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Lūk, kāda lauku sieviete!
2.lpp

Novada budžeta prioritātes
3. lpp

Svētki mūsu ģimenē
4.lpp

Kā arī TV programma, sludinājumi, reklāmas un daudz citas ak-
tuālas un noderīgas informācijas. 

Šodien numurā

Lai mākoņi izklīst, saule laistās, 
Lai cerību koki debesis skar, 

Lai visu labo, cēlo un skaisto 
Dzīvē vēl izbaudīt var.

Apsveicu dāmas Starptautiskajā 
sieviešu dienā - 8. martā!

Krāslavas novada domes deputāts R. Kalvišs

Inga Pizāne - Dilba. “Tu neesi sniegs”
Inga Pizāne - Dilba ir krāsla-
viete, kura savu dzimto pilsētu 
sauc par sirdspilsētu. Viņa ir 
sirsnīga, atvērta un komuni-
kabla. Ar Ingu, manuprāt, var 
runāt par it visu, taču šoreiz 
saruna būs tikai un vienīgi par 
dzeju. Ne tikai tāpēc, ka viņa 
ir dzejniece, bet arī tāpēc, ka 
viņas profesionālajā dzīvē šī 
gada februāris ir ļoti nozīmīgs 
laiks - klajā nācis Ingas Pizānes 
- Dilbas pirmais dzejas krājums 
“tu neesi sniegs”.

Ar talantīgo krāslavieti varēs tik-
ties Krāslavas centrālajā bibliotēkā 
jau šo piektdien plkst. 16.00. Pirms 
doties uz tikšanos, aicināju Ingu uz 
nelielu sarunu (tikai par dzeju).

Ko Tev nozīmē pirmais dze-
jas krājums?

Šis dzejas krājums ir pirmais 
lielais atskaites punkts manā li-
terārajā ceļā, tāpēc bez šaubām 
tas ir ļoti gaidīts un izsapņots 
notikums, kas man nozīmē ļoti 
daudz. Vienlaikus tas, protams, 
ir tikai sākums, un ļoti ceru, ka šī 

nebūs mana vienīgā grāmata.
Ko simbolizē krājuma no-

saukums “Tu neesi sniegs?”
Grāmatas nosaukums ir pirmā 

rinda no krājuma dzejoļa 42. lappu-
sē. Tāds bija nosaukums arī manai 
pirmajai publikācijai, tāpēc gluži li-
kumsakarīgi šī rinda no vienkāršas 
rindas izauga par grāmatas nosau-
kumu. Bet, runājot par simbolisko 
nozīmi, ar vārdiem „tu neesi sniegs” 
es vēršos pie cilvēka un mīlestības, 
kas neizkūst, nepazūd kā sniegs, 
bet turpina dzīvot man līdzās.

Ar ko Tu salīdzinātu savu 
pirmo dzejas krājumu?

Kādā no Jāņa Rokpeļņa dze-
joļiem ir vārdu salikums “izprintēt 
dvēseli”. Tas ir ļoti trāpīgs tei-
ciens, ar ko salīdzināt dzeju, jo, 
manuprāt, rakstīt dzeju tieši to arī 
nozīmē – izprintēt savu dvēseli.

Kādas sajūtas rodas, redzot 
savu grāmatu veikalu plauktos?

Pirmkārt, jūtu gandarījumu par 
savu neatlaidību un nepadošanos 
ceļā uz grāmatu un, otrkārt, tas ir 
milzīgs prieks un pagodinājums 
– ar savu darbu atrasties daudzu 
citu brīnišķīgu grāmatu vidū.

Kam Tu velti savu dzeju? Par 
ko visbiežāk raksti?

Rakstot es pilnībā ļaujos rin-
dām un dzejolim, nedomājot, par 
ko tas būs vai kam tas tiks veltīts, 
taču, protams, katrā dzejolī spēju 
atšifrēt tā rašanās cēloni un emo-
cijas, ko parasti iedvesmo kon-
krēts noskaņojums vai cilvēks. 
Lielākoties rakstu par attiecībām 
ar sevi, tuvajiem cilvēkiem, ar pil-
sētu, dabu, ar laiku.

Turpinājums 2. lpp.

IEDZĪVOTĀJU 
IEVĒRĪBAI!

PA “Krāslavas Slimoka-
se” atgādina, ka pacienta 
iemaksu par 2016. gada 
II ceturksni, kas sastāda 
21.34 EUR, jānomaksā līdz 
31.03.2016.g.  (ieskaitot). 
Nomaksājot pēc norādītā 
termiņa, pacienta iemaksas 
grāmatiņa stāsies spēkā pēc 
10 dienām, skaitot no pēdējā 
nomaksas datuma.

Slimokases administrācija

Pieteikties platību maksājumiem, iesniedzot Vienoto iesnie-
gumu varēs  no 11.aprīļa  līdz 22.maijam.  

LAD klienti klātienes  konsultācijas  par EPS lietošanu,  noslēgt EPS 
līgumu, piereģistrēties kā LAD klienti,  iesniegt klientu datu izmaiņas,   
palīdzību aizpildīt un  iesniegt pieteikumus  elektroniski varēs saņemt

Dienvidlatgales reģionālās lauksaimniecības  pārvaldē  
un sektoros: Daugavpilī , Sēlijas ielā 25, kab. Nr. 100, 101

            Krāslavā, Skolas ielā 9, kab. Nr. 2, 10
Dienvidlatgales RLP 2016. gada  ES TM sezonas 

semināru un konsultāciju  grafiks  pa pagastiem
Datums Pasākums Laiks Vieta

08.03.2016. EPS lietošanas 
apmācības

10.00-12.00 Aglonas novads, biblio-
tēka

09.03.2016. LLKC informatīvais 
seminārs, EPS  

līgumu slēgšana

10.00-12.00 Ilūkstes novads, Ilūkste, 
Kultūras nams

09.03.2016. LLKC informatīvais 
seminārs, EPS  

līgumu slēgšana

14.00-16.00 Ilūkstes novads, Dviete, 
pagasta pārvalde

10.03.2016. EPS lietošanas 
apmācības 

13.00-14.00 
14.30-15.30

Preiļi, (2 grupas)

11.03.2016. LLKC informatīvais 
seminārs, EPS  

līgumu slēgšana

10.00-12.00 Līvānu novads, Rudzātu 
pagasta pārvalde

11.03.2016. LLKC informatīvais 
seminārs, EPS  

līgumu slēgšana

12.30-14.30 Līvānu novads, Turku 
pagasta pārvalde

Kultūras pasākumi - jebkurai gaumei

Nākošajā numurā - reportāžas no Raimonda Paula jubilejai veltītā koncerta un austrumu deju 
studijas “Malika“ fantastiskā šova.                                                              Alekseja GONČAROVA foto

•	 Ministru prezidents Māris Ku-
činskis (ZZS) nākamnedēļ do-
sies atvaļinājumā. Prombūtnes 
laikā Ministru prezidentu no 11. 
līdz 12. martam, kā arī 15. mar-
tā aizstās zemkopības ministrs 
Jānis Dūklavs (ZZS), no 13. līdz 
14. martam - finanšu ministre 
Dana Reizniece-Ozola (ZZS).

•	 Šogad valsts budžetā nepa-
redzētiem gadījumiem atvēlēti 
32,7 miljoni eiro. Finanšu minis-
trijas sniegtā informācija liecina, 
ka neparedzētiem gadījumiem 
izlietoti vai dažādās saskaņo-
šanas stadijās ir pieprasījumi 
kopumā par teju 5,5 miljoniem 
eiro. Līdz ar to finansējums šajā 
budžeta pozīcijā sarucis līdz ap-
tuveni 27 miljoniem eiro.

•	 “Trasta komercbankai” Eiropas 
Centrālā banka (ECB) anulējusi 
licenci, taču tās likvidēšana ne-
atstās negatīvas sekas uz Latvi-
jas finanšu sektoru kopumā. 

•	 Veselības nozarē situācija esot 
tik tālu nokaitēta, ka ir atseviš-
ķas ārstu grupas, kas sākušas 
parakstu vākšanu veselības 
ministra Gunta Belēviča (ZZS) 
demisijas pieprasīšanai. Latvijas 
Ārstu biedrības priekšsēdētājs 
Pēteris Apinis uz- s v ē r a , 

ka ir vesela virkne jautājumu, 
kas reāli apdraud Latvijas iedzī-
votāju veselību kopumā un pēc 
viņa domām tie ir tik akūti, ka 
jāmēģina risināt sarunās ar Be-
lēviču.

•	 Atzīstot pārkāpumu, varēs mak-
sāt uz pusi mazāku sodu – šādu 
kārtību paredzēts piemērot par 
dažādiem administratīvi sodā-
miem pārkāpumam, tostarp arī 
ceļu satiksmes noteikumu pār-
kāpumiem. Jaunie grozījumi pa-
redz, ka lēmumu, vai autovadītā-
ju atbrīvot no 50% soda naudas 
samaksas, varēs pieņemt ceļu 
policists. Ceļu policija sola izstrā-
dāt iekšējos noteikumus, kā šā-
dos gadījumos rīkoties, taču esot 
maz ticams, ka autovadītāji atzīs 
sevi par vainīgiem tikai tāpēc, lai 
mazinātu soda apmēru.

•	 Pēc skolu tīkla reorganizēšanas 
nākamais mācību gads pašrei-

zējā darbavietā varētu būt pēdē-
jais vairākiem simtiem skolotāju. 
Viņš papildināja, ka šie skolotāji 
varētu palikt bez darba nevis no 
šā gada 1. septembra, bet no 
aiznākamā mācību gada, kas 
sāksies 2017. gada septembrī. 
Šadurskis uzsver, ka, veicot sko-
lu tīkla reorganizēšanu, nedrīkst 
piedāvāt universālu risinājumu, 
jo ir jāskatās katras skolas eso-
šais stāvoklis - gan bērnu skaits, 
gan perspektīvas.

•	 Āfrikas cūku mēris (ĀCM) laikā 
no 29. februārim līdz 4. martam 
ir konstatēts 34 meža cūkām 
Latgalē un Vidzemē, tostarp 
Grundzāles, Malienas, Kau-
natas, Vecpiebalgas un Ipiķu 
pagastos, kur ĀCM konstatēts 
pirmo reizi. Mājas cūkām ĀCM 
pēdējo reizi konstatēts pagājušā 
gada 9. septembrī.

Konsultāciju grafika turpinājumu lasiet nākošajā numurā.

9. martā plkst. 11.00 
Krāslavā, Skolas ielā 9 notiks

SEMINĀRS 
“Medus tirdzniecības vei-

cināšana. Bišu slimības.”
Lektori - Jānis Šnikvalds, Ine-

ta Eglite.
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Pasaulē

Nodokļu politika: uz priekšu, uz augšu
Kļuva apmēram skaidrs, kādā 

veidā valdība plāno labot katas-
trofālo situāciju veselības aprūpē. 
“Ezerzeme” jau stāstīja, ka laukos 
pietrūkst ārstu – no vecmātēm līdz 
ģimenes ārstiem, bet lieli medicī-
niskie centri var piedāvāt pacien-
tiem vienīgi maksas pakalpojumus, 
jo bezmaksas pierakstīšanās pie 
speciālistiem beidzas trīs līdz četras 
stundas pēc sākšanās.

Kā pateica ministru prezidents 
Māris Kučinskis, nodokļi Latvijā ir 
vieni no mazākajiem Eiropas Sa-
vienībā, un turpmāk nepieciešams 
palielināt nodokļu likmes, taču tikai 
pakāpeniski, citādi tas būšot šoks 
nodokļu maksātājiem. Tomēr statis-
tika saka ko citu: mūsu tuvāko kai-
miņu nodokļu politika ir ievērojami 
saudzīgāka: ja Latvijā iedzīvotāju ie-
nākuma nodoklis ir 23%, tad Igaunijā 
– 20%, bet Lietuvā tikai 15%.

Lieli nodokļi paši par sevi to-
mēr nav slimas ekonomikas pazīme. 
Zviedrijā, kur dzīves līmenis ir viens 
no augstākajiem Eiropā, nodokļu sis-
tēma ir krietni striktāka nekā Latvijā. 
Jautājums – kur nonāk šie nodokļi. 
Izskatās, ka šai ziņā Latvijai ir ko mā-
cīties no Zviedrijas un citām Eiropas 
valstīm.

Saeimas Publisko izdevumu un 
revīzijas komisijā nesen tika prezen-
tēts Finanšu ministrijas ziņojums par 
valsts amatpersonu atalgojumu. Kā 

apgalvo ziņojuma autori, ministrijas 
pārstāvji, pēc 2008. gada darbinieku 
daudzums ir samazinājies par 32%. 
Pašlaik valsts pārvaldē nodarbināti 
58 tūkstoši cilvēku. Zīmīgi, ka ierēd-
ņiem pastāv sazarota piemaksu sis-
tēma. Piemēram, mēneša piemaksa 
par īpašiem nopelniem un darba 
kvalitāti var sasniegt līdz 40% no 
algas likmes. Vienreiz gadā ierēdnis 
var saņemt arī prēmiju – līdz 75% no 
mēneša darba algas. Vēl līdz 30% ik 
mēnesi ierēdnim var pienākties par 
papildu pienākumu veikšanu. Aiz-
ejot atvaļinājumā, darba algai tiek 
pievienota atvaļinājuma nauda 50% 
apmērā. Valsts amatpersonām ir 
arī veselības apdrošināšana, iespēja 
mācīties darba laikā, saglabājoties 
darba algas likmei.

Šokē kādi citi cipari: 16 Latvi-
jas pašvaldībās valsts un pašvaldību 
iestāžu darbinieku skaits pārsniedza 
privātsektora nodarbināto daudzu-
mu! Tas ir, “uzturamo” izrādījās vai-
rāk nekā “uzturētāju”. Uz šāda fona 
kļūst saprotami premjera izteicieni 
par nodokļu palielināšanu: visa šī ar-
mija tik un tā jābaro, lai cik daudz tā 
netiktu samazināta. Statistika rāda, 
ka Latvija tik drīz no demogrāfiskās 
bedres netiks ārā: pēc Latvijas de-
mogrāfu aplēsēm, pēdējo gadu laikā 
no valsts izbrauca 250-300 tūkstoši 
cilvēku, turklāt aktīvākajā vecumā.

Darja ŽDANOVA

Turpinājums. Sākums 1. lpp.
Tev ir saglabājies Tavs pir-

mais uzrakstītais dzejolis? Par 
ko tas bija?

Ir divi ļoti seni dzejoļi, kas 
pretendē uz pirmo uzrakstīto 
dzejoli. Īsti neatceros, kurš no 
abiem bija pirmais, taču abi ir ļoti 
sirsnīgi un aizkustinoši – viens ir 
uzrakstīts par to, cik man ir jauka 
māsa, otrs – veltīts mammai.

Kas Tevi iedvesmo rakstīt 
dzeju? Kad tas izdodas visla-
bāk?

Iedvesmu smeļos ikdienā – 
it visā, ko redzu, jūtu un piedzī-
voju. Iedvesmot var gan saruna, 
gan notikums, bet visspēcīgākie 
impulsi nāk tieši no iekšējiem 
pārdzīvojumiem un attiecībām. 
Visbiežāk idejas dzejoļiem sanāk 
piefiksēt pastaigu laikā – droši 
vien tādēļ, ka prāts attīrās un iz-
kristalizējas aktuālākais.

Cik ilgs laiks nepiecie-
šams, lai Tu uzrakstītu dzejoli?

Ļoti dažādi. Tā var būt 
pusstunda, bet tie var būt arī trīs 
gadi. Grāmatā ir viens dzejolis, 
ko iesāku pirms pāris gadiem, bet 
pabeidzu tikai pirms grāmatas iz-
došanas.

Kas, Tavuprāt, ir laba dzeja?
Manuprāt, laba dzeja ir tāda, 

ar kuru ir iespējams identificēties, 
jo ikvienā literārā darbā, lai tas 
būtu interesants, cilvēks meklē 
sevi. Ir, protams, arī citi kvalitātes 
kritēriji – profesionalitāte, slāņi, 
dziļums, tēlainība, bet par to lai 
izsakās literatūras kritiķi.

Dzeju lasa mazāk nekā, 
piemēram, romānus vai stās-
tus. Kas, Tavuprāt, būtu jādara, 
lai dzeja kļūtu grāmatu mīļotā-
jiem nozīmīgāka?

Dzejai ir savi lasītāji, un ne-

domāju, ka kaut kas 
ir speciāli jādara, lai 
pievērstu cilvēkus dze-
jai, jo var rasties gluži 
pretējs efekts. Katram 
lasītājam ir pašam 
jāatrod savs ceļš uz 
dzejas atklāšanu, bet, 
protams, ļoti liela ir lite-
ratūras skolotāja loma, 
kas var dot impulsu 
interesei par dzeju, arī 
izkāpjot no skolas sola.

