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5.lpp

Sēklu veikalā IK Elite pārdošanā ir dažādu šķirņu dārza 
zemeņu un zemeņu stādi no Jāņa Aldermaņa dārzniecības.

Rīgas 50c, Krāslava
Tālr. 65624448, 29185598.

Iekustini pavasari!
B kat. kursi ar 40% atlaidi teorijai
Dagdas novada iedzīvotājiem- 50%  

1. braukšanas stunda par brīvu
Pieteikties līdz 10.maijam: 26182527, 29776445
Sīkāk: www.autoskolanr1.lv; Facebook

Izdevīgas cenas visa veida jumta 
segumiem: metāla dakstiņiem, metāla 
profiliem, Onduline, Bituma jumtiem, 

dakstiņiem, bezasbesta šīferim.
Pasūtiet pie mums un sajūtiet atšķirību! 

T. 65622036.

Sveicam skaistajā jubilejā 
Tamāru VOINI!

Novēlam stipru veselību, daudz laimes,
 mīlestību no tuviniekiem un bēr-

niem! Lai nelaimes iet garām 
mājām! Un lai daudz draugu!

Bijušie kolēģi - agro-
nomi

Šodien numurā

I Deju ritma gūstā

Alekseja GONČAROVA foto

Latvijā

Tiek izsludināts ugunsnedrošs 
laika posms
Valsts meža dienests informē, ka sākot ar 2. 
maiju visā valsts teritorijā ir izsludināts uguns 
nedrošs laika posms mežos. Tāpēc jāņem vērā, 
ka,  uzturoties mežā, jāievēro ugunsdrošības 
noteikumi. 

Saskaņā ar Latvijas republikas Ministru kabine-
ta noteikumu Nr. 82 “Ugunsdrošības noteikumi” 34. 
punk-tu, meža ugunsnedrošajā laika posmā aizliegts:

 * kurināt ugunskurus mežā un purvos, izņemot 
īpaši ierīkotas vietas, kas nepieļauj uguns izplatīša-
nos ārpus šīs vietas;

* atstāt ugunskurus bez uzraudzības. Uguns-
kura vietu atstāj, kad uguns nodzēsta un gruzdēša-
na pilnīgi beigusies;

* nomest mežā, purvos vai uz tos šķērsojošiem 
ceļiem degošus vai gruzdošus sērkociņus, izsmē-
ķus un citus priekšmetus;

* veikt mežā un purvos spridzināšanas darbus 
un organizēt šaušanas nodarbības, izņemot at-
bilstoši ierīkotas vietas;

* medībās un šaušanas nodarbībās mežā un 
purvos lietot trasējošas lodes, deglodes un prapjus 
no viegli uzliesmojoša un gruzdēt spējīga materiāla;

* braukt ar mehāniskajiem transportlīdzekļiem 
pa mežu un purviem ārpus ceļiem, izņemot gadī-
jumus, ja tas nepieciešams ugunsgrēka dzēšanai, 
palīdzības sniegšanai nelaimes gadījumos un meža 
apsaimniekošanai;

* ekspluatēt mežā, purvos vai uz tos šķērsojo-
šiem ceļiem transportlīdzekļus un citus mehānismus 
ar bojātu iekšdedzes dzinēja gāzu izplūdes sistēmu;

* bez saskaņošanas ar Valsts meža dienesta 
biroju (mežniecību) veikt jebkuru dedzināšanu, kas, 
radot dūmus, var maldināt uguns novērošanas dar-
ba veicējus.

 Degšanas gadījumā jāziņo pa tālruni 112.

