem notikušiem notikumiem rūpīgi iz-
plānoto vēstures stundu laikā. 

Mūsu skola - tā ir mūsu mazā 
valsts 

“Varavīksnes” vidusskolas audzēkņi 

ar lepnumu stāsta par to, ka šeit, tāpat kā 
ikvienā valstī, ir savs karogs, sava himna 
un savs parlaments.  

Oktobrī šī “mazā valsts” svinīgi atzī-
mē Skolas karoga dienu. Karoga diena 
- tas ir vairāku cilvēku, skolas darbinieku 
nopelns. Šo ideju piedāvāja direktore. Tika 
izsludināts konkurss ar mērķi noteikt labā-
ko karoga skici, tajā piedalījās gan bērni, 
gan skolotāji. Uzvarēja vizuālās mākslas 

skolotājas Jevgēņija Sergejenko ski-
ce. Tad tika izgatavots karogs. Oktob-
rī karogs tika izkārts skolas vestibilā, 
blakus - visa informācija: kad radās, 
kas attēlots, kas ir autors, lai bērni zi-
nātu par savas “valsts” karoga vēsturi. 
Skolas himnas autore ir visu iemīļotā 
mūzikas skolotāja Tatjana Vagale, kas 
tagad jau ir pensijā. 

Skolā strādā parlaments, ir sava 
prezidente. Parlamentam ir savs kabi-
nets, kuru jaunieši patstāvīgi izremon-
tēja, pateicoties piešķirtajam finansē-
jumam saskaņā ar parlamentāriešu 
uzrakstīto projektu. Parlaments no-
darbojas ar pasākumu organizēšanu, 
izvirza idejas un pieņem lēmumus, lai 
valsts iedzīvotāji dzīvotu labāk. “Tas 
ir ļoti svarīgi šajā situācijā, kad skola 
atrodas valsts nomalē - tālu no gal-
vaspilsētas, šeit mācās dažādu tautī-
bu skolēni. Liels pluss ir tas, ka mūsu 
nelielajā “valstī” mēs protam sadzīvot 
cits ar citu, saprotam un cienām citu 
tautu tradīcijas,” uzsvēra vidusskolēni.  

Secinājumi 

Viena atbilde uz jautājumu par to, 
kas ir patriotisms, nav iespējama. Šis jau-
tājums ir ļoti plašs, viedokļi ir ļoti dažādi, 
un katrs ir ļoti nozīmīgs konkrētam cilvē-
kam. 

“Patriots ar cieņu izturas pret visu, 
kas ir apkārt, viņš cenšas izdarīt kaut ko 
citu cilvēku labā, viņš ciena savu tautu, 
savu pilsētu un savu ģimeni,” atzīst “Va-
ravīksnes” vidusskolas audzēkņi. “Pat-
rioti saglabā un nodod pēctečiem savas 
tradīcijas, svētkus, dziesmas un dejas. 
Patriotisms - tā ir neredzama saikne ar to 
vietu, kur cilvēks piedzima, kā arī vēlme 
atgriezties savā dzimtenē. Patriotisms - tā 
ir savu radinieku kapu sakopšana. Maku-
latūras vākšana, ar ko mēs regulāri no-
darbojamies, tas arī ir patriotisms. Mūsu 
valstī nav briljantu, dimantu, naftas, taču 
ir koksne, tāpēc nedrīkst vienkārši izmest 
materiālus, kas izgatavoti no koka, atkri-
tumu konteinerā. Mums ir jāciena un jā-
vērtē tas, kas mums ir!”

Manuprāt, galvenais, ko es dzirdēju 
šajā sarunā ar vecāko klašu skolēniem, ir 
tas, ka praktiski visi viņi plāno pēc sko-
las beigšanas palikt Latvijā. Protams, tas 
ir, pirmkārt, viņu vecāku nopelns, bet arī 
skolotāji un skola dara visu iespējamo, lai 
audzēkņi pieņemtu tādu lēmumu. ”Mēs 
mīlam savu valsti!” atvadoties no manis, 
vienā balsī paziņoja jaunieši. 

Natālija ZDANOVSKA 

Pārdomas par tēmu 

Turpinājums. Sākums 1. lpp.
Ja runājam atsevišķi par skolām, tad, 

piemēram, Sauleskalna sākumskolā ir 12 
izglītojamie, bet Skaistas sākumskolā – 15. 
Es šobrīd nerunāju par pirmsskolas gru-
pām. Šeit jāskatās arī uz situāciju perspek-
tīvā, piemēram, Skaistā nākošgad mācības 
pirmajā klasē varētu uzsākt viens septiņga-
dīgais. Perspektīvā ir 4 sešgadīgie, 1 piec-
gadīgais, 2 četrgadīgie un pārējie vēl mazā-
ki bērniņi. Skaidrs, ka pirmo klasi tuvākajā 
laikā nebūs iespējams izveidot. Turklāt, kad 
šis jautājums tika skatīts komitejas sēdē, 
bija redzams, ka uz Skaistas skolu mācību 
gada laikā ir pārnākuši divi bērni, kuriem 
nepieciešama apmācība pēc speciālās iz-
glītības programmas. Skaistas sākumskola 
viņiem šo iespēju nevar nodrošināt. Tāpēc 
par Skaistas sākumskolu tika pieņemts lē-
mums – likvidēt no 2016. gada 1. augusta. 
Pirmsskolas grupa Skaistā tiks saglabāta 
tajās pašās telpās un darbosies kā Krāsla-
vas PII “Pienenīte” struktūrvienība.

Par Sauleskalna sākumskolu ir pie-
ņemts lēmums - likvidēt skolu ar 2017. gada 
1. augustu. Tas ir tāpēc, ka, aptverot divas 
pagasta pārvaldes – Aulejas un Kombuļu, 
Sauleskalnā ir salīdzinoši lielāka pirmssko-
las grupa. Sauleskalnā vēl jārisina jautājums 
par citām telpām pirmsskolas grupai, jo uz-
turēt divstāvu ēku vienas grupas dēļ ir ne-
racionāli. Pagasta pārvaldē jau ir apzinātas 
telpas, kuras varētu piemērot pirmsskolas 
grupas vajadzībām. Arī transportu būtu ne-
racionāli iegādāties uz vienu gadu, tāpēc 
tika pieņemts lēmums likvidēt skolu ar 2017. 
gada 1.  augustu. Jāsaka, ka, salīdzinot ar 
viena bērna izmaksām, šobrīd tās ir krietni 
mazākas Sauleskalna sākumskolā nekā 
Skaistas sākumskolā. Konkrēti – viena bēr-
na izmaksas Skaistas sākumskolā ir 4082 
EUR gadā, turpretī Sauleskalna sākumskolā 
2349 EUR gadā. Tas ir izskaidrojams ar bēr-
nu skaitu un klašu komplektāciju.

Kalniešu pamatskolā šobrīd no pirmās 
līdz devītajai klasei mācās 39 izglītojamie, bet 
skolai uz doto brīdi nav nekādas perspektīvas 
nākošgad nokomplektēt pirmo klasi. Pirms-
skolas vecumā tur ir tikai trīs bērni – viens 
septiņgadīgais, viens piecgadīgais un viens 
četrgadīgais. Tas nozīmē, ka kopā ir tikai 42 
izglītojamie. Tāpēc tika lemts likvidēt Kalnie-
šu pamatskolu no 2016. gada 1. augusta. Vēl 
viens no argumentiem skolas likvidācijai ir 
tas, ka Kalniešu pagasta 19 bērni, kuri varētu 
mācīties Kalniešu pamatskolā, jau šobrīd ir 
izvēlējušies iegūt izglītību Krāslavā.  

Krāslavas grāfu Plāteru vārdā nosauk-
tajā Poļu pamatskolā šobrīd mācās 33 sko-
lēni. Pirmsskolas grupā vēl 10. Tāpēc par 
Poļu pamatskolas likvidēšanu tika pieņemts 
lēmums – likvidēt no 2016. gada 1. augus-
ta, bet tas ir divpakāpju lēmums, jo Latvijas 
un Polijas puses saista vairāki savstarpējie 
līgumi dažādos līmeņos. Lai būtu gan po-
litiski, gan ekonomiski godīgi, jāsaskaņo 
visas nepieciešamās formalitātes no abām 
pusēm. Gadījumā, ja Polijas puse rod ie-
spēju nodrošināt līdzfinansējumu, lēmums 
par Krāslavas Poļu pamatskolas likvidāciju 
nestāsies spēkā. Paskaidrošu par līdzfinan-
sējumu. Ir aprēķinātas izmaksas katram 
skolas bērnam Krāslavas novadā un iegūts 
vidējais finansējuma apjoms gadā. Tātad 
– līdzfinansējums ir starpība starp viena 
izglītojamā vidējām izmaksām Krāslavas 
novada skolās un viena izglītojamā izmak-
sām Poļu skolā (šajā mācību gadā viens iz-
glītojamais Poļu pamatskolā izmaksā 1691 
EUR, vidēji novadā – 1237 EUR uz vienu 
izglītojamo).

Šobrīd Krāslavas novadā, tai skaita 
Krāslavā, ir 10 skolas un 2 pirmsskolas izglī-
tības iestādes. Abas pirmsskolas izglītības 
iestādes atrodas Krāslavā, lauku teritorijās 
obligātā pirmsskolas izglītība tiek nodro-
šināta, izveidojot pie skolām pirmsskolas 
grupas. Perspektīvā, ja turpināsies situācija 
kā līdz šim, kad visā novadā dzimst mazāk 
kā 100 bērni gadā, izskatās, ka lauku teri-
torijā var saglabāties tikai viena skola. Arī 
Krāslavā, iespējams, paliks tikai divas sko-
las un viena pirmsskolas izglītības iestāde. 
Nepaliksim uz “skumjas ” nots. Jāskatās uz 
situāciju reāli un jādomā, ko mēs varam da-
rīt, lai līdzekļus, kurus šobrīd tērējam mazo 
skolu uzturēšanai, izlietotu pēc iespējas 
racionālāk. Varbūt labāk ir iegādāties labu 
transportu, nodrošināt bērnam pašvaldī-
bas apmaksātas brokastis un launagu, ja 
viņam ilgāks laiks jāpavada skolā? Iespēju 
ir daudz, domāsim, kā rast tām racionālāko 
risinājumu.”               

Paldies par interviju!
Iveta LEIKUMA

Mūsu četru skolu liktenis
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K a s  i r  m ū s u  d z ī v e ?   S p ē l e ! ! ! 

Jaunais gads mūsu pilsētā sākas ar 
Jautro un atjautīgo kluba finālspēli, kad 
kultūras nama plašajā zālē nav kur ābolam 
nokrist. Var ieraudzīt arī jau sen aizmirstās 
garās rindas pēc kārotās biļetes, bet skatī-
tāju vecums - no septiņiem līdz septiņdesmit 
gadiem. Un vairs nekur nevar ieraudzīt tik 
azartiskus līdzjutējus, kas bieži pārvēršas 
par īstu tautas žūriju. Jo skaļāki ir smiek-
li un ovācijas, jo augstāks vērtējums, kas 
vienā acumirklī divkāršo visu triju komandu 
spēlētāju spēkus. Pats nezinu, kāpēc, bet 
vienmēr biju vecāku līdzjutējs. Tas gan ir ļoti 
sarežģīti: pieaugušiem cilvēkiem nedrīkst 
novecot, lai varētu spēlēt ar vidusskolēniem 
un studentiem vienā līmenī. Ar to arī ir sais-
tīta viena no JAK spēles popularitātes sa-
stāvdaļām: neviena komanda uz skatuves 
negrib piekāpties konkurentiem! 

Pēdējā spēle - kaut kas īpašs, neaiz-
mirstams: jautrības un atjautības viesuļvēt-
ra. Sajūsmas un pateicības uzplūdā, paļau-
joties uz personīgo viedokli, es pasniedzu 
vecāku komandai mūsu redakcijas balvu - 
kopbildi, kura rotāja arī mūsu avīzes svētku 
numuru. 