Aktīvākie Ingas 
atbalstītāji jau dzejas 
krājumu ir izlasījuši un 
snieguši savu viedokli 
par dzejnieci Ingu un 

viņas dzeju. Piedāvāju dažos no 
tiem ieskatīties. 

Aija Uzula (Ingas klases-
biedrene): “Dzejnieces Ingas Pi-
zānes radošajai darbībai sekoju 
jau sen – vairāk nekā 10 gadus 
lasu viņas domas un emocijas, 
kas ietērptas vārdos. Krājumā 
“Tu neesi sniegs” iekļautie dzejoļi 
ir par attiecībām, par mīlestības 
dažādajām izpausmēm, taču tie 
nav saldi vai salkani, tie ataino 
attiecības dinamikā. Pēc krājuma 
izlasīšanas man izkristalizējusies 
viena noteikta doma: Viss plūst, 
viss mainās, kā teicis filosofs Hē-
rakleits no Efesas. Šo pašu tei-
cienu es attiecinātu arī uz krāju-
ma cikliskumu, proti, ieskatoties, 
pamanāms gadalaiku maiņas 

motīvs. 
Dzeja vienmēr būs subjektī-

va – jautājums ir: patīk vai nepa-
tīk. Šī dzejas krājuma atklāšanas 
pasākumā savā uzrunā tā redak-
tors J. Rokpelnis tā arī teica – vai 
nu patiks vai nepatiks, bet vienal-
dzīgo nebūs. Viennozīmīgi Inga ir 
iemesls, kāpēc, ieejot grāmatnī-
cā, visbiežāk pievēršu uzmanību 
tieši latviešu autoriem un cenšos 
izlasīt kādu dzejoli.”

Valija no Daugavpils: “Pirms 
pāris gadiem interneta plašumos 
nejauši uzgāju jaunās dzejnieces 
Ingas Pizānes - Dilbas dzeju. Tā 
patiesi uzrunāja. Un, kad šī gada 
sākumā nejauši uzzināju, ka tiks 
izdots dzejas krājums, es ar ne-
pacietību to gaidīju. Un sagai-
dīju. Izlasīju. Un tagad atkal un 
atkal pārlasu kādu no dzejoļiem. 
“tu neesi sniegs” ir tik trausla un 
spēcīga dzeja, ka aizraujas elpa, 
to lasot. Ingas rindās ir tik daudz 
mīlestības. Īstas. Izdzīvotas. Un 
nepiedzīvotas. Spilgtas, spēcīgas 
un vienlaikus - saudzējamas. Un 
tur ir arī daudz vientulības, kas 
mums visiem strāvo līdzās, - tik 
ļoti ikvienam saprotamas, bet bie-
ži vien vārdā nenosauktas. Man ir 
patiess prieks, ka ir bijusi iespēja 
lasīt tik tiešu, tik dzīvu un tik sie-
višķīgu dzeju.”

Inga PUDNIKA
Foto no Ingas Pizānes - 

Dilbas arhīva

Audzināšanas klubiņš
KVĢ skolotāju kolek-
tīvs ir radošs, idejām 
bagāts un vienmēr 
gatavs dalīties pie-
redzē ar citiem ko-
lēģiem, tāpēc bez 
īpašas šaubīšanās 
piekritām uzņemt 
savā skolā pilsētas 
un novada skolotā-
jus “Audzināšanas 
klubiņa” ietvaros, 
lai dalītos pieredzē 
par audzināšanas 
elementiem mācību 
priekšmetu stundās.

11. februārī astoņi KVĢ sko-
lotāji ar lielāko prieku dalījās savā 
pieredzē: sk. I. Grišāne - skolēnu 
savstarpējā cieņa un grupu darbs 
literatūras stundās, A. Juškeviča 
- dalīšana, dalīšanās un vērtības, 
V. Nalivaiko - brīvība un atbildība, 
A. Jakovele - radošas idejas kla-
ses audzinātāja un mācību stun-
dās, I. Skerškāne - saliedētība 
un radošums vizuālajā mākslā, 
D. Andžāne - rakstnieku darbi un 
mūsdienu problēmas, Ļ. Makare-
viča - saruna un spēle par privilē-
ģijām, I. Stikute - prasme vieno-

ties un sasniegt kopīgus mērķus.
Pēcpusdiena paskrēja ne-

manot, gan uzklausot, gan pār-
baudot, gan analizējot un vērtējot 
redzēto un dzirdēto. Katrs klāt-
esošais varēja gūt kaut ko lietde-
rīgu savam darbam. Skolotāji ne 
tikai uzklausīja un pierakstīja ie-
gūto informāciju, bet arī paši līdz-
darbojās aktivitātēs, pārbaudot 
un pārliecinoties par visu prak-
tiski. Atsauksmēs pēc pasākuma 
bija patīkami dzirdēt, ka tagad ir 
jaunas, radošas un, galvenais, 
lietderīgas idejas stundām, ka 
galvā virmo idejas, kā var nopiet-
nas lietas pasniegt un izskaidrot 

elementāri, ka arī spēļu elementi 
gan mācību, gan klases stundās 
ir neatņemama sastāvdaļa un ar 
to palīdzību visu sarežģīto var 
padarīt daudz vienkāršāku. Pēc 
šīm nodarbībām bija patīkami 
dzirdēt, ka visi tādās klubiņa no-
darbībās ir ar mieru darboties at-
kal un atkal. 

Arī tasīte kafijas ar skolas 
ēdnīcā pašizcepto smalkmaizīti 
bija īsti laikā, jo garā darba diena 
skolā vienmēr liek par sevi manīt.

Aija JAKOVELE, KVĢ latviešu 
valodas un literatūras skolotāja

Krāslavas Mūzikas skola: 
jubilejas gada hronika

Krāslavas Mūzikas skolas saksofonistu kvartets Daugavpilī noti-
kušajā pūšamo instrumentu ansambļu konkursā ieguva otro vietu. Pir-
mās pakāpes diploms nonāca jauno Jēkabpils mūziķu īpašumā, bet 
trešā vieta - kvartetam no Daugavpils. 

ATTĒLOS: pedagogs Jānis Greckis un viņa audzēkņi Tālis 
Tukāns, Karolīna Lukaševiča, Agnese Višņevska un Sintija Skerš-
kāne. 

Alekseja GONČAROVA foto

Inga Pizāne - Dilba. “Tu neesi sniegs”

Ziemeļīrijā atrasti spridzekļi un sprāgstvielas

Ziemeļīrijas policija atradusi lielu slēptuvi ar spridzekļu detaļām 
un sprāgstvielām, pastiprinot bažas par iespējamajiem uzbrukumiem, 
kas varētu notikt saistībā ar šomēnes gaidāmo simto gadskārtu kopš 
1916. gada Lieldienu sacelšanās, kura ievadīja Īrijas neatkarības at-
gūšanu no Lielbritānijas. Spridzekļu gatavošanai nepieciešamie ma-
teriāli un puspabeigti spridzekļi bija aprakti plastmasas mucās kādā 
dabas parkā, aptuveni 50 kilometrus no Belfāstas, kur dzīvo galveno-
kārt unionisti.

Turcijā veic reidu opozīcijas laikraksta redakcijā

Turcijas policija piektdienas vakarā veica reidu valstī lielākā opo-
zīcijas laikraksta “Zaman” redakcijā un raidīja asaru gāzi, lai izklīdinā-
tu protestētājus, kas bija sapulcējušies pie ēkas Stambulā. Iepriekš 
piektdien mediju nama darbinieki gatavoja jaunāko laikraksta numu-
ru, kad valdības ieceltais pilnvarotais ar prokurora pieprasītu tiesas 
orderi pārņēma kontroli laikrakstā un nomainīja tā vadību. Jaunākā 
laikraksta numura virsraksts bija “Vācieties prom, zagļi”. Lai gan Er-
dogans vairākkārt ir uzstājis, ka Turcijā ir visbrīvākie mediji pasaulē, 
valsts regulāri ierindojas zemās vietās preses brīvības indeksos.
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Lūk, kāda lauku sieviete!

Interesantus tematus avīzes 
publikācijām piedāvā pati dzīve. 
Man tiešām ļoti gribējās par godu 
Starptautiskajai sieviešu dienai 
publicēt rakstu par kādu ļoti stipru 
vājā dzimuma pārstāvi, un veik-
sme man uzsmaidīja: Andzeļos 
atradu to, ko meklēju. 

Ar Irīnu žurnālista liktenis 
mani saveda februāra pēdējā 
sestdienā, kad deju kolektīvs 
“Eži” svinēja jubileju. 
Viņu un viņas dēliņu 
es satiku zālē, man 
šķita, ka tieši viņa 
visvairāk aplaudēja 
savu novadnieku 
koncerta laikā, un, 
lūk, ko atzina Irīna: 
“Tas ir visspilgtākais 
pasākums mūsu 
Tautas namā pēdējo 
gadu laikā. Īstu ska-
tītāju prieku izjuta 
daudzi, ar ko es ap-
mainījos iespaidos. 
Personīgi mani vis-
vairāk pārsteidza kolektīva vadī-
tājs. Priekšnesumu bija tik daudz, 
bet Aivars nemitīgi smaidīja, pat 
tad, kad izpildīja visātrākās dejas. 
Vai tas nav brīnums: viņš ir veik-
smīgs uzņēmējs un lauksaim-
nieks, bet viņam izdodas atrast 
laiku radošajai darbībai?! Varu ie-
domāties, cik daudz pūliņu viņam 
jāpieliek, lai pārliecinātu mūsdie-
nu jauniešus uzstāties uz skatu-
ves, kad daudzi puiši un meite-
nes sapņo par lielām pilsētām un 
bagātām valstīm. Un, manuprāt, 
personisks piemērs ir labāks par 
tukšiem vārdiem, un tas ir viens 
no tiem retajiem gadījumiem, kad 
viens cilvēks ir kļuvis par ciemata 
simbolu. Aivars tik atklāti smaidī-
ja jubilejas koncerta laikā, ka sa-
sildīja visu klātesošo sirdis, kaut 
gan cilvēkiem pašlaik ir tik grūti 
izdzīvot laukos. Un to es zinu ļoti 
labi...” 

Izdzirdējis šo pēdējo frāzi, 
es nolēmu uzprasīties ciemos pie 
Irīnas. Viņa ir vietējā, nāk no lau-
kiem. Zemnieku Siņakovu ģime-
nē tika audzināti četri bērni. Viņai 
bija trīspadsmit, kad nomira mā-
miņa. Drīz vien šo grēcīgo zemi 
pameta arī otrais vistuvākais 
cilvēks - vecmāmiņa Glikerija. 
Pabeigusi astoņgadīgo skolu An-
dzeļos, Irīna iestājās Rēzeknes 
Pedagoģiskajā skolā, taču dzī-
ve ieviesa savas korekcijas. Bija 
jāaudzina jaunākie brāļi, tāpēc, 
izņēmusi dokumentus no peda-
goģiskās skolas, viņa aizgāja 
mācīties uz Dagdas vidusskolu. 
Par pilsētas dzīvi viņa nekad ne-
sapņoja, arī tagad lepojas ar to, 
ka divdesmit piecus gadus nodzī-
vojusi Andzeļos. 

Liktenis bija tā lēmis, ka 
pēdējo gadu laikā viņas ģimene 

sastāv no trim cilvēkiem. 
Meita Sabīne iet astotajā 
klasē, dēls Gļebs apmek-
lē bērnudārzu. No sākuma 
šo negaidīto grūtību dēļ 
viņa bija mazliet apjukusi, 
bet pēc tam viņai izdevās 
savākt visus savus spē-
kus. Tam ir grūti noticēt: 
dzīvojot ciematā, bez per-
sonīgās zemes, Irīna at-
rada sev ienākumu avotu. 
Septiņas slaucamās govis 
– tāda ir viņas lauku ražot-
ne. Neskatoties uz to, ka 
tagadējā piena iepirkuma 
cena ir tikai divdesmit cen-
ti! Ziemā ir mazliet vieglāk: 
brūnaļas atrodas tām pielā-
gotajās telpās ciematā, tur 
ir mehanizēta slaukšana, 
piena dzesētājs. Bet vasa-
rā - īstas mocības: ganības 
atrodas vairāku kilometru 
attālumā, bet pienu nepie-

ciešams vests uz ciematu... ar 
velosipēdu. Ar vienu reisu ne-
pietiek. Sava traktora nav, tāpēc 
lopbarības sagatavošana ziemai 
ir galvenā problēma. Tomēr Irīnai 
izdodas sagādāt vairākus ruļļus 
siena un skābsiena, protams, tas 
atkal ir saistīts ar transporta izde-
vumiem, bet ko lai dara?! Turklāt 
ģimenes pavarda glabātāja ir 

uzticīga saviem notiekumiem: ir 
jāizdzīvo bez kredītiem, bet labie 
cilvēki, kuru ciematā ir ļoti daudz, 
naudu par saviem mehanizēta-
jiem pakalpojumiem nepieprasa 
samaksāt uzreiz. Viņa prot skai-
tīt: apmēram desmit gadus no-
strādāja tirdzniecībā. 

Lai atvieglotu savu dzīvi lau-
kos, nesen Irīna sāka apmeklēt 
autovadītāju kursus. Tagad viņa 
sapņo par to, kā vadās pienu no 
ganībām ar personīgo vieglo au-
tomašīnu. Es ticu – viss būs tieši 
tā. Māja, kurā dzīvo viņas drau-
dzīgā ģimene, ir mirstošās Latga-
les atspoguļojums: no astoņiem 
dzīvokļiem puse ir tukši. Dzīvoklī 
ir krāsns apkure, bet Irīnai izdo-
das radīt mājoklī siltu un mājīgu 
atmosfēru. Silti, gaiši, 
ir balongāze, mūs-
dienīgs remonts, divi 
televizori, dators, in-
ternets... 

Strādīgiem lauku 
iedzīvotājiem bads 
nedraud. Savi piena 
produkti ir pilnā sor-
timentā, un vēl Irīna 
audzē vairākus sivē-
nus. Ir neliels sakņu 
dārzs, siltumnīca, 
ogulāji. Arī apkārtnes 
meži ir bagāti: pagā-
jušajā vasarā visa 
ģimene spaiņiem la-
sīja mellenes un ave-
nes. Ziemai vienmēr 
ir sagatavots daudz 
ievārījumu, sālītu, 
marinētu dārzeņu, 
bet saldētas ogas ir 
galvenais vitamīnu 
avots. Un pīrāgu pil-
dījums, jo šajās mā-
jās vienmēr priecājas 
par viesiem, un Irīnai 

ir, ar ko viņus uzcienāt - viņai pa-
tīk saskarsme ar cilvēkiem. Irīnai 
ir īstas lauku sievietes raksturs – 
ar visiem atklāta un sirsnīga. 

Viss, ko viņa paspēj izdarīt, 
tiek darīts bērnu dēļ. Irīna prie-
cājas, ka meita apmeklē mākslas 
skolu un ir nopietni aizrāvusies 
ar vizuālo mākslu. Skatoties uz 
Sabīni, arī Gļebs sāka veidot un 
darboties ar plastilīnu. Vislabāk 
viņam sanāk traktori un mašīnas. 
“Izskatās, ka dēls kļūs par meha-
nizatoru,” gan nopietni, gan pa 
jokam secina Irīna. Pats galve-
nais ir tas, ka viņas bērniem nekā 
netrūkst. Taču viņas sirds tik un tā 
ir nemierīga: kad litrs piena mak-
sāja 30 centus, viss bija labi, bet 
tagad - uz izdzīvošanas robežas. 
Ir grūti dzīvot bez pārliecības par 
rītdienu. 

Mūsu valsts ne īpaši rūpējas 
par ģimenēm un bērniem: varas 
pārstāvjiem ir daudz svarīgāk 
palielināt izdevumus militārajām 
vajadzībām. Jebkuram vienkār-
šam cilvēkam ir skaidrs: labākais 
valsts drošības garants ir pilsoņu 
labklājība, par ko ir aizmirsusi 
mūsu nesatricināmā valdošā eli-
te. IeM vadītājs Edgars Rinkēvi-
čs raportē vecākajiem biedriem, 
ka jau pēc pāris gadiem Latvi-
jas izdevumi aizsardzības jomā 

sasniegs divus 
procentus no IKP. 
Starp citu, tie ir ap-
tuveni 550 miljoni 
eiro! Pietiktu gan 
medicīnai, gan so-
ciālajai aizsardzī-
bai, gan darba algu 
paaugstināšanai 
lauku skolotājiem. 
Dīvaini, ka mūsu 
valdība nepamana 
to, cik strauji sa-
mazinās valsts ie-
dzīvotāju skaits, un 

tas nav hipotētisks, bet jau reāls 
fakts - cilvēki turpina bēgt no Lat-
vijas. 