No sirds sveicam
zelta kāzu jubilejā

Janīnu un Stanislavu RAGOVSKUS!
Novēlam stirpu veselību un vēl ilgus dzī-

ves gadus!
Ar mīlestību, meitas, znoti un 

mazbērni

•	 Valsts prezidents Raimonds 
Vējonis nodevis Saeimai otr-
reizējai caurlūkošanai gro-
zījumus Imigrācijas likumā, 
informēja prezidenta preses 
dienests. Iepazīstoties ar li-
kuma tekstu un tā izstrādes 
materiāliem, prezidents kon-
statējis, ka likumā pieļautās 
nepilnības ir tik būtiskas, ka 
tās nepieciešams novērst līdz 
likuma izsludināšanai. No-
dodot grozījumus Imigrācijas 
likumā otrreizējai caurlūko-
šanai, prezidents norādījis 
uz vismaz septiņām likuma 
normām, kuras nepieciešams 
pilnveidot, lai nodrošinātu pre-
cīzu likuma piemērošanu.

•	 Valdības darba vērtējuma in-
dekss no mīnus 41 februārī ir 
pakāpies līdz mīnus 39 mar-
tā. Pozitīvi valdības sniegumu 
martā vērtēja 17%, bet negatīvi 
- 75%. Salīdzinājumam - febru-
ārī valdības sniegumu pozitīvi 
vērtēja 16%, bet negatīvi - 74%. 

•	 Vides aizsardzības un re-
ģionālās attīstības ministrija 
(VARAM) vakantajam Valsts 
reģionālās attīstības aģentū-
ras (VRAA) direktora amatam 
virza Valsts ieņēmumu die-
nesta (VID) ģenerāldirektores 

vietnieku Aigaru Undzēnu. Un-
dzēns izvērtēts no vairākiem 
kandidātiem. VARAM uzskata, 
ka Undzēna kvalifikācija, vairāk 
nekā 20 gadus strādājot valsts 
pārvaldē, kā arī viņa izpratne 
par informācijas tehnoloģiju 
nozari atbilst sekmīgai VRAA 
direktora amata pienākumu 
pildīšanai.

•	 Zaļo un zemnieku savienī-
bas (ZZS) Saeimas frakcijas 
priekšsēdētājs Augusts Brig-
manis pērn nopelnījis aptuveni 
130 tūkstošus eiro, kā arī sa-
ņēmis vairāk nekā 8000 eiro 
lielu pensiju, liecina Valsts ie-
ņēmumu dienesta publiskotā 
amatpersonas deklarācija.

•	 Pagājušajā gadā no Latvijas iz-
raidīts viens patvēruma meklē-
tājs, kurš, iespējams, bijis sais-
tīts ar terorismu. Pērn Drošības 
Policija turpināja patvēruma 
meklētāju pieprasījumu izvērtē-
šanu. Salīdzinot ar 2014. gadu, 
patvēruma meklētāju skaits Lat-
vijā nedaudz saruka un bija 310 
personas. Taču, ja iepriekšējā 
gadā visvairāk patvēruma mek-
lētāju bija no Gruzijas, Krievijas 
un Ukrainas, tad 2015. gadā 
lielākais patvēruma meklētāju 
skaits bija no Irākas - 86 per-
sonas.

•	 Uz teroristu kontrolētajiem re-
ģioniem Sīrijā un Irākā pagāju-
šajā gadā no Latvijas devušās 
dažādas personas, tostarp arī 
sievietes. Pagājušā gada noga-
lē DP sāka kriminālprocesu par 
prettiesisku piedalīšanos bruņo-
tā konfliktā Sīrijā. Tas bija pir-
mais gadījums Latvijas vēsturē, 
kad ierosināta lieta par iespē-
jamu Latvijas iedzīvotāja pie-
vienošanos islāmistu teroristu 
grupējumam konflikta reģionā. 

•	 Latvijas nacionālā aviokompā-
nija “airBaltic” no pirmdienas 
uz Briseles Zaventemas lidostu 
atsāka lidot ierastajā režīmā.

•	 Ceļu satiksmes drošības di-
rekcijai (CSDD) ir uzdevums 
četru gadu laikā uzstādīt 100 
stacionāros fotoradarus. Viens 
konkurss jau ir noslēdzies, un 
darbi izpildīti, kopš pagājušā 
gada darbojas 16 fotoradari. 
Autovadītāji sodos samak-
sājuši vairāk, nekā tie izmak-
sāja. Otrs konkurss ir daudz 
apjomīgāks - CSDD meklē uz-
ņēmumu, kas uzstādīs vēl 84 
fotoradarus. 