Lielisks desmitnieks! Krāslavas Jautro 
un atjautīgo kluba vēstures gaitā vecāku ko-
mandas sastāvā bija arī pusotru reizi vairāk 
dalībnieku, bet pēdējo gadu laikā ir atrasts 
zelta minimums. Ir divkārt patīkamāk redzēt 
uz pilsētas galvenās skatuves ģimenes, ku-
rām jau tika veltītas jūsmīgas publikācijas. 
Nesen uzzināju, ka JAK festivāla aktieru 
vidū ir arī brālis un māsa - Ludmila Siļibitkina 
un Jurijs Kancevičs. Bet es jau sen pievēr-
su uzmanību vienīgajai efektīgajai blondīnei 
mammu un tētu draudzīgajā komandā, tā-
pēc ir pienācis laiks iepazīties ar viņu. Bikli 
zvanu pa telefonu, nosaucu savu vārdu 
un dzirdu jautrus smieklus: “Kurš gan jūs 
nepazīst! Labprāt lasu rakstus un apskatos 
fotoattēlus par JAK spēlēm. Ar brīvo laiku 
man tagad nav problēmu, esmu mājsaim-
niece.” Un tieši pēc trim stundām apburošā 
Ludmila jau parādījās uz mūsu redakcijas 
sliekšņa... ar karstiem pīrādziņiem. 

Pie aromātiskas tējas tasītes arī noti-
ka lasītājas iepazīšanās ar mūsu draudzī-
go redakcijas kolektīvu. Un noskaidrojās, 
ka visi esam pazīstami, par ko var izteikt 
kārtējo komplimentu mūsu mazajai Krāsla-
vai, kurā gandrīz visi pazīst cits citu. Bet pī-
rādziņi, starp citu, bija ļoti gardi! Mani iecie-
nītākie - ar sēnēm un kāpostiem. “Dārzeņi 
- savējie, baravikas – no Pārdaugavas,” 
pastāstīja viešņa no Priedaines. 

Mūsu saruna ritēja kā pavasara ur-
dziņas - it kā patiešām būtu sen pazīstami 
cilvēki. Ludmila ir dzimusi Košalinas vai-
vodijā, kuru arī es divas reizes apmeklēju, 
kad biju komandējumā un piedalījos Vis-

pasaules poļu festivālā. 
Pārdaugavas Priedaine, 
piepilsētas Vilmani - tās  
ir viņas dzimtās vietas, 
kur vasarā, palīdzot 
mammiņai, ir jāstrādā 
vaiga sviedros kā ver-
dzenei Izaurai. Siļibit-
kini ir tipiska Krāslavas 
ģimene: dzīvesbiedrs 
Sergejs - uzņēmējs, 
kam izdodas saglabāt 
savu gateri, kas arī dod 
iespēju viņa dzīvesbied-
rei atdot sevi visu bērnu 
audzināšanai. Trīs bērni 
tagadējos laikos – īsta 
daudzbērnu ģimene!  

Vecākā meita 
Stefānija dzīvo bagātajā 
Holandē, vidējais dēls 
Aleksandrs jau izmēģi-
na savus spēkus sko-
las JAK festivālā, arī 
ceturtās klases skolēns 
Aļoša ir ļoti kustīgs, kā 
dzīvsudrabs. Jau tagad 
ir skaidri redzams: viņš 
būs azartisko spēlētāju 
ģimenes dinastijas tur-
pinātājs – arī uzstāsies 
uz JAK skatuves. 

- Vai blondīnēm ir 
grūti dzīvot? – uzdodu 
savu provokatīvo jautā-
jumu smaidīgajai sarun-
biedrei. 

Smejas un gandrīz 
bez pauzes atbild: 

- Anekdotes par 
mums, protams, pašlaik 

ir topā. Ar tik lielu popularitāti mums dzīvot 
ir vieglāk - biežāk pamana. Un nemaz ne-
aizvaino. Pagājušajā gadā es, dāma pie 
stūres, būdama Baltkrievijā, nedaudz ap-
juku un uzreiz nevarēju izprast ceļa zīmēs 
norādīto. Redzēju, ka vairāki veči savās 
automašīnās dusmīgi skatās uz manu pusi. 
Es mierīgi apturēju automobili, izgāju, un 
pēkšņi... Visi sāka smaidīt un piedāvāt man 
savu palīdzību. Mikrokonflikta vietā – tikai 
pozitīvas emocijas. 

- Vai jums ir kāda mīļa anekdote par 
šo tēmu? 

- Ir, un kā reiz atbilstoši sezonai. Divas 
blondīnes devās uz mežu pēc Jaungada 
eglītes. Abas staigā vienu stundu, divas, 
trīs, līdz beidzot viena saka: “Viss, man pie-
tiek! Tūlīt nocirtīsim pirmo eglīti, ko ieraudzī-
sim, pat tad, ja tā atkal būs bez rotājumiem!” 

Savu ārējo veidolu cenšos saglabāt - 
no dabas esmu gaišmataina. Bet matu toni 
mainu atkarībā no garastāvokļa - no spilgti 
sarkanā līdz hidroperīta baltā. Arī savu pa-
stāvīgo frizūru esmu atradusi. Cik rūgta ir 
aktiera maize... Kad izeju uz skatuves, ap-
kārt ir tik daudz vērtējošu acu skatienu.” 

Bet, ja nopietni, tad Ludmilas debija 
bija saistīta ar lielām bailēm. Pagājuši jau 
seši gadi, bet par savu pirmizrādi viņa atce-
ras pat vissīkākās detaļas. Iesaistīties JAK 
festivālā viņu pierunāja divi iepriekšējo gadu 
kaislīgie spēlētāji Valentīna un Aleksandrs 
Zinkeviči. Paši, izbaudījuši JAK spēlētāju 
slavu, devās uz dzīvi Anglijā. Bet Ludmilai 
tagad katrs Jaunais gads ir it kā benefice. 
Vairākus mēnešus norisinās sagatavoša-
nās, gada laikā ir sakrājušies simtiem joku, 
no kuriem nesaudzīgais cenzors Andrejs 

Jakubovskis akceptē tikai aptuveni 
trešdaļu. JAK iemācīja pieaugušos 
spēlētājus uzmanīgāk ieskatīties ap-
kārt notiekošajā - visas anekdotes ir no 
dzīves. Jokus “ar bārdu” mūsu režisors 
neatbalsta, toties improvizācija ir zelta 
vērta. Pirmajā spēlē Ludmilai, bez ne-
kāda pārspīlējuma, ceļi trīcēja, un tikai 
tajā mirklī, kad līdzjutēju enerģija izpla-
tījās pa skatuvi, viss izdevās pat labāk 
nekā bija scenārijā. Bieži vien aktieru 
spilgtākās improvizācijas rodas... pau-
zes laikā.   

Ar gadiem humora līmenis tikai 
palielinās, pieaug skatuviskā meista-
rība, un pēdējā 2015. gada spēle pa-
gāja bez nevienas neprecizitātes. Es to 
varu apgalvot - kā skatītājs no pirmās 
rindas. Pēc priekšnesumiem vienmēr 
notiek uzstāšanos apspriešana, šogad 
no režisora Andreja viņi nesaņēma ne-
vienu aizrādījumu. Bet, kad spēle tika 
apspriesta mājās, Ludmilas dēli drau-
dzīgi pierādīja māmiņai, ka skolēnu un 
studentu komandas arī uzstājās labi. 
Un pārliecināt viņus par pretējo ir grūti. 

JAK spēles burtiski ievelk savā 
jautrības virpulī. Kā atzīst Ludmila - tas 
ir uz ilgu laiku. Sirsnīga saskarsme, brī-
nišķīgs brīvā laika pavadīšanas veids, 
domubiedru komanda un arī adrena-
līns, ko nav iespējams iegūt citās dzī-
ves sfērās. Taču galvenais ir tas, ka 
vecāki kļūst tuvāki saviem bērniem, jo 
audzināt mūsdienu puišus – tas ir sa-
režģīts uzdevums. Dažādas Eiropā kul-
tivējamās brīvības ne vienmēr iekļaujas 
priekšstatos par tikumību, kas ir tuva ti-
cīgajai sieviete. 

Viņa piekrīt tam, ka augstākās dzī-
ves vērtības mūsu pasaulē ir ģimene 
un dzimtene. Viņa patiesi mīl Krāslavu, 
kur dzīvo apbrīnojami cilvēki - labestīgi, 
ar atvērtu sirdi, pacietīgi. Bet, ja uzma-
nīgi ieklausīties garāmgājēju izteicie-
nos, tad var teikt, ka humora cienītāju 
pie mums nav mazāk kā Odesā. Mēs 
atcerējāmies pagājušā gadsimta Krā-
slavu - ar naktsvijoļu aromātu, lakstīga-
lu dziesmām pilsētas nostūros. Dzīvo-
jot Priedainē, Siļibitkini  jūtas kā pilsētas 
un lauku iedzīvotāji. Turklāt viņi cenšas 
izmantot Eiropas atvērto robežu priekš-
rocības. Ar savu ģimenes automobili 
“Tojota” viņi pagājušajā vasarā aizbrau-
ca atpūsties uz Bulgāriju, pirms tam 
ceļoja pa Francijas, Vācijas, Beļģijas, 
Holandes, Polijas, Baltkrievijas lielajām 
un mazajām pilsētām... 

Viss tiek iepazīts salīdzinājumā. 
Dzīvot mūsu klusajā Krāslavā ir mājī-
gāk, veselīgāk, 
drošāk. Un jaut-
rāk! Mūsu dia-
loga noslēgumā 
pēkšņi atcerē-
jāmies frāzi no 
viņas iemīļotās 
filmas “Mīla un 
baloži”: “Ļuda, a 
Ļuda...” Un smē-
jāmies duetā. 
“Dievinu teātri,” 
atzinās Ludmila 
mūsu sarunas 
beigās.

Aleksejs 
GONČAROVS

Brunete-blondīne: kura ir spicāka? 

Solo. 

Vidusskolēni – visbīstamākie „senču” komandas pretinieki. 

Foto par piemiņu - labākā sezona. 

Spēle ir izdevusies - noguruši, bet laimīgi. 

Atpūta Bulgārijā - pagājušajā vasarā. 
Meita Stefānija - draudzīgās 
ģimenes locekle. 
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Nikolaja Galiļejeva ceļš uz panākumiem
Ikviens ceļš uz panākumiem nav ie-

domājams bez darba. Arī balvas Derbi - 
2015 iegūšana ir gandrīz 60 gadu darba 
rezultāts. Kā jau ikvienā profesijā, lielu 
panākumu iedīgļi veidojas bērnībā. Niko- 
lajs nav izņēmums, viņa ceļš uz panāku- 
miem zirgkopībā aizsākās trīs gadu 
vecumā.

Nikolaja draudzība ar zirgiem sākās 
agrā bērnībā. Trīs gadu vecumā viņa tēvs 
uzsēdināja Nikolaju zirga mugurā, no tā lai-
ka Nikolaja dzīve bez zirgiem nav iedomā-
jama. Vēlāk pats tēvs esot atzinis, ka šajā 
pirmajā reizē sapratis, ka dēla nākotnes 
profesija būs saistīta ar zirgiem un vienmēr 
juties lepns, ka tieši viņš bijis pirmais, kurš 
dēlu uzsēdinājis zirga mugurā. 

Nikolajs atzīst: “Sapratne ar zirgiem 
laikam esot asinīs - gēnos. Lai arī tēvs 
bija tas, kurš uzsēdinājis pirmo reizi zirga 
mugurā, tomēr prasme no zirgiem kaut 
ko “izspiest” ģenētiski nāk no vectēva pa 
mātes līniju.”