Mūsu Latgalē ir daudz tādu 
ģimeņu, par kādu šodien stāstam 
šajā rakstā. Piemājas saimniecī-
bu un vidējo zemnieku saimnie-
cību īpašnieki sitas kā zivis pret 
ledu, un nevienam nerūp viņu 
problēmas. Nesen Parīzē franču 
fermeri protestēja sakarā ar to, 
ka piena iepirkuma cena tur ir 38 
centi, bet pie mums zemnieku pa-
zemošana tik un tā turpinās. 

Pašlaik darbs Latgalē lī-
dzinās varoņdarbam. Milzīgs 
paldies jums visiem! Sveicam 
svētkos visas mūsu stiprās vājā 
dzimuma pārstāves! 

Aleksejs GONČAROVS

Novada budžeta prioritātes
Pašvaldības politiku formu-

lē vidējā un ilgtermiņa attīstības 
stratēģijas, plāna, programmas 
vai koncepcijas veidā. Šāda po-
litika ietver pašreizējās situācijas 
vērtējamu, sasniedzamo mērķu 
un uzdevumu formulējumu un 
darbības plānu saskaņā ar paš-
valdības rīcībā esošajiem resur-
siem. Veidojot kvalitatīvu budže-
tu, ir jādefinē novada prioritātes.

Valsts un pašvaldību bu-
džetus veido novada iedzīvotāju 
nomaksātie nodokļi, kā NĪN, IIN 
un netiešie nodokļi, kuri ir iekļauti 
patēriņa cenās, kurus maksā, 
pērkot maizi, norēķinoties par 
elektroenerģiju, degvielu un ci-
tām precēm, strādājošajiem tie 
vidēji sastāda 70 % no aprēķinā-
tās algas.

Pašvaldībai ar valsts noteik-
tām funkcijām ir jāsniedz pakal-
pojumi novada iedzīvotājiem, pa-
matā tie būtu - veselības aprūpe, 
izglītības nodrošināšana, uzņē-
mējdarbības veicināšana, sociālā 
palīdzība, veselīga dzīvesveida 
nodrošināšana, ceļu uzturēšana, 
teritoriju labiekārtošana.

2016. gada 18. februāra Dag- 
das novada domes sēdē tika ap-
stiprināts 2016. gada budžets 9 
miljonu eiro apmērā. Novada iz-
devumu posteņi būtiski atšķiras 
no pārejām pašvaldībām un ne-
veicina novada attīstību. Budžeta 
finansējums tiek piešķirts novada 
esošām struktūrām, neizvērtējot 
to lietderību, kādā apmērā un 
kvalitātē tie sniedz pakalpojumus 
mūsu iedzīvotājiem. 

Galvenais budžeta izdevumu 
postenis būs personāla algas, kur 
plānots tērēt 5.2 miljonus eiro un 
novada uzturēšanas izdevumi, 
preces un pakalpojumi sastādīs 
2 miljonus eiro.  Sociālie pabalsti 
būs 500 tūkstošu eiro apmērā. 
Tūrismam, muzeju uzturēšanai 
tiks tērēti aptuveni 200 tūkstoši 
eiro. Veselīgajam dzīvesveidam, 
sporta aktivitātēm novads atvēlē-
ja vien 9 tūkstošus eiro. Kaimiņos 
esošās pašvaldības, kam rūp no-
vada iedzīvotāju veselība, sporta 
aktivitātēm atvēl no 50 līdz 90 
tūkstošiem eiro.

Novada finanšu nodaļa no-
vada deputātiem sniedza sa-
līdzinājuma datus par Dagdas 
novadu un Salacgrīvas novadu, 
kur deklarēto iedzīvotāju skaits 
ir praktiski vienāds, Salacgrīvas 

novadā – 8658, Dagdas novadā 
- 8427. Salacgrīvas novadā vie-
nāda līmeņa speciālistiem tiek 
maksātas krietni lielākas algas 
jeb vidēji par 32 % augstākas 
nekā Dagdas novada pašvaldībā. 
Teritorijas platība Salacgrīvas no-
vadā ir 637 km2, Dagdas novads 
ir mazliet lielāks - 947 km2. Dag-
das novadā pašvaldībai ir krietni 
vairāk pārvalžu, izglītības un kul-
tūras iestāžu. Kopumā Salacgrī-
vas novadā to ir 21, bet Dagdas 
novadā attiecīgi 47 jeb par 26 
iestādēm vairāk, kas ir 2,2 reizes 
vairāk nekā Salacgrīvas novadā.

Turpinot salīdzināt Dagdas 
novadu ar Salacgrīvas novadu: 
tur astoņiem tūkstošiem dekla-
rēto iedzīvotāju pakalpojumus 
sniedz 281 pašvaldības darbi-
nieks, kuru izmaksas darba algās 
sastāda 3.3 miljonus gadā. Dag-
das novadā reāli dzīvojošajiem 
pieciem tūkstošiem iedzīvotāju 
pakalpojumus sniedz 688 pašval-
dības darbinieki, kuru izmaksas 
darba algās 2015. gadā sastā-
dīja 5.5 miljonus eiro, plus vēl 2 
miljoni sastāda viņu uzturēšanas 
izdevumi. Tātad Dagdas novada 
iedzīvotājiem pašvaldības snieg-
tie pakalpojumi vidēji izmaksā 
par 2.5 miljoniem eiro dārgāk 
nekā Salacgrīvas novadā. Varētu 
būt, ka šie pakalpojumi ir daudz 
kvalitatīvāki nekā Salacgrīvas no-
vadā, tikai kāpēc Dagdas novadu 
pa pēdējiem gadiem ir pametusi 
puse iedzīvotāju! 

Vērtējot Salacgrīvas nova-
da finanšu modeli, kas novadu 
teritorijas attīstības indeksā par 
2014. gadu ir 27. vietā, savukārt 
Dagdas novads atpalikušajā 103.
vietā, var pieņemt, ka Dagdas no-
vadā gadā tiek nelietderīgi izlieto-
ti vidēji divi miljoni eiro. Pa desmit 
gadiem tie būtu aptuveni 20 mil-
joni eiro. Par šādiem līdzekļiem 
varētu realizēt novadā labvēlīgu 
dzīves un atpūtas vidi, uzcelt 
sporta halli, baseinu vai trenažie-
ru zāli, attīstīt infrastruktūru.

Loģiskāk to varētu izvērtēt 
pēc savām vajadzībām paši no-
vada iedzīvotāji. Vai tiem būtu 
prioritāte celt muzejus, uzturēt 
lielo daudzumu bibliotēku vai la-
bāk asfaltēt ceļus līdz pagastu 
centriem.

Raimonds NIPERS, 
Dagdas novada deputāts 

Krāslavas Mūzikas skola svin 55. jubileju!

K r ā s l a v a s 
kultūras namā 
11.martā plkst. 
18.00 koncer-
tā “Tu skaistākā 
starp puķēm” pie-
dalīsies arī Mūzi-
kas skolas bijušie 
absolventi -  Ana-
tolijs Livča un 
Ivars Jercums (arī 
ģitāras spēles pe-
dagogs), kuri mē-
ros ceļu no Rīgas. 
Kāds absolvents izvēlas palikt, 
kāds – aizlidot.... Bet visi viņi mīl  
mūziku, domās ir ar savu dzimto 
vietu un skolu, kur aizsācies viņu 
dzīves skanējums. Kāds būs 
šis piedzīvojums mūzikā, tas ir 

jāredz un jādzird katram pašam. 
Muzikālā palete ir atklāta, nāciet, 
klausieties un vērtējiet.

ATTĒLĀ: Mūzikas skolas 
izlaidums (1999. gads)

Skolas direktore
Olga GRECKA

Vieta, kur aizsācies dzīves skanējums

Politiķi runā

Atgādinām, ka laikrakstu ”Ezerzeme” var abonēt jebkurā pa-
sta nodaļā, pie sava pastnieka, internetā (abone.pasts.lv), kā arī 

redakcijā (Lāčplēša ielā 20, Krāslavā, bez komisijas maksas)! 
Izmanto iespēju abonēt “Ezerzemi” arī 

elektroniskā versijā!
E-pasts: ezerzeme@ezerzeme.lv. 

T. 65681464, 65681475.
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Svētki mūsu ģimenē

Dzimšanas dienas svinī-
bas vai citi svētki mājās mums 
nereti pārvēršas rituālā - tīrīt 
māju, gatavot, uzklāt galdu, 
visu novākt, mazgāt traukus, 
tīrīt māju. Dažreiz tas mazina 
prieku par ciemiņiem un dā-
vanām, jo esam noguruši, ga-
tavojoties. Vienmēr viens un 
tas pats. Varbūt varam kaut ko 
mainīt? 

Rakstīt par šo tēmu mani 
pamudināja tikšanās ar profesio-
nālu pasākumu organizētāju un 
vadītāju Gitu Muižnieci. Piere-
dzes apmaiņas seminārs “Svēt-
ki mūsu ģimenē” tika organizēts 
Krāslavas pamatskolas skolēnu 
vecākiem. Iepriekš Gita dalījās 
savās zināšanās un pieredzē arī 
ar skolas pedagogiem. Krāslavas 
pamatskolas direktore Vija Kon-
ceviča pateicās Gitai Muižniecei 
par sadarbību, nesavtīgo dalīša-
nos ar idejām, pieredzi: “Paldies 
par to, ka iedrošinājāt mūs klases 
vakaros būt savādākiem, iejus-
ties bērnu lomās, ieraudzīt, ka 
dzīve piedāvā tik daudz iespēju... 
Šodien mūsu skolēnu vecākiem 
būs iespēja paskatīties savādāk 
uz pasauli. Varbūt krāsaināk, 
skaistāk, interesantāk...un, svarī-
gi arī, ka tas nemaksā ļoti dārgi, 
lai svētki būtu skaisti, mēs daudz 
ko varam paveikt savām rokām.”

“Vai mēs protam svinēt svēt-
kus?” klātesošajiem uzdeva jau-
tājumu Gita.

Par sevi varu teikt, ka tikmēr, 
kamēr mani bērni nebija sasnie-
guši pusaudžu vecumu, bērnu 
tematiskās ballītes mūsu ģimenē 
bija cieņā. “Pirātu ballīte”, “Ačgār-
nā ballīte” – dažas no tēmām. Šo-
gad dēlam paliek 16 un jautājums 
par dzimšanas dienas svinībām 
vēl ir atklāts. 

No Gitas vērojumiem: “Līgo 
svētki, ārā līst lietus. Sēžam pie 
datora un skatamies filmu... Jau-
nieši visu Jaungada nakti nosēž 
pie galda dzerot coca-colu, ēdot 
čipsus un tvītojot telefonā... 18 
gadu jubileja – vecāki nolēmuši 
meitai sarīkot īstus svētkus. Jau-
nieši un pieaugušie vienādā skai-
tā.  Rezultātā – senči izklaidējas 
pēc pilnas programmas, jaunieši 
kaut kur maliņā sēž savos tele-
fonos, tai skaitā jubilāre...  Jau-
tājums – kāda jēga svētkiem, ja 
jaunieši tos tā pa riktīgam neprot 
vai varbūt – negrib svinēt? Kam ir 

jābūt, lai jebkuri svētki būtu izde-
vušies?” 

“Pirmkārt – noteikti ir jabūt 
svētku tēmai” turpina Gita. “Tēma 
ir pamats, uz kuru viss balstās. 
Piemēram tēmas - Pirātu ballīte, 
Holivuda, 80. gadu ballīte, Vara-
vīksnes krāsās, Kovboju ballīte, 
Sarkanai un melnais... 

Kad ir tēma, izmantojot inter-
neta vietnes, kaut vai meklētājā 
Google ierakstot vajadzīgo frāzi, 
var iegūt ļoti daudz ideju.

Nākošais solis – ielūgumi. 
Ielūgumu gatavošanā var iesais-
tīt bērnus. Ja bērns vēlas sev 
ballīti, tas nozīmē, ka bērnam 
jāpiedalās svētku rīkošanā. Pir-
mais darbiņš 
– izdomāt 
ielūguma di-
zainu, idejas 
var smelties 
i n t e r n e t ā . 
I e l ū g u m a 
g a t a v o š a -
nas process 
jau noska-
ņo bērnu uz 
darbošanos.

T ā -
lāk – tērpi 
(dres-kods) 
kādā jāiero-
das ballītē, 
a k s e s u ā r i 
utt.  Ja pa-

sākumam ir 
konkrēta tēma, 
tad arī jāiejū-
tas noteiktajās 
lomās.

T e l p a s 
noformējums. 
Telpas dekorē-
šanā jāiesaista 
augumā garā-
kie, protams, 
– tēvi un citi 
vīriešu kārtas 
pārstāvji. Tā 
atkal ir sadar-
bība.

Svarīgs ir 
arī tēmai pieskaņots galda nofor-
mējums un galda kultūra. 

Muzikālajam noformēju-
mam jāatrod dažāda mūzika, 
kas orientēta uz tēmu. 

Jautrība – spēles, aktivi-
tātes, atrakcijas. Ir vērtīgi iz-
veidot albūmiņu, kurā viesi ie-
raksta vēlējumus. Pēc gadiem 
ir ļoti interesanti atsaukt atmiņā 
aizvadītās ballītes notikumus.

Arī spēlēm, atrakcijām un 
balvām pēc satura un nofor-
mējuma jāsasaucas ar pasā-
kuma tēmu. Svarīgi ir pirmo 
pusotru, divas stundas būt 
visiem kopā – pieaugušajiem 
un bērniem.  Ja pie bērniem ir 
kāds pieaugušais, kurš izklai-
dē, viss ir kartībā.  Nevajadzē-
tu bērnus atstāt kāda vecāka 
bērna uzraudzībā, jo tad sākas 
problēmas. Interesantas izklai-
des ir ēdiena izgleznošana ar 
pārtikas krāsām vai, piemē-
ram, uzpūst lielāko burbuli no 
košļenes.”

Savu stāstījumu Gita pa-

pildināja ar uzskatāmu prezen-
tāciju par ballīti ar Varavīksnes 
tēmu. Smēlāmies ļoti daudz no-
derīgu ideju. Aktivitātēs iesaistī-
jās visi klātesošie vecāki un pe-
dagogi, Gita bija parūpējusies arī 
par dāvaniņām un pārsteigumiem 
katram dalībniekam.

Un vēl mēs saņēmām vairā-
kas tīmekļa adreses idejām un to 
realizēšanai – ierakstot Google 
meklētājā “favor templates” var 
izvēlēties kādu no daudzajām dā-
vanu kastīšu piegrieztnēm. Mū-
zikai – www.doremi.lv un www.
mp3cut.ru.

Paldies Gitai un Pēterim par 
noderīgo semināru, par to, ka da-
lījās ar savām idejām un pieredzi. 

P ā r n ā k o t 
mājās, arī es 
sāku domāt 
par dēla dzim-
šanas dienas 
ballīti. Lūk, ko 
atradu jaunie-
šiem – www.
labisbabis.lv ir 
Gulbenes no-
vada jauniešu 
mājaslapa. Jau-
nieši paši Eiro-
pas brīvprātīgā 
darba projekta 
“Make it 2” re-
zultātā ir izvei-
dojuši “Spēles, 
kas patiesībā 

nav spēles” – tas ir materiāls, kas 
noderēs jaunatnes darbiniekiem, 
jauniešiem, skolotājiem un ikvie-
nam, kam jāplāno darbs ar mazā-
ku vai lielāku auditoriju. Tepat ir at-
rodama arī “Improvizācijas teātra 
metožu grāmata”. Ļoti interesants 
materiāls. Prieks par aktīvajiem 
jauniešiem. 

Savukārt tīmekļa vietnē http://
prazdnodar.ru var smelties idejas 
par svētku rīkošanu krievu valodā. 
Aizraujošs un noderīgs materiāls.

Kad svētki skaisti pavadīti, 
pienāk brīdis, kad viss ir jānovāc 
un jāsakārto. Lai tas nekļūtu par 
slogu, varbūt noderēs Edītes Ir-
bes padomi:

“Izmanto papīra traukus. 