•	 Līgumu ar Nacionālo veselī-
bas dienestu (NVD) par ambu-
latoro un stacionāro pakalpo-
jumu sniegšanu ir noslēgušas 
visas 40 slimnīcas - to skaitā ir 

reģionālās, universitāšu, aprū-
pes un specializētās slimnīcas. 
Kopumā valsts apmaksātu 
ambulatoro un stacionāro pa-
kalpojumu sniegšanai šogad 
novirzīti vairāk nekā 509 miljo-
ni eiro, kas ir par 1,6 miljoniem 
vairāk nekā pērn. Par speciā-
listu konsultāciju, diagnostisko 
izmeklējumu un citu ambula-
toro pakalpojumu sniegšanu 
noslēgts arī 2141 līgums ar 
veselības aprūpes centriem, 
po l i k l ī n i -
kām, ār-
s t u - s p e -
c i ā l i s t u 
p r a k s ē m 
un citām 
ārstniecī-
bas ies-
t ā d ē m , 
s a v u k ā r t 
valsts ap-
maksātus 
l a b o r a -
t o r i s k o s 
p a k a l p o -
jumus šo-
gad nodro-
šinās 61 
iestāde.
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Pasaulē
Kā ziņo Izglītības un zināt-
nes ministrija, ir pabeigts 
darbs pie pedagogu atalgo-
juma modeļa izstrādes.

“Jaunais pedagogu atalgoju-
ma modelis nav vienreizējs algas 
pielikums, bet ilgtermiņa risinā-
jums. Šis ir pirmais solis, lai peda-
goga profesija kļūtu pievilcīga arī 
finansiālā ziņā, tas ir solis, lai pe-
dagoģijai piesaistītu arvien jaunus 
un talantīgus skolotājus, jo mūsu 
virsmērķis ir nodrošināt kvalitatī-
vas izglītības iespējas ikvienam 
skolēnam,” saka Izglītības un zi-
nātnes ministrs Kārlis Šadurskis.

Ministrs, ieskicējot būtiskā-
kās pārmaiņas, uzsver, ka atal-
gojuma modelis ir izstrādāts, lai 
radītu atalgojuma izaugsmes 
perspektīvu pedagoga profesijas 
prestiža celšanai un motivējošu 
sistēmu pašvaldībām efektīvai 
skolu tīkla attīstībai. Jaunais mo-
delis tostarp paredzēs plašākas 
skolu direktoru iespējas peda-
gogu atalgojuma noteikšanai, 
nekā tas bijis līdz šim. Savukārt 
pašvaldības vairs nevarēs veikt 
valsts mērķdotācijas pārdali starp 
skolām.

Pašlaik pedagogu atalgoju-
mu regulējošie noteikumi nosaka, 
ka zemākais iespēja-
mais atalgojums vis-
pārizglītojošo skolu 
pedagogiem ir 420 
eiro par likmi. Saga-
tavotais atalgojuma 
modelis paredz, ka 
turpmāk minimālā 
alga par vienu likmi 
būs 680 eiro, kas ir 
pieaugums par 62 
procentiem. Atalgo-
jums tiks palielināts 
arī atbalsta perso-
nālam: psihologiem, 
bibliotekāriem, logo-
pēdiem, karjeras kon-
sultantiem un speciālajiem peda-
gogiem. Tāpat jaunais atalgojuma 
modelis paredz darba samaksas 
palielinājumu skolas administrā-
cijai, direktoram un direktora viet-
niekam.