Nikolajs atceras, ka māte ar lepnu-
mu stāstījusi, ka viņas tēvam esot bijuši 
straujākie zirgi apkaimē. Brīvajā laikā, 
kad vīrieši sacentušies, kuram straujākais 
zirgs, uzvarētājos vienmēr esot bijis viņas 
tēvs. Ģimenes lepnums bijusi ķēve Kana-
vera, kas arī Ulmaņa laikos varētu piederēt 
pie rikšotāju šķirnes. Taču mātei spilgti at-
miņā palicis tas, ka tēvs ne tikai dižojās 
ar savu zirgu straujumu, bet ļoti mīlēja un 
rūpējās par tiem. 

Nikolaja ceļš uz panākumiem sākās 
nevis ar spožām uzvarām rikšotāju sa-
censībās bērnībā, bet gan ar smagu fizisku 
darbu tīrumā. Sākotnēji ar zirgu tika atrasta 
kopēja valoda darbā, sēžot siena grābekļa 
krēslā, pļaujmašīnas krēslā, darba ratos un 
kamanās. Taču brīvajos brīžos, kad vietējie 
zemnieki pulcējās atpūsties un rīkoja zirgu 
skriešanās, Nikolajs ar tēvu vienmēr bija 
sacensību dalībnieku vidū. Viņš ir viens 
no retajiem, kurš savām acīm ir redzējis, 
kā attīstījies šis sporta veids Latvijā. Ni-
kolajs ar smaidu atceras: “Tolaik jau tādu 
skriešanās pajūgu kā tagad nebija. Katrs 
zemnieks ar savu zirgu skrēja tādā pajūgā, 
kāds bija. Kāds sacentās skrienot droškā, 
cits ratos, cits pašu meistarotā pajūgā, kas 
gatavots šādai izklaidei. Taču sacensībās 
piedalījās arī īsti rikšotāju zirgi. Nikolaja 
skolotājam Donatam Rutkim, kurš bija no 
Šķaunes puses, divi zirgi ikdienā trenē-
jās Rīgas hipodromā. Tad, kad nāca dar-
ba sezona, bija jāapstrādā lauki, šie zirgi 
tika atvesti no Rīgas un ar tiem tika veikti 
saimnieciskie darbi. Šie zirgi arī piedalījās 
sacensībās Dagdas apkaimē.” Nikolajs 
norādīja, ka Ulmaņa laikos zirgkopība 
Latvijā bija augstā līmenī. Zirgs nebija ti-
kai darba instruments. Liela uzmanība tika 
veltīta zirgu sporta veidiem. Saimnieka 
īpašumā ir nonākusi grāmata par Rīgas 
hipodroma vēsturi, kur ir saglabājušās vi-
sas ziņas par Dagdas novada zirgiem un 
to dalību sacensībās. 

Pirmā un nopietnā tikšanās ar spor-
ta rikšotāju zirgiem Nikolajam notika 
1970. gadā kolhozā “Latgale”, kuru vadī-
ja priekšsēdētājs A. Beikins. Viņa vadībā 
tika uzticēts nodarboties ar sporta zirgiem 
un rezultāti nebija ilgi jāgaida. Vēlāk tika 
uzsākts darbs kolhozā “Brīvība”. Ar lep-
numu z/s “Čadi” īpašnieks rāda savu pir-
mo balvu - sienas pulksteni, kas iegūts 
sacensībās, kad uzvara gūta, apsteidzot 

pat pazīstamo J. Jakovļevu. Šis 
sienas pulkstenis ir vislolotākā 
un visrūpīgāk glabātā balva. 

1973. gadā dalība dar-
ba zirgu sportā tika pārtrauk-
ta sakarā ar obligāto militāro 
dienestu. Pēc militārā dienesta 
Nikolajs neatgriezās kolhozā 
“Brīvība”, jo bija precējies un 
devās strādāt uz Madonas ra-
jonu. Tā kā dzīvesbiedre Maija 
arī bija saistīta ar sporta zirgiem, 
darbs turpinājās Madonas pusē. 

1979. gadā, kad attiecības 
ar Maiju pārtrūka, dzīves ceļš 
Nikolaju atveda uz Rēzeknes 
zirgu audzētavu. 

Pastaigājoties pa dzīves 
atmiņu labirintiem, jautāju Ni-
kolajam, vai tiesa, ka zirgi ir 
ļoti uzticami un gudri?

“Jā, zirgi ir ļoti gudri. Zirgi 
ir uzticami un atdeves pilni cil-
vēkam. Par zirgiem sabiedrībā 
izveidojušies stereotipi. Cilvēki, 
raksturojot zirga uzvedību, mēdz teikt, ka 
mežonīgs zirgs, nevaldāms zirgs. Tā nav 
tiesa. Nav tādu zirgu! Zirgs ir jāsaprot, jāiz-
prot un jāprot ar to sarunāties. Daudzi cil-
vēki jauc divas lietas - zirga temperamentu 
un zirga uzvešanos - iedabu. Zirga uzvedī-
ba, tāpat kā cilvēka uzvedība, dažādās 
dzīves situācijās ir atšķirīga. Zirgs stallī 
uzvedīsies pavisam citādāk nekā zirgs uz 
sacensību skrejceļa, un pavisam citādi tas 
uzvedīsies pārošanās laikā. Jūs redzēsi-
et vienu zirgu ar trim dažādām iedabām. 
Pārošanās laikā zirgs celsies uz pakaļkā-
jām, zviegs, kodīs... Bet tādēļ jau viņš nav 
mežonīgs zirgs! Tāpat sabiedrībā izveido-
jies stereotips, ka zirgs nemīl iereibušus 
cilvēkus. Ja tas atbilstu patiesībai, tad es 
jau sen būtu sakodīts un samalts sīkās 
daļiņās. Ja sacensības notiek hipodromos, 
tad uzvaras netiek svinētas, visi atbrauc, 
nostartē un brauc uz mājām, taču mazākās 
sacensībās pēc pasākuma notiek banketi. 
Pēc tiem tiek zirgi jūgti, izjūgti. Var jau būt, 
ka es esmu Laimes krekliņā dzimis un uz 
mani šie likumi nedarbojas, jo dzīves laikā 
zirgu dēļ neesmu nevienu traumu guvis.”

Laimes krekliņā piedzimt ir laikam 
par maz, lai gūtu lielus panākumus. Kur 
tad īsti slēpjas Jūsu panākumu atslē-
ga? 

Kā jau minēju, viena atbilde par 
panākumu sasniegšanu laikam slēp-
jas gēnos. Taču otra, svarīgākā - manos 
skolotājos. Mans meistars un skolotājs 
Rutkis īsā laika posmā spēja sniegt man 
zināšanas: kā pareizi izaudzināt no zirga 
kārtīgu rikšotāju; kā pareizi zirgu saprasts: 
kā prognozēt viņa darbības; kā izprast 
un atšķirt vecumposma īpatnības. Kad 
mēs uzsākam audzināt zirgu no pusga-
du veca kumeļa, mēs kļūstam zirgam par 
otriem vecākiem. Kāda būs saimnieka 
attieksme no pirmās dienas, tādu tu gala 
rezultātu saņemsi. Zirgi ir jāmīl. Taču ne 
ar aklu mīlestību. Zirgs ir liels un spēcīgs 
dzīvnieks, tāpēc savaldāms tikai ar sting-
ru un patiesu mīlestību. Zirgi ļoti jūt cilvē-
ka dabu. Uz visu falšo viņi reaģēs tāpat. 
No pirmās dienas zirgam jāliek saprast, 
ka blēņoties drīkst, taču ar mēru, atļautā 
laikā un atļautā vietā. Man kāds saimnieks 
reiz teica: “Mans kumeliņš ir tik mīļš, uzliek 

kājiņas uz pleciem 
- blēņojas.” Es tad 
atgādinu saimniekam 
- vai pēc diviem ga-
diem, ja šis zirgs 
uzliks kājas viņam 
uz pleciem, viņš to 
arī gatavs uztvert kā 
blēņošanos? Zirgam 
jāpakļaujas cilvēkam. 
Cilvēks ir zirga saim-
nieks - nevis otrādi. 

Nozīmīga panā-
kumu atslēgas sas-
tāvdaļa ir pareiza 
rikšotāja sagatavoša-
na jau no agra vecu-
ma. Vēl mazam ku-
meliņam esot, jākopj 
un jātīra kumeļa nagi, 
lai veidotos pareiza 
gaita. Līdzīgi kā 
cilvēkam, kad no ne-

pareiziem apaviem un staigāšanas veido-
jas plakanā pēda, kas vēlāk ietekmē cilvē-
ka veselību. Tāpat ir ar zirgu, tiklīdz naga 
forma deformējas, deformējas kāju kauli, 
dzīslas. Tas mazina iedzimtās zirga spē-
jas un atņem zirgam lielu daļu no kopējās 
veiksmes.

Sportā katra sekundes simtdaļa ir 
svarīga, tāpēc nozīmīga ir katra šāda vei-
da nianse - tas ietekmē rezultātu. Liela 
nozīme ir arī zirga pakaviem. Ar tiem var 
vienā reizē sabojāt visu iepriekš ieguldīto 
darbu un sabeigt zirgu uz mūžu. Taču ar 
tiem var arī koriģēt zirga gaitu, uzlabot un 
nostiprināt muskulatūru. 70. gadu beigās 
es šīs prasmes apguvu kursos un pabeidzu 
apmācības ar izcilību. 

Ja runājam pavisam godīgi, tad 
Koman Šel veiksmes un panākumu stāsts 
ir sācies jau mātes miesās. Un tas ir pa-
reizākais ceļš uz veiksmi un panākumiem. 
Jaunais rikšotājs jāsāk audzināt, kad tas 
vēl ir mātes miesās. Pareizi organizējot un 
vadot grūsnai ķēvei aktivitātes, paralēli tiek 
attīstīts jaunais rikšotājs. 

Otrs mans skolotājs, kura priekšā 
zemu paklanos, ir galvenais vetārsts 
Obuhovs no Maskavas hipodroma. Manu 
pastiprināto interesi par zirgiem viņš izko-
da pirmais, tāpēc sniedza visu nepiecieša-
mo literatūru, grāmatas, lai es pilnveido-
ju un paplašinu savas zināšanas zirga 
anatomijā. Viņš atzina, ka es esmu uz 
pareizā ceļa, jo viena no panākumu atslē-
gas sastāvdaļām sportā ir labs un vesels 
zirgs. Taču, lai to panāktu, nepietiek vien ar 
treniņiem, laicīgi jāmāk noteikt visas zirga 
kaites un jāzina, kā tās ārstēt un nepieļaut 
to attīstību. Rikšotājam jāzina, kas noti-
ka ar zirgu, kāpēc tas notika, kā mazināt 
turpmāko nelabvēlīgo ietekmi. Zirgs jāredz 
kopumā - viņa miesa, viņa temperaments, 
jāizprot viņa uzvedība. Ja saimnieks spēs 
vienlaicīgi to zirgā saskatīt, var cerēt uz 
panākumiem, ja redz zirgu tikai pa daļām, 
tad spožu panākumu nekad nebūs.  

Lielu ieguldījumu šis ārsts deva man 
tieši praksē. Viens ir izlasīt informāciju 
grāmatā, otrs - pats vērtīgākais - redzēt 
dabā un nekavēt laiku minējumos, bet 
tieši, precīzi, ātri noteikt diagnozi un 
rīkoties tālāk. 

Cilvēkam, kurš strādā ar zirgiem, ir 
jābūt gan viņa vetārstam, gan arī viņa 
dvēseles ārstam. 

Protams, viena no svarīgākajām 
veiksmes atslēgām ir arī zirgi, to iedzimtī-
ba. Ja zirgā neplūst rikšotāja asinis, tad 
centies cik vēlies, uzvaras laurus neplūksi.

Jūs minējāt, ka dzīves ceļi Jūs aiz-
veda uz Rēzeknes zirgu audzētavu, taču 
Dagdas novadā Jūs vairāk pazīstams 
kā kolhoza “Brīvība” zirgu treneris. 