Vienmēr ar prieku piknikos izme-
tu vienreizlietojamos traukus, do-
mājot par šķīvju kaudzi, kas man 
iet secen. Šeit gan allaž ierunājas 
mans “zaļais” es. Jau kādu laiku 
pērku papīra, nevis plastmasas 
traukus. Tos, vēlāk sadedzinot 
ugunskurā. Vasara un vienreiz-
lietojamie trauki, tas pārsvarā 
šķiet pieņemami. Domas dalās 
par mājas viesībām. Mans mēr-
ķis nav tevi pierunāt mainīt kāzās 
dāvināto servīzi pret plastmasas 
šķīvjiem, bet... Piemēram, ja 
savu jubileju svini disko stilā, vari 
plastmasas, vai papīra traukus 
izrotāt ar interesantiem aksesu-
āriem, vai jau iegādāties gatavus 
krāsainos komplektus. Dažas 

idejas: disko stilam - glāzītēm 
uzvelc svārciņus. Izgriez no au-
duma vai papīra nelielu apli, tam 
vidū izgriez vēl vienu, ja svārci-
ņus darini no papīra, tam jāatbilst 
plastmasas glāzītes diametram. Ja 
darini svārciņus no auduma, iek-
šējo apli veido lielāku, lai svārciņi 
sanāk kuplāki, apšuj apkārt aplim 
diegu, un savelc svārciņus kuplus. 
Ar momentlīmi tos piestiprini pie 
glāzītes. Vari sagriezt “svārciņus” 
bārkstīs. Tāpat glāzītēm var līmēt 
ūsas, ragus, nagus, acis un visu 
citu, kas vien ienāk prātā. Papīra 
un plastmasas trauki tevi ieprieci-
nās mirklī, kad apzināsies, ka gan-
drīz nekas nav jāmazgā.

Ja maz vietas vai galdu klāt 
nevēlies, atceries par zviedru gal-
du! Taču šādā gadījumā, parūpē-
jies, lai katrs pēcāk atrastu savu 
glāzi un šķīvi. Uzlīmē uz galda 
piederumiem atšķirīgas uzlīmes, 
glāzēm apsien dažādu krāsu len-
tas, kokteiļos lieto dažādu krāsu 
salmiņus. Tavi viesi to novērtēs.

Svarīgs ir ģimenes atbalsts. 
Arī pie mājas savākšanas no-
organizē palīgus. Lai gan man 
nereti patīk ieliet sev glāzi vīna, 
ieslēgt mūziku un vienatnē, atce-
roties jauko ballīti, uzkopt. Galve-
nais, noskaņo sevi, lai uzkopšana 
nesabojā ballītes pēcgaršu!” 

Lai izdodas svētki!
Iveta LEIKUMA

2016. gadā Krāslavas tiltam 
pāri Daugavai ir 25 gadu jubileja. 

Tas ir pirmais Daugavas tilts 
Latvijas teritorijā, kas savieno 
mūsu pilsētu un visu valsti, vei-
dojot simboliskus vārtus Latvijā.

Bērnu radošo darbu 
konkursa “Tiltam pār 

Daugavu Krāslavā - 25” 
NOLIKUMS

Vispārīgie jautājumi:

* Biedrības “Pīlādzītis klubs” 
bērnu radošo darbu konkurss 
“Tiltam pār Daugavu Krāslavā 
- 25” veltīts Krāslavas pilsētas 
dzimšanas dienai.

* Mērķis: bērnu vietējā pat-
riotisma veidošana. 

* Moto: “Tilts pār Daugavu 
Krāslavā kā vārti Latvijā”.

* Konkursā var piedalīties 
Krāslavas novada bērni divās ve-
cuma grupās:
•	 no 3 līdz 7 gadiem
•	 no 8 līdz 10 gadiem

* Konkursa nominācijas:
•	 zīmējums
•	 radošais darbs (divdimensiju 

veidojums no māla, papīra, au-
duma, dabas materiāliem u.c.)

•	 makets (trīsdimensiju veido-
jums no jebkura materiāla)

•	 teika
•	 dzejolis
•	 fotogrāfija

Konkursa norise:
* Iesniegt konkursa tēmai 

atbilstošus radošos darbus bied-
rībai “Pīlādzītis klubs”, Aronsona 
ielā 1, Krāslavā, LV-5601 var līdz 
2016. gada 31. martam; darbiem 
pievienot autora vārdu, uzvārdu, 
bērna vecumu, skolotāja vai ve-
cāku kontaktinformāciju, iestādes 
nosaukumu.

* Konkursā var piedalīties in-
dividuālie un kolektīvie autori.

* Visi darbi tiks izstādīti Krās- 
lavas pilsētas dzimšanas dienai 
veltītajā izstādē.
Prasības konkursa darbiem:

•	 zīmējums jebkurā tehnikā A4 
vai A3 izmērā;

•	 fotoattēla izmērs vismaz 
1600px*1200px;

•	 divdimensiju radošo darbu mak-
simālais izmērs 70 x 50 cm;

•	 trīsdimensiju darbu maksimā-
lais izmērs - 120x120 cm;

•	 tekstu maksimālais apjoms 500 
vārdu (latviešu, latgaliešu vai 
krievu valodās).

Vērtēšana:

•	 Iesniegtos variantus vērtēs or-
ganizatora izveidotā žūrija;

•	 par skatītāju simpātijas balvu 
notiks balsošana vietnē www.
facebook.lv.

Vērtēšanas kritēriji:
•	 atbilstība tēmai, moto un noli-

kuma prasībām;
•	 bērna pašizpausme un rado-

šums (paša bērna ieguldījums, 
“bērnišķīgums”)

Apbalvošana:

* Krāslavas novadā tiks ap-
balvoti 3 (trīs) labāko darbu autori 
katrā nominācijā.

* Atsevišķi tiks apbalvots 
skatītāju simpātiju balsojuma uz-
varētājs katrā nominācijā.

* Apbalvošanas ceremonija 
notiks 11.04.16. plkst. 10.00 kon-
kursa darbu izstādes atklāšanā PII 
“Pīlādzītis” mūzikas zālē (Aronso-
na iela 1, Krāslava, LV5601)

Konkursa kontaktsper-
sona: Jeļena Vorošilova, tel. 
28371980, e-pasts: elena.vorosi-
lova@inbox.lv.

Biedrība “Pīlādzītis 
klubs” organizē 

bērnu radošo darbu 
konkursu 

“Tiltam pār Daugavu 
Krāslavā - 25”

Piedalies!
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No lasītāju vēstulēm Veču ciešanas 
Ciemata večiem gan ietu daudz 

labāk, ja vien nebūtu sievu. Viss ļau-
nums nāk no šīm nekam nederīgajām 
būtnēm. Piemēram, mūsu Vitjka. Kas 
cilvēkam ir vajadzīgs no rīta, lai veiksmī-
gi pamodinātu visas, tā teikt, organisma 
daļas un ķermeņa locekļus? Pareizi - vai 
nu neliela alus deva, vai degvīna injekci-
ja. Bet sieva, šis ļaunuma iemiesojums, 
to nu nekādi nesaprot. Katru dienu Vit-
jkam nākas izdomāt arvien jaunākas vil-
tības: te viņš aiznes ievārījumu uz “toč-
ku”, te pārdod nevajadzīgas mantas, 
te palīdz kādam, prasot par to “šķidro 
valūtu”. 

Labi, ka cilvēkam ir viens vienīgs 
mērķis, un viņš nepievērš nekādu uz-
manību dažādiem sīkumiem. Viņa sieva 
katru dienu ķerkst: sakņu dārzs nav izra-
vēts, puķes nav iestādītas, ir jāsagatavo 
malka... Neko nevar paspēt. Toties Vit-
joks katru vakaru iet gulēt ar izpildīta pie-
nākuma izjūtu: varēja, dabūja, iedzēra. 

Reiz sieva bijusi tik dusmīga, ka 
nolēma nodarīt savam vecim briesmīgu 
skādi: izārstēt viņu no alkoholisma. Bet 
ārstēties pie dakteriem var tikai brīv-
prātīgi, un Vitjoks nav nekāds muļķis, 
lai atteiktos no savas laimes. Tad viņa 
kašķīgā sieva izdomāja pielietot tautas 
līdzekļus, lai atradinātu vīru no spir-
totiem dzērieniem.  

Palūdza paziņām iedot viņai dzī-
vu līdaku. Droši vien cerēja uz Jeme-
ļu? Viņai atveda līdacēnu, bet sieviete 
izvilka no kaut kurienes trīslitrīgu kan-
džas burku un ielika tajā šo nelaimīgo 
zivi. Vai tad nesaprata, ka ne tikai līda-
ka, bet arī Vitjoks ar šiem trīs litriem 
netiks galā?  Zivs izbolīja acis, gribē-
dama izrauties no burkas, taču pēkšņi 
aizrijās, acīmredzot aiz prieka par to, 
ka nonākusi paradīzē. Tad sieva pa-
slēpa šo burku kaut kur tālāk, bet pēc 

mēneša sāka Vitjkam katru rītu nest 
nezin no kurienes piecdesmit gramus 
šī līdakas uzlējuma. Pietika gandrīz 
mēnesim, taču nevis uzlējuma, bet 
sievietes pacietības. Tāpēc, ka vienu 
reizi, pēc kārtējās “Zivju īpašā” uz-
lējuma porcijas, Vitjoks aizkūlās līdz 
sīvajam ar mušmirēm.   

Uzlējums bija ierakts mēslos, 
bet Vitjoks aizgāja uz turieni, lai da-
būtu kaimiņam tārpus un saņemtu 
par to alu. Tā viņš negaidīti sapel-
nīja veselu bagātību. Tajā vakarā 
veiksminieks cienāja paziņas ar gardu 
kokteili: kandžu ar mušmirēm. Nekā-
du uzkodu viņiem nebija, uzlējumam 
pa virsu uzdzēra alu. Vai Vitjoks pats 
atnāca mājup vai viņu atnesa, viņš 
neatceras. Bet no rīta sieva sabojāja 
viņam visus nervus: ne tikai “izrakstī-
ja” viņam kakla ziedi (ne atvēsinošu, 
ne sildošu), bet arī iznīcināja visu lī-
dakas uzlējumu Vitjkas acu priekšā. 
Labi, ka kaimiņiene Vaļa, kura sirgst 
ar vēzi, izdomāja sava veselības stā-
vokļa uzlabošanai mērdēt spirtā 
krupjus. Un kaimiņienes vīrs Koļa 
atnesa šos iespirtotos skaistuļus. No 
sākuma pat negribējās skatīties uz 
viņu pusi. Sēdēja trīs apburtie prinči, 
ķepiņas izstiepuši… Bet pēc tam, kad 
bija izdzertas jau divas alus pudeles, 
Koļka izsmēla šīs amfībijas ar karoti, 
un kopā ar Vitjku turpināja ārstēties. 

Viņi vēl nepaspēja izskalot ne-
pieciešamo vēža šūnu daudzumu, 
kad atskrēja kaimiņiene, atņēma zāļu 
atliekas un vēl sadeva ar grābekļiem 
pa muguru. 

Nu pasakiet, labie ļaudis: kāpēc 
sievas vienmēr cenšas sabojāt dzīvi 
visiem normālajiem večiem? 

Sofja ČERNOVA. 

Krāslavas novada Dzimtsarakstu nodaļa ziņo, ka februārī 
mūžībā aizgājuši 23 cilvēki

Personas uzvārds, vārds Dzimšanas 
datums Miršanas datums

Jakovele Monika 29.07.1927 04.02.2016
Juhno Staņislavs 10.11.1956 09.02.2016
Kevišs Bronislavs 30.08.1945 01.02.2016
Kozinda Juzefa 17.07.1932 02.02.2016
Kozlovska Tamāra 22.06.1948 26.02.2016
Ligere Palaktija 13.11.1937 03.02.2016
Lībiete Eleonora 07.06.1941 23.02.2016
Lubgāns Vilhelms 15.12.1938 19.02.2016
Naidjonoka Olga 13.09.1929 30.01.2016
Pauliņa Monika 30.08.1926 16.02.2016
Petroviča Jevgēnija 13.11.1932 04.02.2016
Plociņš Jāzeps 15.03.1960 21.02.2016
Podskočijs Bronislavs 03.03.1939 04.02.2016
Povasare Regīna 02.02.1930 18.02.2016
Pudnika Stanislava 08.02.1929 22.02.2016
Pupina/Pupin/ Jadviga/Yadviha/ 04.01.1926 12.02.2016
Puzanovs Ivans 20.04.1955 29.02.2016
Rakovska Zinaida 10.03.1948 04.02.2016
Sardiko Monika 05.01.1927 01.02.2016
Smertjevs Semjons 20.08.1944 01.02.2016
Špaka Marija 14.09.1923 17.02.2016
Uzoliņa Monika 10.11.1946 09.02.2016
Vjatere Zinaida 16.09.1941 31.01.2016

Par saules paneļiem, ekodomāšanu un LED. Ed-
munds Zālīte, leģendārā Interneta kluba prezidents, bija 
viens no pamanāmākajiem interneta ēras celmlaužiem 
Latvijā vēl tālajos 90. gados un neparastu eksperimentu, 
ideju realizētājs līdz pat šodienai. 

Ķieģeļu mūra siltināšana ar vieglbetonu.
Stingrs krēsls. Ļodzīgu krēslu ar nedrošiem tapu 

savienojumiem vienmēr varat salabot. Nedaudz līmes, 
dažas viltības – un tas atkal būs kā jauns.

Japāņu zāģis – ir vērts izmēģināt! 
Apkure bēniņos bez radiatoriem. Silts gaiss kāpj 

uz augšu – fizikas patiesība, kas ļauj apsildīt mansardu, 
bēniņos neierīkojot papildu sildelementus.

Starpsienā iebūvēti plaukti.
Radiet rakstu.
Vēl žurnālā atradīsiet atbildes uz lasītāju jautāju-

miem un labākos lasītāju padomus.

Žurnāli martā

Vai tauta ir svēta? 
Turpinājums. Sākums “Ezerzemē” Nr.  
18 (4.03.16.) 

Notiekošajam Baltkrievijā un 
Krievijā sekoju līdzi ar pastāvīgu 
interesi, un ne tikai ziņkārības dēļ. 
Jo daudzi notikumi kaimiņzemē 
ir cieši saistīti arī ar mums. Balt-
krievija atrodas mums blakus (es 
dzīvoju trīs kilometru attālumā no 
robežas), un daudz ko par dzīvi 
Baltkrievijā uzzinu no tiem, kuri 
bieži dodas uz šo valsti vai at-
brauc pie mums no turienes. In-
formāciju par notikumiem Krievijā 
saņemu no dažādiem avotiem, 
bet galvenokārt, tā teikt, no dro-
šiem avotiem: vēl kopš padomju 
laikiem regulāri abonēju laikraks-
tu “Argumenti un Fakti” un “Lite-
rāro Avīzi”, klausos “Krievijas Ra-
dio” un radio “Vesti-FМ”. Tādēļ ar 
pārliecību varu teikt, ka pati Krie-
vija neslēpj, ka valsts ir nokļuvusi 
diezgan nopietnā sistēmas krīzē 
un ka pagājušā gada ekonomiskā 
lejupslīde (gandrīz četri procenti) 
izraisīja visai negatīvas sekas: ie-
dzīvotāju reālie ienākumi pazemi-
nājās par 10 procentiem, inflācija ir 
sasniegusi 12% (pārtikai - 19), ie-
dzīvotāju skaits, kas nokļuvuši aiz 
nabadzības robežas, pārsniedz 
20 miljonus un to vidū ir daudz 
pensionāru (pensijas indeksēja 
četru procentu apmērā).  

Visai bēdīgi, ka, iedziļinoties 
krīzē, Krievija velk aiz sevis arī 
ekonomiski cieši saistīto Baltkrievi-
ju. Tāpēc apskaust krievus un balt-
krievus sakarā ar viņu labklājības 
līmeni, manuprāt, nav vērts. Taču 
arī pamācīt mūsu austrumu kai-
miņus – kā viņiem ir jādzīvo - ne-
būtu pareizi. Atbilstoši savai valsts 
iekārtai tās ir prezidentālas repub-
likas, tādēļ ir pilnīgi saprotami, ka 
šo valstu līderi, izmantojot savas 
konstitucionālās tiesības, dod 
saviem pilsoņiem norādījumus 
saistībā ar daudziem dzīves aps-
tākļiem. Diskutēt var tikai par to, 
cik efektīva ir šāda uz dekrētiem 
balstīta valsts pārvaldes metode, 
cik lielā mērā tā sekmē iedzīvotāju 
dzīves kvalitāti un vai tā derētu arī 
mūsu apstākļiem. 

Vēl Pitagors ir teicis: “Kārtība 
ir visu lietu vienotība.” Tas nozī-
mē, ka kārtības uzturēšana ir ļoti 
smags un daudzpusīgs darbs. 
Tādēļ situācija, kad mūsu aus-
trumu kaimiņiem galveno lomu 
spēlē prezidenta norādījums - tas 
ir likums, mūs kaut kādā veidā sa-
sprindzina. Taču atbilstoši Holbaha 
rakstītajam – likums ir sabiedrības 
saprāta izpausme, kas stāv pretī 
atsevišķu pilsoņu nesaprātīgajai 
rīcībai. 