Ar jauno atalgojuma modeli 
tiek risināts arī darba samaksas 
jautājums bērnudārzu pedago-
giem. Pirmsskolas pedagogiem 
atalgojums tiks palielināts par 25 
procentu punktiem. Līdz šim ne-
kad nav piešķirts finansējums lo-
gopēdiem, kas strādā ar bērniem 
pirmsskolā no pieciem līdz sešiem 
gadiem. Bērnudārzu pedagogiem 
tiks apmaksātas arī vairāk darba 
stundas. “Lai arī no 1. septembra 
darba samaksa tiks palielināta 
pirmsskolas pedagogiem, priekšā 
vēl ir nopietns darbs un diskusijas 
ar pašvaldībām, lai rastu optimā-
lāko risinājumu līdzvērtīgam atal-
gojuma apmēram pirmsskolas 
izglītības pedagogiem kā tas būs 
vispārējā izglītībā. Papildus no 
2017. gada 1. janvāra būtiskam 
algu pieaugumam ir jābūt arī bēr-
nudārzos,” uzsver ministrs.

Komentēt jauno pedago-
gu atalgojuma modeli un tam 
sekojošās izmaiņas, kas skars 
novada skolas, aicinājām Krās- 
lavas novada Izglītības un kul-
tūras nodaļas vadītāju Lidiju 
Miglāni.

“Skaidrs, ka šai reformai ir jā-
stājas spēkā. Tā kā tas ir šobrīd, 
palikt nevar. Par jauno pedagogu 
atalgojuma modeli varu teikt tā - 
neviena reforma nav tāda, kas 100 
% apmierinātu visus. Protams, vie-
niem būs labāk, citiem būs sliktāk. 
Realitāte ir tāda, kāda tā ir.

Mēs, izglītības nodaļu spe-
ciālisti, uz sanāksmēm Rīgā ti-
kām aicināti divas reizes. Pirma-
jā sanāksmē mums prezentēja 
šo projektu. Otrā sanāksme bija 

konkrētu aprēķinu salīdzināšanai 
- IZM aprēķinus salīdzinājām ar 
saviem aprēķiniem. Parliecinājā-
mies, ka ministrijas aprēķins ne-
atšķiras no mūsu aprēķiniem. 

Tātad lielākās izmaiņas:
Skaļi pasludinātā 680 eiro 

alga par likmi. Tā būs neatkarīgi 
no darba stāža. Gan tiem, kuri 
tikko sākuši strādāt, gan tiem, ku-
riem darba stāžs ir vairāk kā 10 
gadi. Iepriekš alga par likmi bija 
420 eiro. Atšķirības bija skolām, 
kurās bija lielāks skolēnu skaits. 
Mūsu novadā lielākā alga par lik-
mi bija 450 eiro. Tagad zemākā 
būs 680 eiro, skaidrs, ja kādam 
būs tādas iespējas, varēs paaug-
stināt. Cilvēkiem, kuri nav iesaistī-
ti šajā lietā, ir jāsaprot, ka šis pie-
likums nebūs 260 eiro, jo 420 eiro 
bija par vienu likmi – 21 stundu. 
Tagad likme tiek paaugstināta līdz 
30 stundām. Tātad 680 eiro būs 
par 30 stundām. Ja rēķina uz ie-
priekšējo likmi, tas būtu 600 eiro. 
Tādi ir aprēķini vispārējā izglītībā. 

Ir mainījušies arī visi koefi-
cienti. Ir pieaugums koeficientam 
1.-4. klašu grupai. Kādreiz bija 
0,75, tagad ir 1. Ir mainījušās arī 
grupas. Bija 1.-4. un 5.- 9.klašu 
grupas. Tagad ir 1.- 6. un 7.-9. 
klašu grupas. Tur ir sava loģika. 

7.- 9. klase ir pamat-
skolas izglītības ot-
rais posms, tāpēc ir 
savādākas prasības, 
ko nepieciešams ie-
vērot. 7.- 9. klašu gru-
pai koeficients būs 
1,3 bet tai pat laikā ir 
mainījies koeficients 
normētā skolēnu 
skaita aprēķināšanā. 
Ja mēs dalījām ar 
8,12 tad tagad ir tā, 
ka reģiona centram, 
kāds ir arī Krāslava, 
jādala ar 12,5. Lauku 
teritorijām ar 11,5. Ir 

paaugstināts koeficients integ-
rētajiem bērniem, kuri apgūst 
speciālās izglītības programmas, 
bet tai pat laikā vairs nebūs pie-
maksas pedagogiem, kuri strādā 
ar šiem bērniem. Kādreiz varēja 
veikt piemaksu līdz 20 %, tagad 
tās nebūs. 