Rēzeknē es biju neilgu laiku, taču 
tas bija ļoti nozīmīgs posms manā izaug-
smē. Ja nebūtu šī perioda, iespējams, es 
būtu kaut ko palaidis garām. Par to, ka 
atgriezos kolhozā “Brīvība”, jāpasakās tā 
laika kolhoza priekšsēdētājam Ādolfam 
Ločmelim, taču par tālāko ceļu uz veiksmi, 
lasiet nākamajā laikraksta numurā. 

Raksta “Nikolaja Gaiļejeva ceļš uz 
panākumiem” 2. daļu lasiet nākamajā nu-
murā. 

Elizabete VIĻUMA - GRAŽULE

Lauksaimnieku organizāciju 
jautājumi/atbildes
sanāksmei 
“PLATĪBU MAKSĀJUMI”
Turpinājums. Sākums “Ezerzeme” nr. 8 
(29.01.2016.)

Daudzi lauksaimnieki arodvidus-
skolu beiguši padomju gados, kad pie 
diplomiem netika pievienots doku-
ments par stundām katrā priekšmetā. 
LAD pārstāvji šiem klientiem liek griez-
ties arhīvā, lai varētu sameklēt kādā 
programmā cik stundas apgūtas. Vai 
LAD varētu šādu informāciju no arhīva 
pieprasīt, lai katram pretendentam nav 
papildus izdevumi? 

LAD ir izveidojis no jau iesniegtiem do-
kumentiem un citas pieejamās informācijas 
skolu sarakstu, kuru beidzējiem netiek pra-
sīta informācija. Skolu saraksts publicēts 
LAD mājaslapā. Līdz ar to tiem pretenden-
tiem, kuri beiguši šīs skolas, nav nepiecie-
šamas arhīva izziņas. Informācija pieejama 
LAD mājaslapā sadaļā “Atbalsts jaunajiem 
lauksaimniekiem – Rokasgrāmatas”. Pre-
tendenti izdevumus, kas radušies par arhī-
va izziņas pieprasīšanu, var iekļaut projekta 
vispārējās izmaksās (20%). 

LAD mājas lapā pie mazo saimnie-
cību dokumentācijas (rokasgrāmatas) 
ir pievienotas vispārējās Publicitātes 
vadlīnijas, no kurām īsti nesaprotu, kas 
tieši attiecas uz mazo projektiem. Jo tur 
noteikts, ja projekts ir >10 000 tad vajag 
informācijas plāksni, bet vienlaicīgi mi-
nēts, ka tas ir apmācībām (it kā piemērs 
nevis, ka tikai apmācībām), turpat tālāk 
attiecībā uz investīcijām pamatlīdzek-
ļos plakātu vajag, ja ir > 50 000 EUR. No 
tā var secināt, ka uz mazo saimniecību 
projektiem īsti nekas neattiecas. Būtu 
labi saņemt LAD skaidrojumu par šo - 
vajag/nevajag un ja vajag, tad ko un kur. 

Publicitāti nepieciešams ievērot arī 
mazajām saimniecībām (izdales materiāls).

Vai varētu uzzināt, kad paredzama 
nākamā pieteikšanās vienreizējā atbal-
sta programmai mazajām lauku saim-
niecībām? 2015. gada oktobrī tā saucās 
kā apakš pasākums: “Atbalsts uzņē-
mējdarbības uzsākšanai, attīstot ma-
zās lauku saimniecības” ar vienreizēju 
finansējumu līdz 15 000 EUR. 

Plānots, ka tā varētu būt 2016. gada 
vasara. 

Kāpēc atbalsta pasākumā “Iegul-
dījumi materiālajos aktīvos” iespējams 
iesniegt projektus tikai pilnīgi jaunas 
tehnikas iegādei? Kāpēc šajā atbalsta 
pasākumā netiek dota iespēja iegādā-
ties arī lietotu vai mazlietotu tehniku?

EK likumdošana (Regulas 1605/2013 
45.pants) paredz, ka investīciju pasāku-
miem atbalstāma tikai jaunu pamatlīdzek-
ļu iegāde. 

Kāds ir 2016.gada grafiks pasāku-
mu kārtām - kad tiek plānots atvērt citas 
kārtas šajā gadā uz investīciju pasāku-
miem, kā arī kāds ir laika grafiks LEA-
DER stratēģiju apstiprināšanai un kad 
tur varētu tik uzsākta kārtu izsludinā-
šana uz noteiktajiem pasākumiem. Tas 
ir nepieciešams, lai spētu plānot aktivi-
tātes visa gada garumā. Vai ir zināms, 
kad tiks atvērtas nākamās kārtas mazo 
lauksaimnieku programmā, jauno lauk-
saimnieku programmā, ieguldījumos 
materiālajos aktīvos un uzņēmumu ra-
dīšanā un attīstībā. 

Tiek izstrādāts pasākumu atvēršanas 
grafiks 2016.gadam. Provizoriski atbalsts 
jauniem lauksaimniekiem un mazajām 
saimniecībām plānots 2016.gada vasarā, 
IMA - 2016.gada rudenī un nelauksaim-
niecības pasākums – 2016.gada otrajā 
pusē. Grafiks tiek saskaņots ar ZM, tas 
tiks publicēts LAD mājaslapā. Par LEA-
DER: Komitejas sēdes, kurā varētu tikt 
apstiprinātas pirmās 13.stratēģijas (ja 
netiek lūgts papildināt vai precizēt stratē-
ģijas) ir plānota 27.01.2015., 28.01.2015. 
Pārējās Komitejas sēdes ir paredzētas 
03.02.2016, 10.02.2016 un 11.02.2016. 
Katrai VRG projektu izsludināšanas kārtas 
būs atšķirīgos termiņos.

Turpinājums  nākamajā numurā.



6 2016. gada 2. februāris

LTV1
6.00 LR valsts himna
6.02 Es - savai zemītei
6.30 Rīta Panorāma
8.35, 17.00 Mīlas viesulis
9.35, 16.05 Mīlas jūra
10.35, 13.05, 14.55 Top-Shop 
10.50, 18.53, 5.00 Ceturtā 
studija  11.20 Supernova 
12.20 100 g kultūras
13.20, 5.30 Vides fakti
13.55 Raķetēni
14.25 Kas te? Es te! 
15.10 Jaunie ārsti
18.00, 23.05 Ziņas
19.30 Īstās latvju saimnieces
20.30 Panorāma
21.13 Latloto. Viking Loto
21.20 Tieša runa  22.30 Zebra 
22.45 Aculiecinieks
23.20 Midsomeras slepkavības
1.15 1:1

LTV7
6.00 LR valsts himna
6.03, 5.30 1000 jūdzes Indijā
6.30 Projekts Nākotne
7.00 Ceturtā studija
7.30 De facto
8.05 Province
8.35, 5.00 Citādi latviskais
9.10, 0.30 100 g kultūras 
9.55 Jaunie ārsti
10.50, 16.05 Muhtars atgriežas
11.45, 20.00 Alpu dakteris 
12.40 SeMS 
13.40 Jura Kulakova jubilejas 
koncerts
15.00, 1.15 LTV - 60
15.35, 1.30 Eiropa fokusā
17.00 Dzīve šodien
18.00 Šodien
18.35 Punkti uz i
20.55 Pasaules skaņa
22.05 15 stāsti par jauno 

22.50 Uz motocikliem apkārt 
Ķīnai
23.20 Iepazīstieties - romieši

LNT
6.00, 14.20 Ēd un tievē
6.30, 3.05 900 sekundes
8.40, 1.10 Dzīvīte
9.05, 20.35 Degpunktā
9.35, 2.25 Dzīves krustcelēs
10.40, 13.45 Televeikala 
skatlogs
10.55 Mežonīgā sirds
11.50 Mf. Pasaules lāpītāja
14.00, 17.50, 20.00 LNT ziņas
14.50 Dallasa
15.45 Nemelo man!
16.50, 18.00 Atriebības zeme
18.55, 1.30 Spēles karaliene
21.10 Bīstamā paradīze
22.10 Mf. Bēdīgi slavenie 
mērgļi

4.45, 5.00 Karamba!
5.20 Bernards
5.35 Kristīgā programma 

TV3
6.45 Mans mazais ponijs
7.10, 13.00 Bruņurupuči nindz-
jas  7.40, 13.30 Beibleidi 
8.00, 18.00 Divarpus vīri 
9.00, 15.40 Komisārs Reksis 
10.00 Īpašo uzdevumu vienība 
Hawaii 
11.00 Nozieguma skelets 
12.00, 5.55 Rozenheimas 
detektīvi
14.00 Lācēna Pedingtona 
piedzīvojumi
14.20, 2.00 Amerikas smieklī-
gākie videokuriozi
14.55, 2.45 Ievas pārvērtības
16.45, 20.20, 3.25 UgunsGrēks
19.00, 3.55 TV3 Ziņas

19.35, 4.25 Bez Tabu
21.00 Tēta nedienas
23.05 Greislenda
0.05 Ģēnijs uzvalkā 1.00, 5.00 
Svešais starp savējiem 

TV3+
7.00, 17.50, 3.40 Māja-2
7.50 Kucēnu patruļa
8.50 Bada spēles
9.50, 14.30 Comedy Batls
11.10, 15.35 Comedy Women
12.15, 16.40 Tētuka meitiņas
13.30, 20.00 SašaTaņa
18.55, 2.20 Brīvdienas Meksikā
21.00 Tētis sprukās
23.00 Mf. Atdzimšana
0.50 Mf. Nefinansiētais 

TV5
8.10, 17.10 Nabaga Ļaļa

9.05, 12.40 TV skatlogs
9.20 Kadeti
11.10 Paspēt 24 stundu laikā
12.10, 22.25, 0.30 Kriminal+
12.55 6 kadri
13.20, 18.05 Nemelo man!
14.20, 23.30 Apustulis
15.20 Mf. Radinieks
19.10 Ziņas
19.20 Hokejs
22.00 Vakars@22
23.00 Ārpus likuma
1.00 Mūzika

NTV
6.00 Rīts
7.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
5.00 Šodien
7.10 Rīts ar Jūliju Visocku
8.00 Muhtara atgriešanās
9.20 Bākas gaisma un ēna
11.00 Zvērināto tiesa

Televīzijas programmaTREŠDIENA, 3. februāris

2. februārī Ir iemesls!

Pjotra Skargas dzimšanas diena 
Polijas un Lietuvas vēsturē droši vien 

nav cita cilvēka, kurš pieliktu tikpat daudz 
pūliņu, lai stiprinātu savu valsti, tās vie-
notību un labklājību. Polijas-Lietuvas 
lielvalsts, ar tās sarežģīto iekārtu, šļah-
tas tiesībām un karaļa vēlēšanām, nekad 
nevarēja pilnā mērā baudīt mieru un gūt 
pārliecību par savu nākotni. Valsti satri-
cināja reliģiozas nesaskaņas, politiskas 
intrigas, nepārtraukti kari. Gaisā virmoja 
šaubas par valsts turpmāko pastāvēšanu, 
jo tajā viss bija tik nestabils un neprogno-
zējams...  

Pjotrs Povenskis bija dzirnavnieka 
dēls. Neskatoties uz to, ka ģimenē visi 
zināja leģendu par šīs dzimtas dižciltīgo 
izcelsmi, Pjotra ģimene nepiederēja pie 
muižnieku kārtas. Savu ģerboni Povens-
kis - Skarga saņēma no karaļa, un tas no-
tika daudz vēlāk. Taču tagad mums, 21. 
gadsimta cilvēkiem, šis fakts nešķiet tik 
svarīgs. Kaut gan... Vēsturē bieži vien pat 
nenozīmīgs fakts var izraisīt kādu citu sva-
rīgu notikumu.  