Lai cik arī gudrs nebūtu, tā 
teikt, augstākais valdnieks, viņš 
tomēr nav nekāds dievs, bet gan 
vienkāršs cilvēks, kurš, kā zināms, 
var arī kļūdīties (erare humanum 
est). Vienpersonisks un ne vien-
mēr līdz galam pārdomāts lē-
mums, kas ir pieņemts, neņemot 
vērā visas sabiedrības viedokli 
vai, teiksim, emociju iespaidā, var 
izraisīt visai negatīvas sekas. Pie-
mēram, saņēmis informāciju no 
Krievijas, biju vienkārši sašutis par 
šādu faktu - kā zināms, pagājušā 
gada beigās Krievijā tika izvērsta 
kampaņa ar mērķi iznīcināt valstī 
nelegāli ievestu, bet kvalitatīvu un 

pieprasītu pārtiku, kas tika iekļauta 
sankciju sarakstā: to sabrauca ar 
buldozeriem, ieraka zemē, sade-
dzināja. Un tas tika darīts pilnīgi 
likumīgi, saskaņā ar prezidenta 
dekrētu. Bet vai tad tas ir pareizi, 
ja darbība, kas ir pretrunā Dieva 
likumiem, tiek pasludināta par liku-
mīgu? 

Kas attiecas uz visai izplatīto 
viedokli par to, ka Krievijas iedzī-
votājiem ļoti paveicās ar preziden-
tu (“pacēla valsti uz kājām”), tad 
to, cik liela ir šī veiksme, vēl rādīs 
laiks. Jo ļoti bieži notiek tā: kamēr 
cilvēks atrodas varas virsotnē, 
viņu ceļ gandrīz vai debesīs, bet, 
kad viņš pamet savu troni, tad uz 
viņa iepriekšējo darbību sāk ska-
tīties jau no citām pozīcijām, un 
bijušais masveida atbalsts ar laiku 
transformējas par tikpat draudzīgu 
nosodījumu. Pašlaik Krievijas pre-
zidenta reitings, bez šaubām, ir ļoti 
augsts, kas liecina par to, ka lielā-
kā daļa Krievijas iedzīvotāju atbal-
sta viņa autoritāro valdīšanas stilu. 

Ir jāatzīst, ka stiprās rokas 
vara un autoritārā valsts pārval-
de, iespējams, dažos gadījumos 
ir vienkārši nepieciešama. Piemē-
ram, straujo dzīves pagriezienu 
laikā, kad sabiedrība zaudē parei-
zo orientāciju un neprātība kļūst 
par masveida parādību. Un tomēr, 
manuprāt, mums ir pieņemamāka 
diktatūra. Likuma diktatūra. Taču 
pagaidām diemžēl mēs atroda-
mies pavisam cita diktatora varas 
ietekmē. 

Mums tikai liekas, ka mēs 
esam brīvi cilvēki. Īstenībā mēs 
dzīvojam zem Mamonas jūga. Tie-
ši viņš, bagātības un iedzīvošanās 
kāres dievs, pārliecināja mūs, ka 
galvenais mūsu dzīvē ir alkatība 
un mantkārība. Un viņš lika mums 
aizmirst par to, kas bija pateikts 
pirms diviem tūkstošiem gadu: 
“Nekrājiet sev mantas virs zemes, 
kur kodes un rūsa tās maitā, bet 
krājiet sev mantas debesīs, kur ne 
kodes, ne rūsa tās nemaitā, dār-
gumu krātuvē...” 

Tāpēc mani nepārsteidz tas, 
ka mēs esam nokļuvuši “materiā-
lisma” tīklos un nemitīgi dzena-
mies pakaļ naudai. Taču nauda, 
kā teikts austrumu parunā, ir labs 
kalps, bet slikts kungs. Cik viltīgs 
un nežēlīgs ir šis “kungs” un cik 
lielā mērā tas ir pārveidojis mūsu 
dzīvi, par to jau bija sīki pastāstīts 
(“Ezerzeme”, 19.01.2016.). 

Tik tiešām - nesatricināma 
ticība tam, ka nauda ir visvarena, 
ir postošs spēks. Kā teica franču 
filozofs Pjērs Buasts, cilvēki, kas 
uzskata, ka nauda spēj darīt visu, 
paši ir spējīgi visu izdarīt naudas 
dēļ. Un izdara! Naudas varas ietek-
mei tiek pakļauts gan likums, gan 
visa mūsu dzīve. No proletariāta 
diktatūras mēs nonācām līdz zelta 
teļa diktatūrai, un tas notika tāpēc, 
ka mūsu dzīve ir pārpildīta ar “ma-
teriālismu”, un tajā vairs nav vietas 
garīgumam un dvēselei. 

Tautas garīguma stiprināša-
na nav iespējama bez pašu cil-
vēku piedalīšanās. Taču stiprināt 
sevi pašu, pārvarēt sevī sliktos ie-
radumus cilvēkam ir ļoti grūti, bet 
vieglāk ir tad, kad viņš redz cēlu 
mērķi vai kādu izcilu paraugu. 
Toties mums, kā zināms, mērķis 

ir viens - pēc iespējas ātrāk sa-
sniegt rietumu dzīves standartus. 

Bez šaubām, rietumos cilvēki 
dzīvo labklājībā, bet vai viņi ir lai-
mīgi? Psihisko traucējumu pieau-
gums, paaugstināta nosliece uz 
neirozēm, depresijām, arvien pie-
augoša atkarība no narkotikām, 
bieži suicīdu gadījumi – šādas ir 
rietumu dzīvesveida - racionāla, 
uzbūvēta atbilstoši loģikai un prā-
tam - blakusparādības. Ļoti bēdīgi, 
ka tur jau iesakņojusies ticība tam, 
ka cilvēka saprāts ir visuvarens. 

Nevar nepiekrist tam, ka sa-
prāts ļoti nepieciešams un visai 
efektīvs tad, kad cilvēkam ir jā-
pielāgojas šai mainīgajai dzīvei. 
Taču šim instrumentam ir jākalpo 
cilvēkam, nevis jāpārvalda tas. 
Kad saprāts kļūst cilvēkam par 
vienīgo elku, tas līdzīgi Bībeles 
sātanam-kārdinātājam (“Jūsu acis 
atvērsies un jūs būsiet kā Dievs, 
zināsiet, kas labs un kas ļauns”) 
pastāvīgi kārdina un sola paradī-
zi uz zemes. Pirmo cilvēku grēkā 
krišana beidzās ar to, ka Ādamu 
un Ievu izdzina no paradīzes, bet 
saprāta dievināšana var novest 
pie tā, ka cilvēkam nebūs vietas 
pat uz Zemes: daba, nespēdama 
vairs paciest nemitīgu ņirgāšanos 
par sevi, vienkārši nometīs no 
saviem pleciem mūsu tehnogēno 
civilizāciju, kas izturas naidīgi pret 
visu dzīvo. 

Jā, rietumu dzīves ainas šķiet 
patīkamas mūsu acīm, bet mūsu 
dvēseli tās sarūgtina. Diemžēl 
neko tādu, kas īpaši veicinātu ga-
rīgumu, mēs neredzam arī aus-
trumos, Krievijā. Tur atkal uzņem 
apgriezienus boļševistisks gars. 
Staļins tiek celts godā, neskato-
ties uz to, ka viņa valdīšanas laikā 
mērķtiecīgi tika iznīcinātas baznī-
cas, bet garīdznieki tika pakļauti 
represijām.  

Par efektīvu menedžeri viņu 
uzskata pats Patriarhs. Daudzu 
pilsētu un ciematu laukumos vēl 
joprojām palika simtiem piemi-
nekļu Ļeņinam - cilvēkam, kurš 
personiski pavēlēja nošaut garīdz-
niekus, un pēc iespējas vairāk. Un, 
par spīti tam visam, valsts pozicio-
nē sevi kā pēdējo, īsto kristīgās 
ticības balstu, kā “Trešo Romu”.

Ko lai saka, mūsu visai grē-
cīgajā pasaulē cilvēkam klājas ļoti 
grūti. Gēte rakstīja, ka godīgs cil-
vēks arī ir pakļauts kārdinājumam, 
kad viņam apkārt visi nododas 
izvirtībām. Un tomēr cilvēkam ir 
jācenšas dzīvot pēc iespējas go-
dīgāk. Nevis pastāvīgi meklēt tos, 
kas ir vainojami par to, ka viņš 
slikti dzīvo, bet gan jāvelta lielāka 
uzmanība personīgajai garīgajai 
higiēnai. Pirmkārt - “nemazgāties 
dubļos”. Tas ir, kā atzina kāds 
gudrs cilvēks, neattaisnot savu 
rīcību, pamatojoties ar piemēriem 
no citu cilvēku dzīves. Nedzīvot 
melos arī ir ļoti svarīgi. Kaut gan 
uzvarēt apkārt valdošos melus cil-
vēkam nav pa spēkam, bet viņam 
pastāvīgi jāstiprina savs garīgums, 
lai nekļūtu par melu atbalstītāju. 
Vienmēr ir jāatceras, ka paradīzes 
uz zemes nekad nebūs. Nemitīgi 
tiecoties dzīvot kā paradīzē, mēs 
radām elli savā dzīvē. 

Vilgelms BARKOVSKIS 

CITĀDĀ PASAULE
Aktrise Kristīne Nevarauska: Būtu jau ideā-

li, ja varētu stāvēt špagatā starp skatuvi un pašas 
ģimeni...

Slimnīcas spoki. Visi pacienti, kuri redzēja 
meitenīti, nomira 72 stundu laikā

Rūnu pazinējs Didzis Jonovs. Zīmju rotaļā 
attīstīt pareizo dzīves līniju

Viedums no ģimenes. Ja atsakāmies no 
kāda savas dzimtas cilvēka, noņemam enerģiju 
sev un bērniem

 Mistisks stāsts. Bāli miglaini stāvi, plīvodami 
pēdu virs zemes, pārvietojušies skolas pagalmā

Katrā Citādās Pasaules numurā: astroloģes 
un numeroloģes atbildes uz jūsu jautājumiem, cil-
vēkstāsts par to, kā dziedināt pašam sevi, Mē-
ness dienas kalendārs. 

DARI PATS



6 2016. gada 8. marts

LTV1
6.00 Latvijas Republikas valsts 
himna  6.02 Dzimis Eiropā
6.30 Rīta Panorāma
8.35, 17.00 Mīlas viesulis
9.35, 16.05 Mīlas jūra
10.35, 13.05, 14.50 Top-Shop 
piedāvā  10.50, 18.53, 5.00 
Ceturtā studija
11.20 Nacionālie dārgumi. 100 
g kultūras
12.05 Aizliegtais paņēmiens
13.20, 5.30 Vides fakti
13.55 Raķetēni
14.20 Kas te? Es te! 
15.05 Jaunie ārsti
18.00, 23.05 Dienas ziņas
19.30 Īstās latvju saimnieces
20.30 Panorāma
21.13 Latloto. Viking Loto
21.20 Tieša runa
22.30 Zebra. Drošība un 

ātrums
22.45 Aculiecinieks*
23.05 Nakts ziņas
23.14 Sporta ziņas
23.16 Laika ziņas
23.20 Midsomeras slepkavības
1.15 1.1

LTV7
6.00 Latvijas Republikas 
valsts himna   6.03, 5.30 700 
pasaules brīnumi
6.30 Projekts Nākotne
7.00 Ceturtā studija
7.30 De facto
8.05 Province
8.35, 5.00 Citādi latviskais
9.10, 1.00 100 g kultūras. 
10.00 Jaunie ārsti
10.55, 15.20 Muhtars atgriežas
11.50, 22.00 Kalnu patruļa 3
12.45 Automoto raidījums nr 2

13.15 Brīvdienu ceļvedis
13.45 Nedēļas apskats
14.15 Aktualitātes
14.45, 1.40 Eiropa fokusā
16.20 PČ biatlonā
18.00 Segodņa večerom
18.25 Sporta ziņas
18.29 Laika ziņas
18.35 Punkti uz i
20.00 Eiropas Čempionāts 
Cīņas sportā
22.50 Izzināt Japānu 1
23.25 Brīnumainā Japāna
0.00 Laiks kļūt pieaugušam. 
Iniciācijas rituāli

LNT
6.05, 14.20 Ēd un tievē
6.30, 2.50 LNT rīta ziņu 
raidījums 900 sekundes
8.40, 0.10 Dzīvīte
9.10 Mūzikas ierakstu gada 

balva. Zelta Mikrofons 2015 
dienasgrāmata
9.20, 4.55, 5.20  Bernards
9.35, 2.05  Dzīves krustcelēs
10.35, 13.45 Televeikala 
skatlogs  10.50 Mežonīgā sirds
11.45 Mf.Rozamunde Pilčere. 
Četras sezonas – rudens
14.00, 17.50, 20.00 Ziņas
14.50 Vampīra dienasgrāmatas
15.45 Nemelo man!
16.50, 18.00 Māksla piedot
18.55, 1.20 Juvelieru klans
20.35 Degpunktā
21.10 Vecie īgnie policisti
22.15 Mf.Rokijs 4
0.30 Nikita  4.30, 5.00 Karamba!
5.40 Kristīgā programma 

TV3
6.40 Ķepu patruļa 2
7.10, 13.00 Madagaskaras 

pingvīni 2
7.40, 13.30 Beibleidi 20
8.00, 18.00  Divarpus vīri 4
9.0, 15.55 Komisārs Reksis
10.00 Īpašo uzdevumu vienība 
Hawaii 5-0 5
11.00, 0.35 Kings un Maksvela
12.00, 5.40 Rozenheimas 
detektīvi 4
14.00 Kungfu panda 2
14.30, 2.35 Viņas melo labāk 2
15.10 Viņas melo labāk 2
15.40, 20.20, 3.25 UgunsGrēks
19.00, 3.55 TV3 Ziņas
19.35, 4.25 Bez Tabu
21.00 Tēta nedienas Latvijā
22.35 Greislenda
23.35 Ģēnijs uzvalkā 2
1.30 Smieklīgākie videokuriozi
1.50 CSI.Lasvegasa
5.00 Motīvs? 2

TV3+

6.30, 17.50, 2.45 Māja 2
7.20 Madagaskaras pingvīni
8.20 Bada spēles
10.25, 14.35 Ekstrasensi - 
detektīvi
11.25, 15.35 Comedy Women
12.30, 16.50 Tētuka meitiņas
13.30 Mūsu Krievija
18.55, 1.20 Brīvdienas Meksikā
20.00 SašaTaņa
21.00 Tētis sprukās
23.45 Mf. Neīstais pagrieziens 

TV5
5.00, 0.05 Mūzika 7.55 6 kadri
8.20 Gorjunovs
10.15, 13.25 Tv Shop
10.30 Maskava. Trīs stacijas
13.40 Kruķis 
16.35 Skaistule Ļaļa
19.40 Sasisto lukturu ielas
21.40 Ārpus likuma  22.05 Svešais

Televīzijas programmaTREŠDIENA, 9. marts

8. martā Ir iemesls!

Krimināls, notikumi

Starptautiskā cīņas par sieviešu tiesībām
un starptautisko mieru diena 

8. marts lielākajā daļā citu 
pasaules valstu ir visparastākā 
diena, kas neizceļas ar ko īpa-
šu. Norisinās pasākumi, ko rīko 
dažādas starptautiskās organi-
zācijas ar ANO atbalstu. Visu šo 
konferenču, semināru, kongresu 
un simpoziju tematika ir saistīta 
ar visai nopietnu problēmu ri-
sināšanu: vardarbība ģimenē, 
sieviešu tiesības, maternitātes 
aizsardzība utt. Rietumeiropā 
cilvēki nezina par to, ka Austrumei-
ropā šajā dienā puķu veikali pār-
dod tik daudz ziedu, cik parasti 
pārdod 4 mēnešu laikā. Taču 
diez vai mēs varam pieprasīt, 
lai eiropiešiem būtu izcilas zinā-
šanas par visām ANO piemiņas 
dienām, jo daudzi no mums arī 
diez vai zina par Pasaules dienu 
pret cilvēku tirdzniecību vai Vaļu 
aizsardzības dienu. No citas pu-
ses, svētki, kas tiek atzīmēti 8. 
martā, atnāca pie mums tieši no 
rietumiem. 