Dzirnavnieka dēls Pjotrs agri zaudēja 
savus vecākus. 12 gadu vecumā Povenska 
vienīgie aizbildņi bija viņa vecākie brāļi. 
Lai ātrāk atbrīvotos no šī ēdāja, brāļi no-
lēma aizsūtīt Pjotru uz Krakovas akadē-
miju, lai viņš studētu teoloģiju un kļūtu 
par priesteri. Neskatoties uz to, ka par 
studijām bija jāmaksā ievērojama naudas 
summa, Povenski nolēma, ka tā ir labākā 
iespēja viņu jaunākajam brālim, un arī tā-
pēc, ka viņš parādīja teicamas spējas un 
centīgumu mācībās. Pēc teoloģijas baka-
laura grāda iegūšanas Pjotram piedāvāja 
vadīt baznīcas skolu Varšavā. Sava man-
tinieka audzināšanu viņam uzticēja Ļub-
ļinas vojevoda.  

Kad Pjotram bija 28 gadi, viņu ordi-
nēja par priesteri un viņš devās uz savu 
pirmo kalpošanas vietu - Ļvovu. Divu 
gadu garumā Pjotram izdevās no vienkār-
ša kanoniķa kļūt par katedrāles kancleru. 
Pjotra Skargas vārds (pseidonīmi tolaik 
bija ļoti izplatīti) arvien biežāk tika minēts 
kā iespējama kandidatūra Ļvovas arhibīs-
kapa amatā... Taču pats Pjotrs nekāroja 
pēc augstiem amatiem, viņš devās uz 
Romu un turpināja izglītību. Skarga vien-
mēr atstāja spēcīgu iespaidu savu spredi-
ķu laikā, līdz ar to viņš piesaistīja nesen 
radītā jezuītu ordeņa uzmanību. Pjotru 
pārliecināja, ka viņš atnesīs daudz vairāk 
labuma Baznīcai, ja iestāsies ordeņa rin-
dās. Un Skarga piekrita.  

Jaunā kalpošanas vieta bija Viļņa. Šai 
laikā pilsētā plosījās mēra epidēmija. Lie-
tuvas galvaspilsēta kļuva arvien tukšāka, 
arī daudzi garīdznieki pameta pilsētu. Bet 
jezuīti, kuru vidū bija arī Pjotrs Skarga, 
turpināja kalpot baznīcās, apkopt slim-
niekus, apglabāt mirušos. Pēc kārtējām 
bērēm sludinātājs Pjotrs atgriezās savā 
dievnamā. Viņam pretī jāja viens no ie-
tekmīgākajiem Viļņas kalvinistiem. Augst-
manis uzklupa Skargam ar lamuvārdiem 
un lāstiem, piespieda viņu pie sienas un 
iesita ar zobenu pa galvu. Taču Pjotrs 
pēc šī nežēlīgā uzbrukuma tikai paklanī-
jās savam pāridarītājam un devās tālāk. 
Daži liecinieki pastāstīja par šo notikumu 
lielkņazam. Lietuvas valdnieks ļoti sadus-
mojās un pavēlēja sodīt pāridarītāju. Pats 
Skarga centās pierunāt kņazu aizmirst par 
šo starpgadījumu. Pēc šī notikuma Viļņā 
vairāk nekā pussimts protestantu pār-
krustījās par katoļiem, to vidū bija arī trīs 

mācītāji. 
XVI gadsimts 

Eiropā nebija mie-
rīgs. Protestanti 
iekaroja pozīcijas 
daudzās valstīs, 
pastāvīgi notika 
sadursmes starp 
katoļiem un kristie-
tības apoloģētiem. 
Rečā Pospolitā bija 
pieņemti likumi par iecietīgo attieksmi 
pret ticību, taču tas nevienkāršoja iek-
šējos konfliktus valstī. Skarga bija spilgts 
sludinātājs un spēcīgas, centralizētas un 
humāni organizētas valsts piekritējs. 

Lai paklausītos Skargas sprediķus, 
pulcējās milzīgi cilvēku pūļi. Zinošs, pa-
tiess, emocionāls un talantīgs priesteris 
visus savas oratora mākslas spēkus vel-
tīja tam, lai pārliecinātu poļus pārtraukt 
domstarpības, nesaskaņas un konfliktus. 
Talantīgo priesteri pamanīja karalis un uz-
aicināja viņu kalpot savā galmā. 

Diemžēl bija arī tādi cilvēki, kas ap-
skauda “dzirnavnieka dēlu” sakarā ar viņa 
spīdošo karjeru, īpaši pēc tam, kad kara-
lis piešķīra Skargam muižnieka titulu un 
ģerboni. Bet paša sludinātāja dzīvē nekas 
nemainījās. No sākuma viņš priecājās, ka 
tagad viņa sprediķi ātrāk varēs nonākt 
līdz valdnieku ausīm. Taču drīz vien viņš 
piedzīvoja vilšanos. Karalim Skarga bija 
kaut kas līdzīgs augstu intelektuālajai iz-
klaidei, staigājošajai enciklopēdijai, citātu 
avotam un interesantu rakstu krājumam. 
Karalis nekādi negribēja noticēt tam, par 
ko runāja Pjotrs. Viņam patika tas, ka 
Skarga iestājās par karaļa varas nostipri-
nāšanu un par šļahtas tiesību ierobežoju-
mu. Bet nekādus pasākumus, lai tiešām 
stiprinātu savu valsti, karalis neuzsāka, jo 
cerēja, ka viss sakārtosies pats no sevis. 

Ar Pjotra centieniem Krakovā tika 
uzbūvēta Svētā Pētera un Svētā Pāvila 
baznīca, galvenā jezuītu baznīca Polijā, 
ar garīgo misiju viņš apmeklēja Rīgu, Po-
locku, Minsku. Visās vietās, kurās Skarga 
devās vizītē, viņš izmantoja jebkādu ie-
spēju, lai uzstātos ticīgo priekšā. Viņš bija 
pārliecināts par to, ka tikai vienotā Baznī-
ca ir spējīga stāvēt pretī laika pārbaudī-
jumiem, priesteris darīja visu iespējamo, 
lai katoļu un pareizticīgo Baznīca salīgtu 
mieru, aktīvi strādāja, lai tiktu panākta 
ūnija (savienība) starp rietumu un aus-
trumu kristietības pārstāvjiem.  

Mūsdienu Polijā arvien biežāk var 
dzirdēt priekšlikumus par Pjotra Skargas 
kanonizāciju, bet viņa idejas vairākiem 
mūsdienu teologiem šķiet ļoti aktuālas 
tieši tagad, kad Eiropa piedzīvo ne pārāk 
pozitīvas pārmaiņas.  

Janam Mateiko ir glezna ar nosau-
kumu “Skargas sprediķis”. Sludinātājs ir 
attēlots tajā brīdī, kad viņš uzstājās kara-
ļa priekšā. Apkārt ir galminieki, baznīcas 
hierarhi, dižciltīgo šļahta. Neviens ne-
klausās priesteri, jo dažus šis emocionā-
lais karaļa mīlulis kaitina, citi - atklāti gar-
laikojas. Audekla centrā ir attēlots cimds, 
kas ir uz grīdas. Tas ir izaicinājuma sim-
bols. Bet kam un no kā? Atbilstoši gleznas 
autora idejai, Pjotrs Skarga uzrunā visus, 
kas negrib atteikties no personiskām in-
teresēm sava valsts labā, veselā saprāta 
un labākas nākotnes labā...  

Andrejs JAKUBOVSKIS 

Laika periodā no 
22.01.2016. līdz 29.01.2016. 
Krāslavas iecirknī tika reģistrēti 
44 notikumi. Būtiskākie:
•	 25. janvārī Dagdas iecirknī tika uzsākts 

kriminālprocess par finiera zāģbaļķu 
zādzību no koku krautuves Asūnes pa-
gasta Zeliškos. “Uz karstām pēdām” tika 
atrasta zagtā koksne un noskaidrotas 
vainīgās personas.

•	 26. janvārī Krāslavas iecirknī tika uz-
sākts kriminālprocess par to, ka no so-
ciālās rehabilitācijas centra “Mūsmājas” 
psihologa kabineta pazuda portatīvais 
dators “Samsung”. Kriminālmeklēšanas 
pasākumu gaitā tika noskaidrots, ka 
zādzību izdarīja centra audzēknis - E., 
dzim.1998.g., kurš jau agrāk vairākkārt 
bija nonācis policijas redzeslokā sakarā 
ar mantiskiem noziedzīgiem nodarīju-

miem. Nozagtais tika atrasts lombardā 
Krāslavā, Ostas ielā. Lombardā polici-
jas darbinieki izjuta nesapratni pret viņu 
izmeklēto zādzību un bija spiesti veikt 
kratīšanu neatliekamā kārtā, lai atgūtu 
zagto datoru. 

•	 26. janvārī apm. plkst.7.00 Krāslavā divi 
jaunieši, kuri arī agrāk neizcēlās ar li-
kumpaklausīgu uzvedību, iekļuva privā-
tīpašumā Ezera ielā, Krāslavā, ar nolūku 
izdarīt zādzību. Taču iecerētais neizde-
vās, jo profesionāli rīkojās apsardzes 
firmas “SAIF” darbinieks, kurš ierodoties 
notikuma vietā, aizturēja abus ļaunda-
rus un nodeva policijas gādīgajās rokās. 
S., dzim. 1988. g. un A., dzim.1991. g. 
tika aizturēti Kriminālprocesa likuma 
264.panta kārtībā.

Latgalē apturēta vēl viena alkohola ražotne. Šoreiz Krāslavā
 Veicot izmeklēšanu kādā agrāk 

uzsākta kriminālprocesa ietvaros, kas 
bija uzsākts saistībā ar nelikumīga al-
kohola apriti, Latgales policijai izdevās 
apturēt vēl vienas paštaisīta alkohola 
ražotnes darbību.

 VP LRP Kriminālpolicijas biroja 
policisti, izmeklējot agrāk uzsākto 
kriminālprocesu, noskaidroja, ka 
kādā privātsektora teritorijā Krās- 
lavā, iespējams, notiek nelikumī-
gas darbības akcīzes preču jomā. 
Turpinot operatīvos pasākumus, 
šīs informācijas pārbaudei minēta-
jā privātteritorijā tika veikta sank-
cionēta kratīšana, kuras rezultātā 
policistu aizdomas apstiprinājās. 

Pārbaudes rezultātā Krāsla-
vas pilsētā tika atklāta kārtējā al-
kohola ražotne, kas bija ierīkota 
kādā privātmājā. Pavisam tika 
izņemti 265 litri pašizgatavota al-

kohola, proti, 25 litri gatavās produkcijas 
(kandža), 240 litri brāgas, kā arī ierīce 
kandžas pagatavošanai. Saistībā ar noti-
kušo policija pārbauda 1963. gadā dzimu-
šu saimnieku. Jāpiebilst, ka produkcijas 
tirdzniecība notika turpat uz vietas un ļoti 
piesardzīgi.

1. februārī darbu pārtrauca VID klientu 
apkalpošanas centra Dagdas iecirknis

Valsts ieņēmumu dienests (turpmāk – 
VID) informē, ka no 2016. gada 1. februāra 
darbu pārtrauca VID Krāslavas klientu apkal-
pošanas centra Dagdas iecirknis, kas līdz šim 
atradās Daugavpils ielā 8, Dagdā. Turpmāk 
Dagdas novada iedzīvotāji VID pakalpojumus 
varēs saņemt VID Krāslavas klientu apkalpo-
šanas centrā Skolas iela 9, Krāslavā, kā arī 
Dagdas vienotajā valsts un pašvaldību klientu 
apkalpošanas centrā (turpmāk – VPVKAC) 
Alejas ielā 4, Dagdā. 

Lēmums par VID Krāslavas klientu ap-
kalpošanas centra Dagdas iecirkņa slēgša-
nu tika pieņemts, pirms tam rūpīgi izvērtējot 
klientu apkalpošanas centra ikdienas noslo-
dzi un klientu apmeklējuma intensitāti, kā arī 
to, ka darbu uzsāk Dagdas VPVKAC.   

Dagdas VPVKAC darbinieks klientiem 
sniegs VID šādus pakalpojumus: iesniegu-
mu pieņemšana par elektroniskajām algas 
nodokļu grāmatiņām, iedzīvotāju ienākuma 
nodokļa atvieglojumu reģistrēšanu/anulēšanu 
un iesniegumus par VID izsniegtu identifikato-
ru un paroli EDS lietošanai. Tāpat darbinieks 
nodrošinās Gada ienākumu deklarāciju pie-
ņemšanu un sniegs atbalstu darbam ar VID 
elektroniskās deklarēšanas sistēmu (EDS), in-
formējot un apmācot klientus VID e-pakalpoju-
mu izmantošanā. Plašāka informācija par Dag-

das VPVKAC pieejama Dagdas mājaslapā.
Atgādinām, ka iepriekš minētos VID 

pakalpojumus pašvaldību darbinieki sniedz 
arī vēl 51 novadu nozīmes attīstības centrā: 
Aglonas, Alojas, Alsungas, Amatas, Auces, 
Ādažu, Apes, Baltinavas, Beverīnas, Brocē-
nu, Carnikavas, Cesvaines, Ciblas, Dagdas, 
Daugavpils, Dundagas, Grobiņas, Ilūkstes, 
Inčukalna, Jaunpiebalgas, Jelgavas, Kanda-
vas, Kocēnu, Ķekavas, Lielvārdes, Lubānas, 
Naukšēnu, Neretas, Nīcas, Ozolnieku, Pār-
gaujas, Pļaviņu, Raunas, Riebiņu, Rojas, Ru-
cavas, Rugāju, Rundāles, Rūjienas, Salacgrī-
vas, Saulkrastu, Sējas, Skrundas, Stopiņu, 
Strenču, Tērvetes, Vaiņodes, Varakļānu, Vie-
sītes, Viļakas un Viļānu novada pašvaldībā.

VID atgādina, ka dienesta sniegtos pa-
kalpojumus nodokļu maksātāji var saņemt 
jebkurā VID klientu apkalpošanas centrā neat-
karīgi no deklarētās dzīvesvietas adreses vai 
uzņēmuma juridiskās adreses, kā arī izmanto-
jot Elektroniskās deklarēšanas sistēmu (EDS).

Jautājumu vai neskaidrību gadījumā ie-
dzīvotāji var zvanīt uz VID Nodokļu un muitas 
informatīvo tālruni 67120000, vērsties ar jau-
tājumiem jebkurā VID klientu apkalpošanas 
centrā, kā arī uzdot jautājumus rakstiski VID 
mājas lapā www.vid.gov.lv sadaļā Kontakti/ 
Uzdot jautājumu VID.

VID informē

Krimināls, notikumi
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LTV1
6.00 LR valsts himna
6.02 Es - savai zemītei
6.30 Rīta Panorāma
8.35, 17.00 Mīlas viesulis
9.35, 16.05 Mīlas jūra
10.35, 13.05, 14.55 Top-Shop 
10.50, 18.53, 5.00 Ceturtā 
studija 11.20 Daudz laimes! 
12.10 Latvijas šlāgeraptauja 
13.20 Aculiecinieks
13.35 Zebra 
13.55 Raķetēni
14.25 Kas te? Es te! 
15.10 Jaunie ārsti
18.00, 23.20 Ziņas
19.30 Uzvelc tautastērpu!
20.00 700 pasaules brīnumi
20.30 Panorāma
21.15 Uz Tobago Kurzemnie-
kiem pa pēdām
21.45 Ceļojums apkārt pasau-
lei 22.20 Fortitūda
23.35 100 g kultūras
0.35 Ietekmētā medicīna
1.35 Tieša runa
5.30 Saknes debesīs

LTV7
6.00 LR valsts himna
6.03, 5.30 1000 jūdzes Indijā
6.30 Pie stūres
7.00 Ceturtā studija
7.30, 5.00 Es - savai zemītei
8.00 Vides fakti
8.30 Tieša runa
9.40 Momentuzņēmums
9.55 Jaunie ārsti
10.50, 16.05 Muhtars atgriežas
11.45 Alpu dakteris
12.35 Balss pavēlnieks
14.25 LTV - 60
15.35, 1.45 Projekts Nākotne
17.00 Dzīve šodien

18.00 Šodien
18.35 Bez aizvainojuma
19.05 Momentuzņēmums
19.20 Latvijas Kausa fināls 
hokejā 21.50 100 g kultūras
23.35 Sporta studija
0.20 Zebra
0.35 Pasaules skaņa

LNT
6.00, 14.20 Ēd un tievē
6.30, 2.55 900 sekundes
8.40, 1.00 Dzīvīte
9.05, 20.35 Degpunktā
9.35, 2.10 Dzīves krustcelēs
10.40, 13.45 Televeikala skat-
logs 10.55 Mežonīgā sirds
11.50 Mf. Roze starp ērkšķiem
14.00, 17.50, 20.00 LNT ziņas
14.50 Dallasa 15.45 Nemelo man!
16.50, 18.00 Atriebības zeme
18.55, 1.20 Spēles karaliene
21.10 Profesija – mamma
22.10 Glābiet mūsu ģimeni
0.15 Čikāgas sardzē
4.40, 5.00 Karamba!
5.20 Bernards
5.35 Kristīgā programma 

TV3
6.45 Mans mazais ponijs
7.10, 13.00 Bruņurupuči nindz-
jas 7.40, 13.30 Beibleidi 
8.00, 18.00 Divarpus vīri 
9.00, 15.40 Komisārs Reksis 
10.00 Nevaldāmā tiesnese
11.00 Nozieguma skelets 
12.00, 5.55 Rozenheimas 
detektīvi
14.00 Lācēna Pedingtona 
piedzīvojumi
14.20 Amerikas smieklīgākie 
videokuriozi

12.20 Ārkārtas gadījums
13.00 Brāļi 15.20 Trīs zvaigznes
17.00 Runājam un rādām
19.00 Tīmeklis
21.00 Dienas kopsavilkums
21.35 Biškopis
23.30 Kurlais. Turpinājums.
1.25 Mf. Pistoles solo orķestrī 
3.20 Dzīvokļu jautājums
4.20 Pirmais raidījums
5.05 Advokāts

RTR Baltija
8.55 Par pašu galveno
10.00, 13.00, 16.00, 16.50, 
19.00 Vēstis
10.35, 13.30, 16.30, 18.35 
Vēstis-М
10.55 Kamenska
14.00 Zemstes ārsts
17.15, 2.50 Tiešais ēters
20.00 Mf. Saule dāvana

21.55 Speciālkorespondents
23.40 Lielā biznesa okšķeru 
spēles 
1.35 Steidzami uz numuru!
4.00 Krievijas rīts

PBK
6.00, 1.30 Euronews
6.35, 9.00, 11.00, 14.30, 17.10, 
2.00 Ziņas
6.40, 12.30 Bērnu klubs
7.00, 9.25 Labrīt!
9.55 Dzīvo vesels!
11.30 Vienatnē ar visiem
13.05 Tablete
13.35 Laiks rādīs
14.55 Vīriešu/ sieviešu
15.55, 3.55 Moderns sprie-
dums
17.50, 18.05 Precamies
18.00, 20.45, 23.00 Latvijas 
laiks

19.00 Lai runā!
20.00 Laiks
21.25 Ārpus kadra
21.50, 23.05, 2.15 Freida 
metode
0.00 Vakara Urgants
0.35 Par veco labo kino
5.35 Smieklīgi videoklipi

RenTV Baltic
6.15 Karavīri
7.10 Bērnu klubs 
7.29, 0.49 Laika ziņas
7.30, 19.45 Saviesīgas vaka-
riņas
8.35, 16.25 Fantastika zem 
grifa
9.40 Pulkstenis
9.55 Dievu ēdieni
11.00, 15.20, 17.30, 20.50, 
0.00 Dokumentāls projekts
12.05 Čapmanes noslēpumi 

13.10 Maldu teritorija 
18.35, 5.25 Visšokējošākās 
hipotēzes
23.00 Pazīsti mūsējos
0.50 Skatīties visiem

ONT
5.00, 7.30, 8.00, 10.00, 12.00, 
15.00, 17.00, 19.30, 0.00 
Mūsu ziņas
5.05 Mūsu rīts
8.05 Dzīvo vesels!
9.25 Kontrolpirkums
10.05, 12.05, 15.15, 17.15, 
20.00 Sporta ziņas
10.10 Moderns spriedums
11.15 Piezīmes
12.10 Vīriešu/ sieviešu
13.10 Vienatnē ar visiem
14.05 Laiks rādīs
15.20 Tablete
16.00 Precamies!

17.20 Tētuka meitiņas
17.50 Lai runā!
19.00 Laiks
20.05 Mažors
22.00 Mf. Nelabais nēsā Prada

Baltkrievija 1
5.00, 6.20, 7.15 Labrīt, Balt-
kreivija!
6.00, 7.00, 8.00, 11.00, 14.00, 
18.00, 23.00 Ziņas
6.05, 7.05 Ekonomikas ziņas
6.10, 7.10, 18.40, 22.20 Zona Х 
8.10, 21.00 Pēdas
9.00, 12.00, 15.00 90 sekundes
9.50 Vienkārša dzīve
11.10, 15.35 Ģimenes melodrā-
mas 12.25 Diena lielpilsētā
13.25 Zemstes ārsts
14.15, 17.40 Reģiona jaunumi
14.25, 23.30 Mīlestības izlīdzi-
nāšana

16.40 Baltkrievijas laiks
18.20, 22.40 Interešu sfēra
19.00, 0.20 Tulks
20.00 Panorāma
20.45 Aktuāla intervija
23.15 Sports

Baltkrievija 2
6.00 TV rīts
8.00, 20.05 TV barometrs
8.05, 16.25 Līgavu karš
8.40, 21.15 Neredzamais 
cilvēks
9.40, 15.20 Aizliegtā skola
10.40, 20.10 Ekstrasensi - de-
tektīvi 11.40, 16.55 Voroņini
12.20, 19.00 Rudie
13.25, 18.00 Virtuve
14.30, 22.15 PIN kods
21.05 Sportloto 5 no 36, KENO
23.05 Bafija pret vampīriem
0.35 Kā es satiku jūsu mammu

CETURTDIENA, 4. februāris 14.55, 2.35 Ievas pārvērtības
16.45, 20.20, 3.15 UgunsGrēks
19.00, 3.45 TV3 Ziņas
19.35, 4.15 Bez Tabu
21.00 Vajātājs
22.00 Mf. Neiznīcināmie
0.05 Kinomānija
0.35 Overtime TV
1.40, 5.00 Svešais starp 
savējiem

TV3+
7.00, 17.50, 3.40 Māja-2
7.55 Kucēnu patruļa
8.50 Bada spēles
9.50, 14.30 Comedy Batls
11.10, 15.35 Comedy Women
12.20, 16.40 Tētuka meitiņas
13.30, 20.00 SašaTaņa
18.55, 1.35 Brīvdienas Meksikā
21.00 Sporta skolotājs
22.00 Mf. Amerikāņu pīrāgs
23.55 Mf. Trīs collas

TV5
8.10, 17.10 Nabaga Ļaļa
9.05, 12.40 TV skatlogs
9.20 Kadeti
11.10 Paspēt 24 stundu laikā
12.10, 22.25, 0.30 Kriminal+
12.55 6 kadri
13.20, 18.30 Nemelo man!
14.20, 23.30 Apustulis
15.50 Tētis uz nomu
19.40 Ziņas
19.50 Mf. Maita čempionam
22.00 Vakars@22
23.00 Ārpus likuma
1.00 Mūzika

NTV
6.00 Rīts
7.00, 9.00, 12.00, 15.00, 
18.00, 5.00 Šodien
7.10 Rīts ar Jūliju Visocku