XX gadsimta sākums ir ievē-
rojams ar to, ka sākās sieviešu 
cīņa par savām tiesībām. Pirms 
100 gadiem sievietes saņēma 
daudz mazāku algu nekā vīrieši, 
viņām nebija tiesību piedalīties 
vēlēšanās, tāpat kā, piemēram, 
noziedzniekiem un vājprātīga-
jiem. Pacietības mērs beidzās 
amerikānietēm, Ņujorkas iedzī-
votājām. 1908. gada 8. martā, 
atsaucoties uz sieviešu sociāl-
demokrātiskās organizācijas 
aicinājumu, 15 000 visdrosmī-
gāko daiļā dzimuma pārstāv-
ju izgāja cauri Manhetenai ar 
lozungiem un transparentiem. 
Viņas pieprasīja vienādas tiesī-
bas sievietēm un vīriešiem uz 
darbu un balsošanu vēlēšanās. 
Demonstrācija pagāja, taču šis 
jautājums tā arī palika neatrisi-
nāts, izņemot vienu notikumu 
- Amerikas sociāldemokrāti pa-
sludināja februāra pēdējo svēt-
dienu par...  cīņas par sieviešu 
tiesībām dienu. Šī diena tika 
atzīmēta trīs gadus pēc kārtas, 
bet pēc tam nez kāpēc tradīcija 
netika turpināta. 

Eiropā viss sākās 1910. 
gadā. Augusta beigās Kopen-
hāgenā, Otrās internacionāles 
VIII kongresa ietvaros, notika 
arī sieviešu-sociālistu otrā kon-
ference. Delegātes no Ņujorkas 
satikās ar Eiropas galvenajām 
sociālistēm – Klāru Cetkinu un 
Rozu Luksemburgu. Sarunas no-
slēgumā tika pieņemts lēmums 
- noteikt vienotu dienu ikgadējo 
demonstrāciju rīkošanai un iz-
virzīt kopējas prasības. Par šādu 
dienu izvēlējās 19. martu. Jau 
nākamajā gadā sieviešu protes-
ta akcijas notika 4 valstīs (Vāci-
jā, Dānijā, Austrijā un Šveicē). 

Datuma izvēle 
nebija nejau-
ša, akcijas tika 
veltītas Prūsijas 
revolūcijas die-
nai. Pēc gada 
protesta akcijas 
un demons-
trācijas notika 
jau 12. maijā. 
1913. gads ie-
zīmējās ar vēl 
lielākām atšķirībām: bija valstis, 
kurās Sieviešu solidaritātes die-
na tika atzīmēta 2. martā, bet 
dažās – 9-tajā un citviet – 12. 
martā. Un tikai 1914. gadā Eiro-
pas sievietes atkal konsolidējās, 
tas notika 8. martā, un šādas 
vienotības cēlonis bija visai pro-
zaisks - tieši 8. martā tajā gadā 
bija svētdiena - brīvdiena. 

Pēc ikgadējiem protestiem 
un, pateicoties tam, ka pastā-
vīgi tika atgādināts par sieviešu 
un vīriešu nevienlīdzību, sievie-
tes tomēr ieguva prasītās tiesī-
bas, taču ne jau tās sievietes, 
kuras cīnījās par to visaktīvāk. 
No visām Eiropas valstīm tikai 
Dānijas, Norvēģijas, Islandes 
un Somijas “vājā dzimuma pār-
stāves” saņēma tiesības piedalī-
ties vēlēšanās, viņu darbadiena 
tika saīsināta par vienu stundu. 
Panākumus sasniedza arī Aus-
trālijas un Jaunzēlandes iedzī-
votājas. Sākot ar 1917. gadu, 
sieviešu kustība pakāpeniski 
pārtrauca savu aktīvo darbību, 
jo sievietēm tika nodrošinātas 
visas nepieciešamās prasības. 
Cita situācija bija Krievijā... 

Krievijā sieviešu kustība 
nekad nebija tik masveidīga kā 
Rietumeiropā. Mītiņi, protams, 
notika, sākot ar 1913. gadu, bet 
ievērojamas ietekmes uz sa-
biedrību tiem nebija. Bet 1917. 
gada 8. martā (23. februārī pēc 
vecā stila) sākās Februāra revo-
lūcija, kas izraisīja ievērojamas 
izmaiņas impērijas sabiedriska-
jā iekārtā – tika likvidēta monar-
hija un pasludināta republika. 
Revolūcija sākās ar sieviešu-tek-
stilnieču streiku, par ko vienmēr 
īpaši lepojās Padomju Savienī-
bas darbinieces. Svētku diena 
padomju kalendāros parādījās 
kopš 1921. gada, īpaši suminā-
tas bija tās sievietes, kas strādā-
ja smagākos darbus. 

Pēc kara 8. marts PSRS bija 
parasta darbadiena, taču šajā 
dienā sievietēm obligāti tika pa-
sniegti goda raksti un prēmijas. 
Pakāpeniski svētki kļuva arvien 
populārāki... 1965. gadā šī diena 
tika pasludināta par brīvdienu. 
Tāda pati situācija bija arī dau-
dzās citās sociālistiski orientētās 
Eiropas, Āzijas un Āfrikas valstīs. 

1965. gadā svētki zaudēja savu 
politisko nokrāsu. Neviens jau 
neatcerējās par Februāra revo-
lūcijas notikumiem, konferen-
ces un svinīgās sēdes vēl jopro-
jām tika rīkotas, bet iedzīvotāji 
vairs nepievērsa tām lielu uzma-
nību. 80. gadu beigās politiku ar 
8. marta svinēšanas tradīcijām 
jau nekas nesaistīja. Vīrieši dā-
vināja ziedus un dāvanas, vīri 
organizēja ģenerāltīrīšanu un 
atbrīvoja savas sievas no visiem 
mājas darbiem. Tāpat atzīmēja 
šos svētkus, piemēram, Polijā, 
Āfrikas un Āzijas valstīs (tajās, 
kas bija atkarīgas no PSRS pār-
tikas piegādēm un militārās pa-
līdzības). 

Pēc PSRS sabrukuma šo 
svētku svinēšanas tradīcija sa-
glabājās. Ķīnā šajā dienā sievie-
tes strādā par dažām stundām 
mazāk (vidējā darba alga sagla-
bājas), Laosā 8. marts ir brīv-
diena tikai sievietēm.  Sieviešu 
diena ir valsts svētki Mongolijā, 
Kambodžā, Ziemeļkorejā, Ango-
lā, Kenijā, Madagaskarā (tur vēl 
joprojām ir aktuāla šo svētku po-
litiskā specifika). 10 pēcpadom-
ju telpas valstīs iedzīvotāji arī 
atpūšas šajā dienā. Tadžikistānā 
tika mainīts svētku nosaukums 
un to saturs. Tur šajā dienā tiek 
godinātas mātes. Interesanti, ka 
Krievijā Pareizticīgā Baznīca pret 
šiem svētkiem izturas bez īpaša 
entuziasma, norādot, ka ticīga-
jam cilvēkam nevajadzētu prie-
cāties tajā dienā, kas ir saistīta 
ar revolūciju, jo tieši revolūcija 
sagādāja tik daudz ciešanu da-
žādiem cilvēkiem, tai skaitā arī 
sievietēm.  

Katru gadu ANO svin Sie-
viešu tiesību un Starptautiskā 
miera dienu saistībā ar kādu 
īpašu tematu. Taču cilvēki visā 
pasaulē nepievērš tam īpašu 
uzmanību. Šajā dienā Krāslavā, 
tāpat kā visās citās Latvijas pil-
sētās, puķu veikalu plaukti tiek 
iztukšoti. Vīrieši sveic sievietes 
ar to, ka viņas ir sievietes. Un 
neviens neatcerās par Februā-
ra revolūciju, par Klāru Cetkinu 
vai Rozu Luksemburgu. Sveicam 
svētkos! 

Andrejs JAKUBOVSKIS 

Laika periodā 
no 26.02.2016. līdz 
04.03.2016. Krāslavas iecirknī 
tika reģistrēti 43 notikumi. 
Būtiskākie:
•	 Uzsākti 2 kriminālprocesi at-

bilstoši Krimināllikuma 193. 
panta 2. daļai (nelikumīgas dar-
bības ar finanšu instrumentiem 
un maksāšanas līdzekļiem). So-
ciālajos tīklos sievietēm tika pie-
dāvāts darbs, bet pretī pieprasīti 
bankas konta dati, tajā skaitā 
informācija internetbankas pie-
kļuvei, ko potenciālie darba mek-
lētāji lētticīgi izpauž. Rezultātā, 
izmantojot viņu kontus, neliku-
mīgi tiek noformēti “ātrie kredīti”. 
Notiek izmeklēšana.

•	 29. februārī Krāslavā, realizējot 
operatīvo informāciju un veicot 
sankcionētu kratīšanu, 1989. g. 
dzimušā vīrieša dzīvoklī, Vienī-
bas ielā 12, policijas darbinieki 
izņēma, iespējams, narkotiskas 

vielas. Nozīmēta ekspertīze. 
•	 Krāslavas policijas iecirknī tika 

uzsākti 2 kriminālprocesi at-
bilstoši Krimināllikuma 179.pan-
ta 1.daļai (piesavināšanās) par 
to, ka Krāslavas pilsētas iedzī-
votāji, noslēdzot līgumu ar AS 
“nomo.lv” par mantu nomu, nav 
pildījuši līguma nosacījumus un 
preci neatgriež.

•	 29. februārī tika saņemts pa-
ziņojums par to, ka no frizē-
tavas, kas atrodas Krāslavā, 
Aronsona ielā, tika izdarīta 
dažādu mantu zādzība. Veicot 
kriminālmeklēšanas pasāku-
mus, noskaidrots, ka zādzību 
izdarīja K., dzimis 2000. gadā 
un M., dzimis 1997.g. Ļaun-
dari iekļuva telpā, pateicoties 
nepilngadīgā spējām darboties 
ar atbilstošiem instrumentiem. 
Uzsākts kriminālprocess, no-
tiek izmeklēšana.

Vieglatlētu starti Latvijas ziemas čempionātos
 Ar katru gadu Latvijas 

vieglatlētikas sacensībās ar vien 
pieaug dalībnieku skaits un Lat-
vijas Vieglatlētikas savienība, lai 
efektīvāk varētu novadīt sacensī-
bas, ir ievedusi normatīvus, kurus 
sportistiem jāizpilda, lai kvalificē-
tos finālsacensībām. U16 grupā 
normatīvi, kurus bija jāizpilda sa-
gatavošanās posmā, ir apmēram 
3. sporta klases līmenī.

Februāra vidū par Latvijas 
čempionu trīssoļlēkšanā U – 16 
vecuma grupā (2001.- 2002. g. 
dz.) kļuva Artūrs Šarkovičs (at-
tēlā), kurš vienīgais pārvarēja 13 
metru atzīmi un uzstādīja jaunu 
personisko rekordu – 13,69 m. 

 Tāllēkšanā (6,38 m) Artūrs iz-
cīnīja 2. vietu, zaudējot 4 centimet-
rus sportistam no Aizkraukles, bet 
jaunu personisko rekordu tāllēkša-
nā Artūrs uzstādīja Rīgas čempio-
nātā janvārī, aizlecot 6,42 m. 

U-16 grupā lodes grūšanā 
tika finālā un izcīnīja 8. vietu Sa-
bīne Hološina (2002. g. dz.), kurai 
šogad pirmoreiz bija jāgrūž 3 kg 
lodi. Sabīne uzstādīja savu perso-
nisko rekordu – 10,53 m. 

U - 18 vecuma grupā (1999.- 
2000. g. dz.) labus rezultātus uz-
radīja Andris Spalvis, 5 kg lodes 
grūšanā izcīnot 7. vietu – 13,22 
m, un augstlēkšanā Alīna Ņiki-
tina – 7. vieta un 
reizi atkārtots savs 
personiskais sa-
sniegums - 1,50m. 
Alīnai arī 9. vieta 60 
m/b – 10,28 sek.   9. 
vietu izcīnīja Aigars 
Ļaksa U - 20 gru-
pā junioriem 300 m 
skriešanā – 38,38 
sek.  

Arvien grūtāk ir 
tikt uz Latvijas čem-
pionātu, it sevišķi 
U - 14 grupā, kur 

piedalās viskuplākais dalībnieku 
skaits, un, lai kvalificētos sacensī-
bām, jaunajiem vieglatlētiem vaja-
dzēja izcīnīt vietu savas zonas la-
bāko pieciniekā. Latvija ir sadalīta 
četrās zonās – Kuldīga, Jēkabpils, 
Limbaži un Rīgas pilsēta. Mūsu 
sportistiem atlases sacensības 
bija Jēkabpilī, kur piedalījās spor-
tisti no 13 novadiem. Izcīnīt ce-
ļazīmes uz Latvijas čempionātu 
izdevās divām mūsu novada spor-
tistēm. Tāllēkšanas sektorā pē-
dējā sestajā mēģinājumā uzvaru 
“izrāva” Daniela Timma – 4,53 m, 
apsteidzot otrās vietas ieguvēju 
par 2 cm.  60 metru barjerskrieša-
nas priekšsacīkstēs Daniela tika A 
finālā (10,53 sek.), ar ko garantēja 
sev vietu Latvijas čempionātā un 
finālā finišēja trešā (10,59 sek.). 
Anna Monska tāllēkšanā izcīnī-
ja 6. vietu (4,11m), augstlēkšanā 
pārlēca 1,30 m un tika Latvijas 
čempionātā pēc rezultātiem. 

Latvijas čempionāts U - 14 
grupā (2003. - 2004. g. dz.) no-
risinājās Rīgas sporta manēžā. 
Daniela Timma 60m/b priekšskrē-
jienā noskrēja ar personisko re-
kordu – 10,19 sek. un tika A finālā, 
kur četras labākā laika ieguvējas 
turpināja cīņu par godalgotām 
vietām. Diemžēl finālam Daniela 
nepaspēja noskaņoties, jo paralēli 

piedalījās tāllēkša-
nas sacensībās, 
un finišēja ceturtā. 
Barjerskriešanas 
fināla dēļ tāllēk-
šanā nācās izlaist 
otro mēģinājumu, 
neskatoties uz to, 
Daniela tika finālā 
un izcīnīja 6. vietu – 
4.55 m.

Inese UMBRAŠKO, 
Sporta skolas di-
rektora vietniece
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LTV1
6.00 Latvijas Republikas valsts 
himna
6.02 Dzimis Eiropā
6.30 Rīta Panorāma
8.35, 17.00 Mīlas viesulis
9.35, 16.05 Mīlas jūra
10.35, 13.05, 14.50 Top-Shop 
piedāvā
10.50, 18.53, 5.00 Ceturtā 
studija 11.20 Daudz laimes! 
12.10 Latvijas šlāgeraptauja 
2016  13.20 Aculiecinieks
13.35 Zebra. Drošība un ātrums
13.55 Raķetēni
14.20 Kas te? Es te! 
15.05 Jaunie ārsti
18.00, 23.15 Ziņas
18.53 Ceturtā studija
19.30 Lācars
20.00 700 pasaules brīnumi
20.30 Panorāma
21.15 LV jaunatklāšanas raidī-
jums TE!
22.15 Fortitūda
23.30 Personība. 100 g kultūras
0.30 Fukušima
1.35 Tieša runa
5.00 Ceturtā studija
5.30 Saknes debesīs

LTV7
6.00 Latvijas Republikas valsts 
himna 6.03, 5.30 700 pasaules 
brīnumi
6.30 Pie stūres
7.00 Ceturtā studija
7.30, 5.00 Ielas garumā
8.00 Vides fakti
8.30 Tieša runa
9.40 Momentuzņēmums
10.00 Jaunie ārsti
10.55, 15.20 Muhtars atgriežas
11.50 Kalnu patruļa 3

12.40, 0.45 Izzināt Japānu 1
13.15 PČ bobslejā
16.20 PČ biatlonā
18.00 Segodņa večerom
18.25 Sporta ziņas
18.29 Laika ziņas
18.35 Bez aizvainojuma
19.00 Eiropas Čempionāts 
Cīņas sportā 
21.05 Pazemes pāreja
22.00 Nacionālie dārgumi. 100 
g kultūras
22.45 Personība. 100 g kultūras
23.45 Sporta studija
0.30 Zebra
1.20 Brīnumainā Japāna
1.50 Projekts Nākotne

LNT
6.05, 14.20 Ēd un tievē
6.30, 3.15 LNT rīta ziņu raidī-
jums 900 sekundes
8.40, 0.40 Dzīvīte
9.10 Mūzikas ierakstu gada 
balva. Zelta Mikrofons 2015 
dienasgrāmata
9.20 Mūzikas ierakstu gada 
balva. Zelta Mikrofons 2015 
dienasgrāmata
9.30, 1.50 Dzīves krustcelēs
10.35, 13.45 Televeikala 
skatlogs
10.50 Mežonīgā sirds
11.50 Mf. Rozamunde Pilčere. 
Četras sezonas – ziema
14.00, 17.50, 20.00 LNT Dienas 
ziņas  14.50, 2.35 Vampīra 
dienasgrāmatas
15.45 Nemelo man!
16.50, 18.00 Māksla piedot
18.55, 1.00 Juvelieru klans
20.35 Degpunktā
21.10 Maini vai zaudē
22.00 Glābiet mūsu ģimeni