8.00 Muhtara atgriešanās
9.20 Bākas gaisma un ēna
11.00 Zvērināto tiesa
12.20 Ārkārtas gadījums
13.00 Brāļi
15.20 Trīs zvaigznes
17.00 Runājam un rādām
19.00 Tīmeklis
21.00 Dienas kopsavilkums
21.35 Biškopis
23.30 Kurlais. Turpinājums.
1.25 Mf. Pistoles solo orķestrī 
3.20 Vasarnīcas lietas
4.20 Galvenais ceļš
5.05 Advokāts

RTR Baltija
8.55 Par pašu galveno
10.00, 13.00, 16.00, 16.50, 
19.00 Vēstis
10.35, 13.30, 16.30, 18.35 
Vēstis-М
10.55 Kamenska
14.00 Zemstes ārsts
17.15, 2.50 Tiešais ēters
20.00 Mf. Saule dāvana
21.55 Mf. Divkauja 
23.40 Mf. Dzīves upe 
1.25 Steidzami uz numuru!
2.20 Smieklu istaba
4.00 Krievijas rīts

PBK
6.00, 1.30 Euronews
6.35, 9.00, 11.00, 14.30, 
17.10, 1.30 Ziņas
6.40, 12.30 Bērnu klubs
7.00, 9.25 Labrīt!
9.50 Dzīvo vesels!
11.30 Vienatnē ar visiem
13.05 Tablete
13.35 Laiks rādīs
14.55 Vīriešu/ sieviešu
15.55, 3.35 Moderns sprie-
dums
17.50, 18.05 Precamies

18.00, 20.45, 23.00 Latvijas 
laiks
19.00 Lai runā!
20.00 Laiks
21.15, 23.05, 1.45 Freida 
metode
23.30 Vakara Urgants
0.10 Sazvērestības teorija
3.20, 5.15 Smieklīgi videoklipi

RenTV Baltic
6.15 Karavīri
7.10 Bērnu klubs 
7.29, 0.44 Laika ziņas
7.30, 19.45 Saviesīgas vaka-
riņas
8.35, 16.25 Fantastika zem 
grifa
9.40 TOP shop
9.55 Dievu ēdieni
11.00, 15.20, 17.30, 23.55 
Dokumentāls projekts
12.00 Čapmanes noslēpumi 
13.05 Maldu teritorija 
18.35, 5.25 Visšokējošākās 
hipotēzes
20.50 Kara noslēpums
23.00 V un S
0.45 Skatīties visiem

ONT
5.00, 7.30, 8.00, 10.00, 12.00, 
15.00, 17.00, 19.30, 0.20 
Mūsu ziņas
5.05 Mūsu rīts
8.05 Dzīvo vesels!
9.25 Kontrolpirkums
10.05, 12.05, 15.15, 17.15, 
20.00 Sporta ziņas
10.10 Moderns spriedums
11.15 Piezīmes
12.10 Vīriešu/ sieviešu
13.10 Vienatnē ar visiem
14.05 Laiks rādīs
15.20 Tablete
16.00 Precamies!

17.20 Tētuka meitiņas
17.50 Lai runā!
19.00 Laiks
20.05 Jātiek skaidrībā
20.30 Mažors
22.25 Mf. Melnais gulbis

Baltkrievija 1
5.00, 6.20, 7.15 Labrīt, Balt-
kreivija!
6.00, 7.00, 8.00, 11.00, 14.00, 
18.00, 23.00 Ziņas
6.05, 7.05 Ekonomikas ziņas
6.10, 7.10, 18.40, 22.25 Zona Х 
8.10, 21.00 Pēdas
9.00, 12.00, 15.00 90 sekun-
des
9.50 Vienkārša dzīve
11.10, 15.35 Ģimenes me-
lodrāmas
12.25 Diena lielpilsētā
13.25 Zemstes ārsts
14.15, 17.40 Reģiona jaunumi
14.25, 23.30 Lamatas
16.40 Baltkrievijas laiks
18.20, 22.40 Interešu sfēra
19.00, 0.15 Nepamet mani
20.00 Panorāma
20.45 Speciālreportāža
23.15 Sports

Baltkrievija 2
6.00 TV rīts
8.00, 20.05 TV barometrs
8.05, 16.25 Līgavu karš
8.40, 21.10 Neredzamais 
cilvēks
9.40, 15.25 Aizliegtā skola
10.40, 20.10 Ekstrasensi - 
detektīvi
11.45, 16.55 Voroņini
12.25, 19.00, 23.00 Rudie
13.25, 18.00 Virtuve
14.30, 22.10 PIN kods
21.00 Sportloto 5 no 36, KENO
23.25 Bafija pret vampīriem

LTV1
6.00 LR valsts himna
6.02 Es - savai zemītei
6.30 Rīta Panorāma
8.35, 17.05 Alpu dakteris
9.35, 16.05 Mīlas jūra
10.35, 13.05, 14.55 Top-Shop 
10.50 Ceturtā studija
11.20, 1.25 Kalle nāk
13.20 Saknes debesīs
13.55 Raķetēni
14.25 Brīnumskapja skola
15.10 Jaunie ārsti
18.00, 23.00 Ziņas
18.55 100 g kultūras
19.05 Gudrs, vēl gudrāks
20.30 Panorāma  21.15 Vera
23.15 Skutelis ir studijā
23.30 Latvijas šlāgeraptauja 
0.25 Fortitūda
3.00 Midsomeras slepkavības
4.45 Sporta studija
5.30 Province

LTV7
6.00 LR valsts himna
6.03, 5.30 1000 jūdzes Indijā
6.30 Labākais no Euromaxx
7.00 Ceturtā studija
7.30, 3.05 LTV - 60
7.50 1:1  8.40 Jaunie ārsti
9.35, 13.00 Muhtars atgriežas
10.30, 12.00, 13.50, 15.20 PK 
skeletonā
11.30, 19.35 Aculiecinieks
11.45, 15.00 Momentuzņē-
mums  16.30, 5.00 Pie stūres
17.00 Dzīve šodien
18.00 Šodien
18.35 Personīgā lieta
19.05 1000 jūdzes Kambodžā

20.00 Novecojošā Japāna
21.00 Tās tik ir operas! 
22.00 Mf. Izdegušo zemju 
princis
23.45 Eiropa koncertos
0.35, 2.10 100 g kultūras
1.20 15 stāsti par jauno 

LNT
6.00, 14.20 Ēd un tievē
6.30, 3.20 900 sekundes
8.40, 1.05 Dzīvīte
9.05, 20.35 Degpunktā
9.35, 2.15 Dzīves krustcelēs
10.30, 13.45 Televeikala 
skatlogs
10.55 Mežonīgā sirds
11.50 Mf. Roze starp ērkšķiem
14.00, 17.50, 20.00 LNT ziņas
14.50 Dallasa
15.45 Nemelo man!
16.50, 18.00 Atriebības zeme
18.55, 1.25 Spēles karaliene
21.10 Dzintara dziesmas
22.10 Sirdsmīļā Monika
22.55 Greizais spogulis
3.00 Galileo  5.00 Briklberija
5.20 Ķerto līga
5.40 Karamba!

TV3
6.45 Mans mazais ponijs
7.10, 13.00 Bruņurupuči nindz-
jas   7.40, 13.30 Beibleidi 
8.00, 18.00 Divarpus vīri 
9.00, 16.00 Komisārs Reksis 
10.00 Vajātājs
11.00, 5.50 Nozieguma skelets 
12.00 Rozenheimas detektīvi 
14.00 Lācēna Pedingtona 
piedzīvojumi

14.20 Smieklīgākie videokuriozi
15.10, 3.10 Ievas pārvērtības
17.00, 2.30 Ēnu spēles 
19.00, 3.50 TV3 Ziņas
19.35, 4.20 Bez Tabu
20.20 Dzīves smalkumi 
21.00 Mf. Ņujorkas taksometrs
23.00 Mf. Mazbudžeta aģents
0.40 Mf. Neiznīcināmie
5.00 Svešais starp savējiem 

TV3+
7.00, 17.50, 1.35 Māja-2
7.55 Kucēnu patruļa
8.50 Bada spēles
9.50, 14.30 Comedy Batls
11.10, 15.35 Comedy Women
12.20, 16.40 Tētuka meitiņas
13.30 SašaTaņa
20.00 Mf. Čeburaška
21.45 Mf. Henriha Lēfeja sešas 
sievas   23.35 Mf. Uzvari!

TV5
8.10, 17.10 Nabaga Ļaļa
9.05, 12.40 TV skatlogs
9.20 Kadeti
11.10 Paspēt 24 stundu laikā
12.10, 22.25 Kriminal+
12.55 6 kadri
13.20, 18.05 Nemelo man!
14.20 Apustulis
15.25 Mf. Pulksteņmeistars
19.10 Ziņas  19.20 Hokejs
22.00 Vakars@22
23.00 Greizais spogulis
1.15 Mūzika

NTV
6.00 Rīts 7.00, 9.00, 12.00, 
15.00, 18.00 Šodien
7.10 Rīts ar Jūliju Visocku

8.00 Muhtara atgriešanās
9.20 Bākas gaisma un ēna
11.00, 0.05 Zvērināto tiesa
12.20 Ārkārtas gadījums
13.00 Brāļi
15.20 Trīs zvaigznes
17.00 Runājam un rādām
19.00 Mf. Vīriešu brīvdienas
22.50 Vairākums
1.50 Mf. Pistoles solo orķestrī 
3.40 Kriminālā Krievija
4.10 Volkova stunda

RTR Baltija
8.55 Par pašu galveno
10.00, 13.00, 16.00, 16.50, 
19.00 Vēstis
10.35, 13.30, 16.30, 18.35 
Vēstis-М
10.55 Kamenska
14.00 Zemstes ārsts
17.15, 2.30 Tiešais ēters
20.00 Humora raidījums
22.00 Mf. Reiz pārkāpjot 
robežu
23.50 Mf. Septiņi vēji 
3.40 Izmeklēšanu vadaliet-
pratēji 

PBK
6.00, 0.45 Euronews
6.35, 9.00, 11.00, 14.30, 17.10 
Ziņas
6.40, 12.30 Bērnu klubs
7.00, 9.25 Labrīt!
9.55 Dzīvo vesels!
11.30 Vienatnē ar visiem
13.00 Tablete
13.35 Laiks rādīs
14.55 Vīriešu/ sieviešu
15.55, 2.50 Moderns sprie-
dums
17.50, 18.05 Cilvēks un likums
18.00, 20.35 Latvijas laiks

18.55 Brīnumu lauks
20.00 Laiks
21.10 Zelta gramofons
23.20 Vakar Urgants
0.10 Humora raidījums
1.15 1 in city
2.35, 5.05 Smieklīgi videoklipi
3.40 Mf. Karuselis

RenTV Baltic
6.15 Karavīri  7.05 Bērnu klubs 
7.25, 0.49 Laika ziņas
7.30, 19.45 Saviesīgas vaka-
riņas
8.35, 16.25 Fantastika zem 
grifa 9.40 TOP shop
9.55, 15.25, 17.30, 0.00 Doku-
mentāls projekts
12.05, 20.50 Čapmanes 
noslēpumi 
13.05 Maldu teritorija 
18.35 Visšokējošākās hipotēzes
21.55 Dīvaina lieta
23.00, 0.50 Skatīties visiem

ONT
5.00, 7.30, 8.00, 10.00, 12.00, 
15.00, 17.00, 19.30, 0.00 
Mūsu ziņas
5.05 Mūsu rīts
8.05 Dzīvo vesels!
9.25 Kontrolpirkums
10.05, 12.05, 15.15, 17.15, 
20.00 Sporta ziņas
10.10 Moderns spriedums
11.15 Piezīmes
12.10 Vīriešu/ sieviešu
13.10 Vera Glagoļeva
14.10 Laiks rādīs
15.20 Mf. Trīs plus divi
17.20 Gaidi mani. Baltkrievija
17.55 Brīnumu lauks
19.00 Laiks
20.05 Zelta gramofons