NTV 
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00 
Šodien 5.10 Rīts
8.00 Muhtara atgriešanās
9.20 Bākas gaisma un ēna
11.00 Zvērināto tiesa
12.20 Ārkārtas gadījums
13.00 Satikšanās vieta
14.00 Spogulis varonim
15.20 Sasisto lukturu ielas
17.00 Runājam un rādam
18.45 Ar Dievu, Makarov!
20.40 Cits majors Sokolovs
22.45 Dienas kopsavilkums
23.10 Kurlais  1.10 Viss iekļauts
3.05 Dzīvokļu jautājums
4.10 Mirušais un dzīvais ēdiens

RTR Planēta Baltija
4.00 Krievijas rīts
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 Kosatka
14.00 Guļčata
17.15 Tiešais ēters
20.00 Vīramātes 
dienasgrāmata
22.50 Speciālkorespondents
0.35 Civilizācijas noslēpumi
2.15 Steidzami uz numuru!
3.10 Smieklu istaba

PBK
6.00, 1.30 EuroNews
6.35, 9.00, 11.00, 14.30, 17.10, 
2.00 Ziņas
6.40 Multfilmas
7.00, 9.25 Labrīt!
9.55 Dzīvo vesels!
11.30 Tablete
12.15 Mf. Mīlestība un baloži
14.55, 4.30 Moderns 

spriedums
16.00 Vīriešu/ sieviešu
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 Mf. Bataljons
0.05 Vakara Urgants
0.40 Andrejs Merzlikins. Ja 
nebūtu laimes… 
2.15 Mf. Salmu cepure
5.20 Smieklīgi videoklipi

RenTV Baltic
5.40, 0.50 Skatīties visiem
6.00 Vadīt krievu stilā
6.25 Karavīri
7.15 Bērnu klubs
7.30 Laika ziņas
7.35, 19.45 Saviesīgas 
vakariņas 

9.55 Čapmanes noslēpumi
11.00, 18.30 Ģimenes drāmas
12.05, 17.25 Pareizs līdzeklis
13.10 Izmailova parks
15.20, 20.50, 23.55 
Dokumentāls projekts
16.25 Jums pat sapņos nav 
rādījies  23.05 Pazīsti mūsējos

ONT
5.00, 7.30, 8.00, 10.00, 12.00, 
15.00, 17.00, 19.30, 23.50 
Ziņas  5.05 Rīts
8.05 Dzīvo vesels!
9.25 Kontrolpirkums
10.05, 12.05, 15.15, 17.15, 
20.00 Sporta ziņas
10.10 Mf. Mīlestība un baloži
12.10 Vīriešu/ sieviešu
13.10 Vienatnē ar visiem
14.05 Laiks rādīs
16.00 Precamies!

17.20 Tētuka meitiņas
17.50 Lai runā!  19.00 Laiks
20.05 Taļanka  21.55 Biatlons

Baltkrievija 1
5.00, 6.20, 7.15 Labrīt, 
Balkrievija!
6.00, 7.00, 8.00, 11.00, 14.00, 
18.00, 23.05 Ziņas
6.05, 7.05 Ekonomikas ziņas
6.10, 7.10, 18.40, 22.25 Zona Х
8.10 Mf. 8 jauni randiņi 
9.00, 12.00, 15.00 90 sekundes
10.00 Domā kā sieviete
11.10, 15.30 Ģimenes 
melodrāmas
12.20 Diena lielpilsētā
13.20 Bērnu ārsts
14.15, 17.40 Reģionālās ziņas
14.25 Starp mums meitenēm
16.35 Baltkrievijas laiks
18.20, 22.45 Interešu sfēra

19.00 Komanda
20.00 Panorāma
20.45 Aktuāla intervija
21.05 Pēdas
23.20 Sporta diena
23.35 Lamatas

Baltkrievija 2
6.00 TV rīts
8.00, 18.55 TV barometrs
8.10, 21.05 Mf. Onlains
8.45, 15.20 Aizliegtā skola
9.55 Mf. Džūlijs un Džūlija 
12.10 Mats matā
12.50 Mf. Anastasija
14.30, 21.45 PIN kods
16.35 Voroņini
17.45 Mf. Nepiedzimsti skaista
19.00, 23.55 Futbols
21.00 Sportloto 5 no 36, KENO
22.40 Bafija pret vampīriem
23.25 Ielu maģija

CETURTDIENA, 10. marts 23.50 Čikāgas sardzē
2.35 Vampīra dienasgrāmatas
4.55 Programmas beigas
5.00 Karamba!  5.20 Bernards
5.35 Kristīgā programma Ticīgo 
uzvaras balss

TV3
6.40 Ķepu patruļa 2
7.10, 13.00 Madagaskaras 
pingvīni 2
7.40, 13.30 Beibleidi 2
8.00 Divarpus vīri 4
9.00, 16.55 Komisārs Reksis
10.00 Nevaldāmā tiesnese
11.00 Kings un Maksvela
12.00, 5.40  Rozenheimas 
detektīvi 4
14.00 Kungfu panda 2
14.30, 2.35 Viņas melo labāk 2
15.40, 16.15, 20.20, 3.25 
UgunsGrēks
18.00 Divarpus vīri 5
19.00, 3.55 TV3 Ziņas
19.35, 4.25 Bez Tabu
20.20 UgunsGrēks
21.00 Vajātājs
22.00 Mf. Pērtiķu planētas 
sākotne  0.10 Kinomānija
0.45 Sporta apskats Overtime TV
1.45 Motīvs? 2
5.00 Tētuka meitiņas

TV3+
6.25, 17.50, 3.00 Māja 2
7.15 Madagaskaras pingvīni
8.10 Bada spēles
10.20, 14.35 Ekstrasensi 
detektīvi
11.20, 15.35 Comedy Women
12.25, 16.50 Tētuka meitņas
13.30, 20.00 SašaTaņa
18.55, 1.35 Brīvdienas Meksikā
21.00 Sporta skolotājs
22.05 Mf. Paranormālas parādī-

bas 30 naktis ar ieturēti meiteni 
ar pūķa tetovējumu 
23.45 Mf. Lietu tēls

TV5
5.00, 0.05 Mūzika
7.55 6 kadri  8.20 Gorjunovs
10.15, 13.25 TV shop
10.30 Maskava. Trīs stacijas
13.40 Kruķis  16.35 Skaistule Ļaļa
19.40 Sasisto lukturu ielas
21.40 Ārpus likuma
22.05 Svešais

NTV
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00 
Šodien   5.10 Rīts
8.00 Muhtara atgriešanās
9.20 Bākas gaisma un ēna
11.00 Zvērināto tiesa
12.20 Ārkārtas gadījums
13.00 Tikšanās vieta
14.00 Spogulis varonim
15.20 Sasisto lukturu ielas
17.00 Runājma un rādām
18.45 Ar Dievu, Makarov!
20.40 Cits majors Sokolovs
22.45 Dienas kopsavilkums
23.10 Kurlais
1.05 Viss iekļauts
3.05 Vasarnīcu lietas
4.10 Dzīvais un mirušais ēdiens

RTR Planēta Baltija
4.00 Krievijas rīts
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 Kosatka
14.00 Mf. Guļčata
17.15, 2.50 Tiešais ēters
20.00 Mf. Sievasmētes dienas-
grāmata   21.55 Divkauja
23.40 Civilizācijas noslēpumi
1.20 Steidzami uz numuru!

2.20 Smieklu istaba

PBK
6.00, 1.10 EuroNews
6.35, 9.00, 11.00, 14.30, 17.10, 
1.40 Ziņas  6.40, 12.05 Multfilmas
7.00, 9.25 Labrīt!
9.50 Dzīvo vesels
11.30 Tablete 12.25 Laiks rādīs
14.50, 3.45 Moderns sprie-
dums  16.00 Vīriešu/ sieviešu
17.50, 18.05 Precamies!
18.00, 20.45, 23.00 Latvijas laiks
18.55 Lai runā!
20.00 Laiks
21.20, 23.05 Bataljons
23.45 Vakara Urgants
0.20 Sazvērestības teorija
1.55 Mf. Vienkāršs cilvēks
3.30, 5.25 Smieklīgi videoklipi

RenTV Baltic
5.40, 1.00 Skatīties visiem
6.05 Pazīsti mūsējos
6.25 Karavīri   7.15 Bērnu klubs
7.34 Laika ziņas
7.35, 19.45 Saviesīgas vakariņas
8.40, 16.25 Jums pat sapņos 
nav rādījies
9.55 Čapmanes noslēpumi
11.00, 18.35 Ģimenes drāmas
12.00, 17.30 Patiess līdzeklis
13.05, 0.05 Dokumentāls 
projekts  
20.50 Ekstrasensu cīņas
23.05 Dzīvais temats

ОНТ
5.00, 7.30, 8.00, 10.00, 12.00, 
15.00, 17.00, 19.30, 0.15 Ziņas
5.05 Rīts  8.05 Dzīvo vesels
9.25 Kontrolpirkums
10.10 Moderns spriedums
11.20 Tablete  12.05, 15.15, 
17.15, 20.00 Sporta ziņas
12.10 Vīriešu/ sieviešu

13.10 Vienatnē ar visiem
14.05 Laiks rādīs
16.00 Precamies!
17.20 Tētuka meitņas
17.50 Lai runā!   19.00 Laiks
20.05 Jātiek skaidrībā
20.30 Taļanka  22.20 Bataljons

Baltkrievija1
5.00, 6.20, 7.15 Labrīt, Balt-
krievija!
6.00, 7.00, 8.00, 11.00, 14.00, 
18.00, 23.05 Ziņas
6.05, 7.05 Ekonomikas ziņas 
6.10, 7.10, 18.40, 22.25 Zona Х
8.10, 21.05 Pēdas
9.00, 12.00, 15.00 90 sekundes
9.50 Domā kā sieviete
11.10, 15.30 Ģimenes melodrā-
mas  12.20 Diena lielpilsētā
13.20 Bērnu ārsts
14.15, 17.40 Reģionālās ziņas
14.25 Starp mums meitenēm 
runājot  16.35 Baltkrievijas laiks
18.20, 22.45 Interešu sfēra
19.00 Komnada  20.00 Panorāma
20.45 Speciālreportāža
23.25 Sporta diena
23.35 Т/с Ловушка

Baltkrievija 2
6.00 TV rīts
8.00, 20.05 TV barometrs
8.10, 21.15 Onlains
8.40, 15.20 Aizliegtā skola
9.50 Mf. Tūrists
11.45, 18.25, 23.40 Ielu maģija
12.15 Voroņini
13.25 Mf. Nepiedzimsti skaista
14.30, 21.55 PIN kods
16.25 Biatlons
18.55 Ekstrasense Fatima 
Hadujeva
20.10 Ekstrasensi detektīvi
21.10 Sportloto 6 no 49, KENO
22.50 Bafija pret Vampīriem

PIEKTDIENA, 11. marts

LTV1
6.00 Latvijas Republikas valsts 
himna  6.02 Citādi latviskais 
6.30 Rīta Panorāma
8.35, 17.00 Sirds likums
9.35, 16.05 Mīlas jūra
10.35, 13.05, 14.50 Top-Shop 
piedāvā  10.50 Ceturtā studija
11.20, 1.25 Izsauciet vecmāti
12.15 V.I.P.  
13.20 Saknes debesīs
13.55 Raķetēni
14.20 Brīnumskapja skola
15.05 Jaunie ārsti
18.00, 23.00 Ziņas
18.55 Kultūršoks. 100 g kultūras
19.05 Gudrs, vēl gudrāks
20.30 Panorāma
21.15, 2.15 Midsomeras slep-
kavības 18
23.15 Skutelis ir studijā
23.30 Latvijas šlāgeraptauja 
2016  0.25 Fortitūda
4.00 Bufalo. Girgensons
4.45 Sporta studija
5.30 Province

LTV7
6.00 Latvijas Republikas valsts 
himna  6.03, 5.30 700 pasaules 
brīnumi
6.30 Labākais no Euromaxx
7.00 Ceturtā studija
7.30 Latvijas novadu cīņas
8.25 Sporta studijas diskusija
9.25 Anekdošu šovs 1
10.00 Jaunie ārsti
10.55, 15.20 Muhtars atgriežas
11.50 1.1
12.40 Brīnumainā Japāna
13.15 PČ bobslejā*
14.15 PČ bobslejā*
16.20 PČ biatlonā

18.00 Segodņa večerom
18.25 Sporta ziņas
18.29 Laika ziņas
18.35 Personīgā lieta
19.00 Eiropas Čempionāts 
Cīņas sportā
21.05 Tās tik ir operas! Tā dara 
visas  22.00 Mf. Viņa
0.15 Eiropa koncertos
1.05 Aculiecinieks
1.20 Grupas Pērkons koncerts 
Sapumpurots zars*
3.30 Anekdošu šovs 1
4.00 Troksnis  5.00 Pie stūres

LNT
6.00, 14.20 Ēd un tievē
6.30, 2.35 LNT rīta ziņu raidī-
jums 900 sekundes
8.40, 0.45 Dzīvīte
9.10 Mūzikas ierakstu gada 
balva. Zelta Mikrofons 2015 
dienasgrāmata
9.30, 1.55 Dzīves krustcelēs
10.35, 13.45 Televeikala skat-
logs  10.50 Mežonīgā sirds
11.50 Mf. Rozamunde Pilčere. 
Četras sezonas – pavasaris
14.00, 17.50, 20.00 Ziņas
14.50 Vampīra dienasgrāmatas
15.45 Nemelo man!
16.50, 18.00 Māksla piedot
18.55, 1.05 Juvelieru klans
20.35 Degpunktā
21.10 Iemīļotās mūzikas raidī-
jums „Dzintara dziesmas
22.10 Sirdsmīļā Monika
22.50 Greizais spogulis
4.15, 5.40 Karamba!
5.00 Boba burgeri  5.20 Luī

TV3
6.40 Ķepu patruļa 2

7.10, 13.00 Madagaskaras 
pingvīni 2
7.40, 13.30 Beibleidi 2
8.00, 18.00 Divarpus vīri 5
9.00, 16.25 Komisārs Reksis
10.00 Vajātājs
11.00 Kings un Maksvela
12.00 Rozenheimas detektīvi 4
14.00 Kungfu panda 2
14.20, 3.00 Viņas melo labāk 2
15.25, 2.40 Čaļi ar bērniem
15.55 Smieklīgākie videokuriozi
17.25 Bitīt’ matos
19.00, 3.50 TV3 Ziņas
19.35, 4.20 Bez Tabu
20.20 Bez Tabu. Dzīves smalku-
mi 4  21.00 Mf. Krokodils Dandijs
23.00 Mf. Amerikāņu pīrāgs 3. 
Amerikāņu kāzas
1.00 Greislenda
5.00, 1.50 Tētuka meitiņas
5.40 Kings un Maksvela

TV3+
6.50, 17.50, 1.25 Māja 2
7.40 Madagaskaras pingvīni
8.35 Bada spēles
9.45 Mf. Titāniks
13.35 SašaTaņa
14.35 Ekstrasensi detektīvi
15.35 Comedy Women
16.50 Tētuka meitņas
20.00 Мf. Ledus laikmets
21.50 Mf. Nejaušs vīrs 
23.40 Mf. Mērs un Marta 

TV5
5.00, 1.05 Mūzika  7.55 6 kadri
8.20 Gorjunovs
10.15, 13.25 TV shop
10.30 Maskava. Trīs stacijas
13.40 Kruķis
16.35 Skaistule Ļaļa
18.30 Ļaļas atgriešanās
19.40 Sasisto lukturu ielas

21.40 Greizais spogulis
23.40 Mf. Tikšanās vietu nevar 
mainīt

NTV 
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00 
Šodien  5.10 Rīts
8.00 Muhtara atgriešanās
9.20 Bākas gaisma un ēna
11.00, 0.20 Zvērināto tiesa
12.20 Ārkārtas gadījums
13.00 Tikšanās vieta
14.00 Spogulis varonim
15.20 Sasisto lukturu ielas
17.00 Runājam un rādām
18.40 Izmeklēšana
19.10 Cits majors Sokolovs
23.00 Vairākums
2.00 Viss iekļauts
3.55 Volkova stunda

RTR Planēta Baltija
4.00 Krievijas rīts
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 Kosatka
14.00 Mf. Guļčata
17.15, 2.40 Tiešais ēters
20.00 Petrosjana šovs
21.55 Mf. Atturīguma sindroms
23.55 Mf. Izskaidrošanās mīles-
tībā   3.40 Smieklu istaba