22.05 Mf. Miljons tējkannām

Baltkrievija 1
5.00, 6.20, 7.15 Labrīt, Balt-
kreivija!
6.00, 7.00, 8.00, 11.00, 14.00, 
18.00, 22.55 Ziņas
6.05, 7.05 Ekonomikas ziņas
6.10, 7.10, 18.20 Zona Х 
8.10 Pēdas
9.00, 12.00, 15.00 90 sekun-
des
9.50 Vienkārša dzīve
11.10, 15.30 Ģimenes me-
lodrāmas
12.25 Diena lielpilsētā
13.25 Zemstes ārsts
14.25, 17.40 Reģiona jaunumi
14.25, 23.25 Lamatas
16.35 Baltkrievijas laiks
17.10 Izmeklēšanas noslēpumi 
19.00, 0.10 Nepamet mani
20.00 Panorāma
20.45 Gigantu liktenis
21.15 Mf. Skaistule
23.15 Sports

Baltkrievija 2
6.00 TV rīts
8.00, 20.05 TV barometrs
8.05, 16.20 Līgavu karš
8.40 Neredzamais cilvēks
9.45, 15.20 Aizliegtā skola
10.40 Ekstrasensi - detektīvi
11.40 Voroņini
12.45, 16.50 Rudie
13.20 Virtuve  
14.30, 22.40 PIN kods
17.20, 0.15 Mītu grāvēji
18.20 Mf. Ķīlniece
20.10 Bafija pret vampīriem
21.00 Sportloto 5 no 36, KENO
23.30 Reportieris

PIEKTDIENA, 5. februāris
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lielā ziemas sezonas 
IZPĀRDOŠANA 

līdz 80 %

IEPĒRK
SIA “SENLEJAS” – liellopus, te-
ļus, jērus. Samaksa tūlītēja. T. 
65322454, 26190124, 26319888;
cūkas, aitas, zirgus, liellopus, 
piena teļus. Tālr. 26200951;
zirgus, govis, teļus. Piespiedu 
nokaušana un pārvadāšana. 
Tālr. 29448794, 26650918.

LAIKA ZIŅAS
03.02. 04.02. 05.02.

+ 3... + 3  + 1... + 2 - 1 ... + 1

R   9 m/s R     5 m/s R   5 m/s

Reklāma un sludinājumi

Pateicamies Krāslavas drau-
dzes priesterim Eduardam 
Voroņeckim par mūsu mīļās 
Leontīnas Muizniekas stiprinā-
jumu ar Slimnieku sakramentu 
viņas pēdējās grūtās slimības 
laikā, priesterim Rodionam 
Doļam, latviešu un poļu gru-
pas dziedātājām, draudzes 
locekļiem, radiem, kaimiņiem, 
draugiem, BSRC “Mūsmājas” 
kolektīvam, bijušajiem kolē-
ģiem no Nodarbinātības aģen-
tūras - visiem, kuri lūdzās, at-
balstīja un dalījās zaudējuma 
sāpēs, izvadot dārgo mums 
cilvēku mūžības ceļā.  

Meitas ģimene, māsa.

 Laikraksts “Ezerzeme”  
pieņem sludinājumus 
katru darba dienu 

no plkst. 8.00 līdz 17.00.
Tālr. 65681464.

Papildinājums liturģiska-
jam kalendāram februārī 

(publicēts “Ezerzemē”
Nr. 8, 29.01.2016.)

Katoļu Baznīcā
10.02. - Pelnu trešdiena (Lielā 
gavēņa sākums. Stingrais 
gavēnis). Sv. Sholastika, 
jaunava.
11.02. - Vs. Jaunava Marija, 
Lurdas Dievmāte.

PĒRK

PĀRDOD

DAŽĀDI
visaugstākā cena par meža īpa-
šumiem vai cirsmām, l/s zemi. 
Tūlītēja samaksa. T. 29105447, 
20318082, 27413393;
par augstām cenām - mežus, 
cirsmas, lauksaimniecības 
zemi. Palīdzēsim noformēt vi-
sus nepieciešamos dokumen-
tus. izskatīsim visus piedāvā-
jumus. Samaksa tūlītēja. Tālr. 
25282726;
v ecās mašīnas - Žiguli, Volgu, 
Moskviču. Tālr. 29928618;
piekabi 2 PTS4. Tālr. 26282979;
senlaicīgus mūzikas instrumen-
tus - ermoņikas. Tālr. 26512645.

Vīrietis meklē darbu (skaldu mal-
ku, palīdzēšu celtniecībā). Tālr. 
28154821.
Sieviete (43) bez kaitīgiem iera-
dumiem meklē darbu. ATDOŠU 
āzi par simbolisku samaksu. 
Tālr. 24786574. 
IK “Lija L” (Dagdā, Brīvības 7a) 
sniedz transporta pakalpojumus 
(zeme, grants, graudi). Līdz 25 
tonnām. No 25 līdz 35 m3. Auto 
pacēlāja pakalpojumi - 18 m. 
Koku apgriešana. T. 29455509. 
Atdosim labās rokās kucēnus. 
izaugs vidēja lieluma suns. Būs 
gan labs sargsuns, gan draugs. 
Varam piegādāt bez maksas. 
Tālr. 26809348.

iekoptu, apstrādātu l/s zemi Ro-
bežnieku pag. - 44.8 ha (trijos 
gab.). Labi piebraucamie ceļi. 
Tālr. 29114384;
VW Passat B5-1,9, TDi (1999., 
TA). Tālr. 28386640;
“VW Passat” - 1.9., TD, 1992., TA 
līdz 11.2016., 700 €. T. 26412060;
džipu “NISSAN Double Cup” - 
2.5 turbo dīzelis, 4x4. Ar kravas 
kasti un virsbūvi. TA līdz 11.2016. 
3200 €. Tālr. 26412060;
mīkstās mēbeles (samts, dabīgā 
āda). Izgatavotas Vācijā. Piegā-
de. Tālr. 28487479;
grūsnas aitu mātes un jaunmā-
tes. Tālr. 28693451;
sivēnus Aulejā. Tālr. 26598779; 
kartupeļus. Piegāde. T. 27131681;
auzas, kartupeļus, trušus. Tālr. 
28797057;
malku. Tālr. 28139156.

• Sezonas ATLAIDES granīta un 
cementa - smelknes pieminek-
ļiem, kapapmalēm, plāksnēm, 
nožogojumiem.

• Granīta, krāsu un formu 
daudzveidība.

• Uzraksti  uz pieminekļiem ar 
padziļinātu gravējumu un 
smilšstrūklu.

• Pasūtī juma pēcapmaksa.
• Uzstādīšana un transporta 

pakalpojumi.
Krāslava, Jaunā iela 13, 

tālr. 25633212, 65681339.
Dagda, Rīgas iela 2a, t.28686822.

KAPU PIEMINEKĻU 
IZGATAVOŠANA

   LAD informē

Lauku atbalsta dienests (LAD) informē, 
ka, sākot ar šo gadu, pieteikties uz platību 
maksājumiem varēs tikai elektroniski, iz-
mantojot LAD Elektroniskās pieteikšanās 
sistēmu (EPS).

Lai varētu lietot minēto sistēmu un ie-
sniegt tajā iesniegumu, lauksaimniekiem 
jānoslēdz līgums par LAD elektroniskās 
pieteikšanās sistēmas pakalpojumu izman-
tošanu. LAD aicina visus lauksaimniekus, 
kuri nav kļuvuši par EPS lietotājiem līdz šim, 
noslēgt lietotāja līgumu tuvākajā laikā, lai 
pavasarī savlaicīgi varētu sākt lietot EPS un 
iesniegt iesniegumu maksājumu saņemša-
nai. Līguma forma ir pieejama gan elektro-
niski LAD mājaslapā www.lad.gov.lv izvēlnē 
“Kā kļūt par EPS lietotāju”, gan arī jebkurā 
LAD klientu apkalpošanas centrā. Aizpildī-
tu līgumu var iesniegt gan personīgi LAD 
klientu centros, gan elektroniski, izmantojot 
elektronisko parakstu.

Jautājumu un neskaidrību gadījumos 
lauksaimnieki var saņemt konsultācijas jeb-
kurā LAD klientu apkalpošanas centrā klā-
tienē, rakstot e-pastu: klienti@lad.gov.lv vai 
zvanot uz informatīvo tālruni 67095000, kā 
arī griežoties pie lauku konsultantiem. 

 Atbalstu platību maksājuma pietei-
kuma sagatavošanai  EPS sniegs Lat-
vijas lauku konsultāciju un izglītības 
centrs.

SIA “RENEM” 
iepērk jaunlopus, liellopus, 

aitas, zirgus. 
ELEKTRONISKIE SVARI.

Paagstinātas cenas.
Skaidra naudā vai ar pārskai-

tījumu. 
T. 65329997, 29485520,  
29996309, 26393921.

SI A “AIBI” 
ie pērk liel lo pus, jaun lo pus, 

aitas,  zir gus. La bas ce nas. 
Sa mak sa tū lī tē ja. Sva ri.

T. 26142514, 20238990.

iepērk liellopus, jaunlo-
pus, aitas, zirgus. Svari. 
Samaksa tūlītēja.     

Tālr. 28761515.

SIA „LATVIJAS GAĻA” 

ООО “Rēzeknes gaļas kombināts” 
iepērk liellopus un 

jaunlopus. 
Samaksa 2-3 darba 

dienu laikā. 
T. 64622475, 25435533 . 

 

 

DAUGAVPILS DIZAINA UN MĀKSLAS VIDUSSKOLA 
„SAULES SKOLA” 

AICINA APMEKLĒT SAGATVOŠANAS KURSUS 
PARĀDES IELĀ 7, DAUGAVPILĪ   

 
KURSOS BŪS IESPĒJA  SAGATAVOTIES IESTĀJPĀRBAUDĪJUMIEM SKOLĀ, APGŪT 
IEMAŅAS ZĪMĒŠANĀ (16 STUNDAS), GLEZNOŠANĀ (16 STUNDAS) UN 
KOMPOZĪCIJĀ (16 STUNDAS), KĀ ARĪ IEPAZĪTIES AR IZGLĪTĪBAS PROGRAMMĀM. 
 

KURSI NOTIKS NO 2016.GADA 06.FEBRUĀRA LĪDZ 2016.GADA 28.MAIJAM 
 

SESTDIENĀS 2 REIZES MĒNESĪ 
 

NODARBĪBU LAIKS 
 

06.un 20.februāris plkst.10:00- 14:00 

05.un 19.marts plkst.10:00- 14:00 

2., 16.un 30.aprīlis plkst.10:00- 14:00 

14.un 28.maijs plkst.10:00- 14:00 

 

MAKSA PAR SAGATAVOŠANAS KURSIEM- EUR  14,23 MĒNESĪ 
INFORMĀCIJA: 

WWW.SAULES.LV, TĀLR. 65424576;  220217446,      E-PASTS: SAULES.SKOLA@SAULES.LV 
 

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

Svari. T. 20207132.

 Z/S “Madera”
Iepērk jaunlopus, liellopus, 

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

 Tālr. 26563019

Kaut nekad vairs neatnāksi 
Savā sētā ciemoties, 
Tiem, kas tevi mīlējuši,  
Tava gaisma līdzi ies.

Izsakām līdzjūtību klases 
audzinātājai Ilonai Beitānei - 
Špakai sakarā ar mātes nāvi.

Indras pamatskolas 1. klases 
audzēkņi un viņu vecāki

Viesmīlīgie Andzeļi

Kultūras forums: Kad emocijas sit augstu vilni                          Alekseja GONČAROVA foto

Lauku ainiņas

Pieteikties platību maksā-
jumiem šogad varēs tikai 
elektroniski. Lauksaimnie- 
kiem jābūt EPS lietotājiem
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