PBK
6.00, 1.00 EuroNews
6.35, 9.00, 11.00, 14.30, 17.10 
Ziņas
6.40, 12.15 Multfilmas
7.00, 9.25 Labrīt!
9.50 Dzīvo vesels
11.30 Tablete
12.25 Laiks rādīs

14.55 Moderns spriedums
16.00 Vīriešu/ sieviešu
17.50, 18.05 Cilvēks un likums
18.00, 20.50 Latvijas laiks
19.00 Brīnumu lauks
20.00 Laiks  21.25 Balss. Bērni
23.30 Vakara Urgants
0.15 Humora raidījums
1.30 1 in city
2.50, 4.05, 5.45 Smieklīgi 
videoklipi
2.55 Mākslas filma
4.15 Mf. Sannikova zeme

RenTV Baltic
5.35, 23.00, 0.55 Skatīties 
visiem  6.20 Karavīri
7.05 Bērnu klubs
7.29 Laika ziņas
7.30, 19.45 Saviesīgas vakariņas
8.30, 16.25 Jums pat sapņos 
nav rādījies   9.55, 20.50 Čap-
manes noslēpumi
10.55, 18.35 Ģimenes drāmas
12.00, 17.30 Patiess līdzeklis
13.05 Ekstrasensu cīņas
15.20, 0.00 Dokumentāls 
projekts
21.55 Dīvaina lieta

ONT
5.00, 7.30, 8.00, 10.00, 12.00, 
15.00, 17.00, 19.30, 0.05 Ziņas
5.05 Rīts  8.05 Dzīvo vesels
9.25 Kontrolpirkums
10.05, 12.05, 15.15, 17.15, 
20.00 Sporta ziņas
10.10 Moderns spriedums
11.20 Tablete
12.10 Vīriešu/ sieviešu
13.10 Laiks rādīs
15.20 Mf. Valentīns un Valentīna 
17.20 Gaidi mani
17.55 Brīnumu lauks
19.00 Laiks

20.05 Balss. Bērni
22.05 Kas? Kur? Kad?
23.30 Leģendas Live

Baltkrievija 1
5.00, 6.20, 7.15 Labrīt, Balt-
krievija!
6.00, 7.00, 8.00, 11.00, 14.00, 
18.00, 23.10 Ziņas
6.05, 7.05 Ekonomikas ziņas 
6.10, 7.10, 18.20 Zona Х
8.10 Pēdas
9.00, 12.00, 15.00 90 sekundes
9.50 Domā kā sieviete
11.10, 15.30 Ģimenes melodrā-
mas  12.20 Diena lielpilsētā
13.20 Bērnu ārsts
14.15, 17.40 Reģionālās ziņas
14.25 Starp mums meitenēm 
runājot
16.35 Nezināmā Baltkrievija 
17.10 Izmeklēšanas noslēpumi 
19.00 Komanda
20.00 Panorāma
20.45 Gigantu likteņi
21.15 Mf. Mīlestība no mēģe-
nes   23.30 Sporta diena
23.40 Lamatas

Baltkrievija 2
6.00 TV rīts
8.00, 20.05 TV barometrs
8.10, 0.40 Onlains
8.50, 15.20 Aizliegtā skola
9.55 Ekstrasense Fatima 
Hadujeva
11.05 Ekstrasensi detektīvi
12.15 Mf. Vējš pieņemas spēkā
14.30, 23.00 PIN kods
16.30 Verdošs ūdens
16.50 Mītu grāvēji
17.55 Mf. Neiespējamais
20.10 Ekstrasensu cīņa
21.00 Sportloto 5 из 36, KENO
23.55 Reportieris
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SIA Trece 
piedāvā uzvelkamos 

franču griestus.
Liela krāsu un faktūru izvēle. 

Cena no 23 eur m2. 
Iespējams līzings.

Tālr. 25400178.
 www.trece.lv.

IEPĒRK
SIA “SENLEJAS” – liellopus, 
teļus, jērus. Samaksa tūlītē-
ja. Tālr. 65322454, 26190124, 
26319888;
piena teļus. Tālr. 29465429.

LAIKA ZIŅAS

09.03. 10.03. 11.03.

+ 3... + 5  + 1 ... + 4 + 2 ... + 4

ZR   1 m/s ZA     1 m/s ZR   1 m/s

Kosmoenerģētiķe, 
hipnoterapeite, psiholoģe

“Jūsu veselība ir jūsu 
rokās”

Krāslavā – no 14.03. līdz 17.03.
Dagdā – no 17.03. līdz 18.03.

Tālr. 26234797.

Reklāma un sludinājumi SIA  “FORVEST”
Pērkam augošu mežu, 

mežu ar zemi, ieķīlātu mežu 
un bez dokumentiem.
Meža izstrādāšanas pakal-

pojumi.  Meža izvedēja, for-
vardera pakalpojumi. 

Pārdodam malku (3 m).
Tālr. 26677812, 20377801. 

PĒRK

PĀRDOD

DAŽĀDI

visaugstākā cena par meža īpa-
šumiem vai cirsmām, l/s zemi. 
Tūlītēja samaksa. T. 29105447, 
20318082, 27413393;
augošu mežu. Augstas cenas. 
Tālr. 29414231;
mežus ar zemi, cirsmas. Samak-
sa uzreiz. Tālr. 26346688.
plastmases kastes (var lietotas) 
- 40x60x22. Tālr. 29142247.

AICINA DARBĀ jauniešus baļķu 
šķirošanai. Tālr. 29335542 (zva-
nīt 8.00 - 17.00).
Vīrietis meklē darbu celtniecībā (māju, 
dzīvokļu remonts). T. 28753676.
VĒLAS ĪRĒT dzīvokli ar visām 
ērtībām Krāslavā vai tuvākajā 
apkārtnē. Tālr. 26592153.
Santehnikas un jumtu remonts. 
Tālr. 29781748.
IK “Lija L” (Dagdā, Brīvības 7a) 
sniedz transporta pakalpojumus 
(zeme, grants, graudi). Līdz 25 
tonnām. No 25 līdz 35m3. Auto 
pacēlāja pakalpojumi – 18m. 
Koku apgriešana. T. 29455509.

½ mājas, ir ZG vai MAINA. Tālr. 
24786574;
1.5 - istabu dzīvokli, stūra 
dzīvokli, televizoru “PHILIPS” ar 
galdiņu. Tālr. 29253086;
“OPEL Zafi ra” - 2.2 DTi, 2004., 
TA, no Vācijas. T. 29880811;
jaunas un lietotas mēbeles (lēti). 
Terasas dēļus.Tālr. 29517757;
izvelkamo krēslu un dīvānu 
(lietoti). Tālr. 26332059;
plastmasas mucas (1000 l). Tālr. 
26361548;
grūsnu teli (melnraiba, 25 mēn., 
atnesīsies aprīlī). Tālr. 26787955;
sivēnus Aulejā. Tālr. 26598779;
sivēnus. Iespējama piegāde. 
Tālr. 65626787, 27599558;
kartupeļus. Piegāde. T. 27131681;
auzas, kartupeļus, trusi. Tālr. 
28797057;
miežus, auzas, kviešus, miltus, 
kartupeļus. Piegāde. T. 29134527;
timotiņa sēklas. Tālr. 28328013;
skaldītu malku (alksnis, bērzs). 
Tālr. 29239597.

SIA “RENEM” 
iepērk jaunlopus, 
liellopus, aitas. 

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 tū-
lītēja.     

Tālr. 28761515.

SIA „LATVIJAS GAĻA” 

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

Izsaku patiesu līdzjūtību 
Pjotram un Ludmilai Boločko 
sakarā ar pāragro meitas Jū-
lijas nāvi. Bērna zaudējums 
ir vislielākā vecāku nelaime. 
Nav tādu vārdu, kas spētu 
mierināt un mazināt mātes un 
tēva sāpes. Esmu dziļās sē-
rās kopā ar jums šajā smaga-
jā brīdī, lūdzu Visuvarenajam, 
lai viņš dod jums pacietību un 
spēku pārciest šo traģēdiju, 
sniegtu mierinājumu sāpēs 
novājinātajām sirdīm.

Saeimas deputāts
 Ivans Ribakovs

Laiks apstājas ar skarbu 
piesitienu 
Nav nākotnes, ir tikai vēju 
balss. 
Un kādai mīļai, labai sirdij 
Nekad vairs nesāpēs, ne arī 
sals.

Izsakām dziļu līdzjūtību 
Ludmilai un Pēterim Boločko, 
pāragri atvadoties no meiti-
ņas Jūlijas.
Robežnieku pagasta pārvalde

Nevar pazust tas, ko mīli, 
Nezūd darbs, kas krietni 
veikts. 
Arī tad, ja mūža gājums 
Šķiet pārāk negaidīti beigts.

Izsakām dziļu līdzjūtību un 
esam kopā smagajā brīdi ar 
Ludmilu un Pjotru Boločko, 
meitu Jūliju pāragri zaudējot.  

Robežnieku pamatskolas 
skolotāju kolektīvs

Izsakām visdziļāko līdzjū-
tību Jūlijas Taranovas tuvi-
niekiem, no viņas uz mūžu 
atvadoties.

Krāslavas “Varavīksnes” 
vidusskolas klasesbiedri un 

klases audzinātāja

Kas bija reiz,
Tas nebūs vairs nekad,
Tas pavasars…
Tas brūklēnzieds,
Tas cilvēks….

Pāri ziediem klusi līst asaru 
lāses, pierimst visi pasaules 
vēji, laiks apstājas… Izsakām 
visdziļāko līdzjūtību Pjotram 
Boločko viņa lielajās bēdās, 
meitu Jūliju guldot zemes 
klēpī.
Indras pamatskolas un Indras 

pagasta pārvaldes kolektīvi

Cik grūti ticēt, 
ka nekad vairs dzīvē 
Mums neiznāks 
ar tevi parunāt, 
Un tavu smaidu, 
vienkāršu un siltu, 
Mums vajadzēs tik sirdīs 
saglabāt.

Sērojam kopā ar Jūlijas 
ģimeni, vecākiem un tuvi-
niekiem, no viņas pāragri uz 
mūžu atvadoties.

Robežnieku pamatskolas 
klasesbiedri

 
Izsakām visdziļāko līdzjū-

tību un skumjā brīdī esam 
kopā ar Pēteri Boločko, meitu 
mūžībā aizvadot.

Bijušie kolēģi N. Kurtiša, 
K.Sakoviča, G. Japiņš

Ceļi tik īsi, bezgala īsi,
Garas, tik garas
uz turieni kāpnes.
Viena klusuma tagad būs vairāk,
Vienas nepārsāpamas sāpes.
Izsakām patiesu līdzjūtību 

Boločko ģimenei sakarā ar viņu 
meitiņas Jūlijas pāragro nāvi. 

Nadežda, Konstantīns, 
Jeļena, Valērijs Ivanovi

• Granīta un cementa - smelk-
nes pieminekļi, kapapmales, 
plāksnes, nožogojumi.

• 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

Piektdien, 11. 
martā, pārdo-
šanā būs jau-
nas, dažādu 
krāsu vistiņas 

(4 - 6 mēn.), dējīgu šķirņu 
dējējvistas (10 - 12 mēn.) 
un gaiļi (iespējama maiņa). 
Pēc pasūtījuma - paipalas. 
Tālr. 29142247, šoferis: 
29158908.

Aglona - 7.40, Šķeltova - 
8.00, Grāveri - 8.20, Kom-
buļi - 8.35, Izvalta - 8.55, 
Borovka - 9.10, Krāslava 
- 9.25, Skaista - 10.00, Ve-
terovka - 10.15, st. Skaista 
- 10.30, Kalnieši - 10.45, 
Piedruja - 11.05, Vaivo-
di - 11.20, Indra - 11.35, 
Skuki - 11.55, Robežnieki - 
12.05, Asūne - 12.20, Dag-
da - 12.40, Andzeļi - 13.25, 
Andrupene - 13.45, Ma-
riampole - 13.55, Jaunokra 
- 14.05, Priežmale - 14. 20.

Zemnieku saimniecība
 piedāvā 

PALĪGSTRĀDNIEKA 
darbu lopkopības nozarē. 

Vēlama darba pieredze. 
Ar pretendentiem tiks veik-

tas pārrunas.  
Tālr. 28611956.

 “Skolēni eksperimentē” Rīgā

Jau daudzus gadus Krāsla-
vas pamatskolā skolēni - intere-
senti iesaistās eksperimentālo 
darbu izstrādē. Ar labākajiem 
darbiem piedalāmies novada 
Jauno vides pētnieku konkursā 
“Skolēni eksperimentē”, lai uzva-
ras gadījumā dotos tālāk uz Rīgu, 
kur notiek šī konkursa noslēguma 
kārta. 

Šogad pavērās cita iespēja. 
Jau rudenī Rīgas Dabaszinību 
skola sadarbībā ar Rīgas Domes 
Izglītības, kultūras un sporta de-
partamentu izsludināja Jauno 
vides pētnieku foruma “Skolēni 
eksperimentē” Rīgas atklāto kār-
tu. Konkursā varēja piedalīties 
skolēni no 1. – 9. klasei. Tika 
aicināti interesenti no visiem Lat-
vijas novadiem un pilsētām. Mēs 
izmantojām šo iespēju: pieteicā-
mies, mūsu eksperimentālo dar-
bu komisija atzina par labu esam 
un apstiprināja dalību konkursā. 
Novada dome nāca pretī un pie-
šķīra transportu (par to lielum lie-
lais paldies). 

Tā nu 29. februārī devāmies 
uz Rīgu, kur jaunajā LU Dabaszi-
nību akadēmiskajā centrā notika 
eksperimentālo darbu prezentā-
cijas. Mūsu skolu pārstāvēja 7. 
b klases skolēni Armands Rims 
un Ernests Matjušonoks. Jā-
saka gan, ka iniciators šim pa-
sākumam bija Armands Rims. 
Armandam jau ir triju gadu pie-

redze eksperimen-
tālo darbu izstrādē. 
Jaunieši uzstājās 
ar pašu izveidotu, 
izstrādātu un nofor-
mētu eksperimen-
tālo darbu “Spoguļu 
labirints”. Darbu 
konkursam bija ļoti 
daudz. Aizstāvēša-
na notika 9 darba 
grupās, katrā gru-
pā vismaz 12 darbi. 
Gūtā pieredze, pēc 
skolēnu domām, ir 
neatsverama. Varē-
ja redzēt, kā sokas 

mūsu vienaudžiem no citām sko-
lām. Secinājums: nemaz tik vieg-
li nevar tikt pāri stresam pirms 
aizstāvēšanas, uztraukums bija 
pamatīgs, jo kā nekā darbus vēr-
tēja eksperti – zinātnieki. Dažreiz 
uzdotie jautājumi “izsita no slie-
dēm” prezentētājus tik tālu, ka 
acīs sariesās asaras. Kā veicās 
mūsu jauniešiem? Viņi bija ma-
lači, jo darba aizstāvēšanas laikā 
parādīja savaldību, korektumu, 
neieslīga sīkumos, visu izdarīja, 
kā nākas. Rezultāts? Gribējām 
iegūt vietu, bet neizdevās tikt pie 
godalgotās vietas, tikai pateicība. 
Bet par to nav ko daudz skumt. 
Nākošgad mēģināsim vēlreiz, ja 
būs tāda iespēja. Bez galvenā 
šīs dienas pasākuma jaunieši vēl 
bija apskates ekskursijā Latvijas 
Nacionālajā bibliotekā, piedalījās 
ekskursijā pa jauno Dabaszinību 
akadēmisko centru, piedalījās 
eksperimentos, ko piedāvāja šī 
konkursa organizētāji. Tā ka re-
dzēja daudz, iespaidu  ļoti daudz, 
emocijas tikai pozitīvas. 

Par šo lielisko iespēju visu 
brauciena dalībnieku vārdā gribu 
pateikt paldies skolas direktorei 
(par atbalstu), novada domei (par 
piešķirto transportu), šoferītim Alek-
sandram.

Ināra GRĀVE, Krāslavas pa-
matskolas vides pulciņa “Nāc 

eksperimentēt” vadītāja.

Pār lieliem tīrumiem
 ceļš vijies,
Nu klusā takā solis
 mieru rod.

Izsakām visdziļāko līdzjū-
tību Staņislavam Moisejam 
sakarā ar tēva nāvi.

Kaimiņi

Nu mūžs ir noslēdzies,
Stāv ozols pagalmā un 
skatās,
Kā aiziet tēvs caur vārtiem
Savās mūža takās.

Izsakām visdziļāko līdzjū-
tību Marutai Avgustovai, tēti 
mūžības ceļā pavadot.

Daugavpils tiesas kolektīvs
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