Lai drīkstētu lietot paaug-
stinātos koeficientus 7.-9. klašu 
grupā un vidusskolā, ir jāievēro 
divi noteikumi: 7. - 9. klašu grupā 
laukos jābūt vismaz 21 bērnam. 
Mums tikai vienā skolā ir šāds 
skaits, pārējie zaudēs šo koefi-
cientu, viņiem koeficients būs ne-
vis 1,3 bet 1. Pilsētā, lai piemērotu 
paaugstināto koeficientu, jābūt 54 
bērniem 7. - 9. klašu grupā. Pos-
mā no 7. līdz 9. klasei nedrīkst 
būt apvienotās klases. Krāslavas 
pilsētā šos noteikumus spējam iz-
pildīt. Ir arī izņēmums tām skolām, 
kurām ir noslēgti līgumi starpvals-
tu līmenī. Tas attiecas arī uz mūsu 
Poļu skolu, kura drīkst izmantot 
koeficientu 1,3 arī ar mazāku sko-
lēnu skaitu. Vēl par noteikumu, 
kas liedz apvienot klases 7. - 9. 
klašu grupā. Tas nozīmē, ja paš-
valdība ir izvēlējusies šādu skolu 
saglabāt, tad šī starpība pašvaldī-
bai ir jāsedz no saviem līdzekļiem. 
Sarunās ar ministrijas finansistiem 
un izglītības departamenta darbi-
niekiem, izskanēja mūsu priekšli-
kums, rast iespēju veidot vismaz 
viena gada pārejas periodu, šajā 
periodā atļaut savienot vismaz 
atsevišķus priekšmetus, tādus 
kā sports, mūzika, vizuālā māks-
la, mājturība. Šobrīd tas ir tikai 
priekšlikuma līmenī. 

Vispārējā izglītībā ir mainīju-
šās arī slodzes speciālistiem. Lo-
gopēdiem bija 21 stunda, tagad 
- 30 un interešu izglītības skolo-
tājiem arī būs slodze 30 stundas. 
Pirmsskolas izglītības skolotā-

jiem, kuri rea-
lizē pirmssko-
las izglītības 
programmu, 
likme bija 30 
kontaktstun-
das, tagad pa-
augstināsies 
līdz 40 stun-
dām. 34 kon-
tak ts tundas 
un 6 stundas 
sagatavoša-
nās darbam. 

Par skolu direktoru amata al-
gas likmi, kas ir saistīta ar skolēnu 
skaitu – skaidrs, ka lauku skolās 
direktoriem nebūs pilna likme tā-
pat, kā tas bija līdz šim, bet ir cits 
noteikums – direktora vietnieku 
skaitu skolā nosaka pats skolas 
direktors un 12 % no summas, 
kas pienākas skolai uz skolēnu 
skaitu, ietver gan direktora, gan 
viņa vietnieku algu. Pie tam nosa-
kot vietnieku algu, jāņem vērā no-
sacījums, ka tā nedrīkst būt ma-
zāka par 80 % no direktora algas. 

Prognozes mūsu novadam 
– naudas ziņā ir it kā pielikums, 
bet likmju ziņā mēs zaudējam 39 
likmes. Ņemot vērā skolas, kuras 
tiks slēgtas šogad, reāli mēs zau-
dēsim 28 likmes. 

Nākamais stingrais notei-
kums, mēs nevarēsim “pārdalīt” 
naudu. Tas nozīmē, ka mazajām 
skoliņām, diemžēl, būs jādzīvo 
ar to, kas viņiem pienākas un ar 
to, ko būs jāsedz pašvaldībai. 
Pašvaldībām būs jāsedz arī star-
pība pirmsskolas izglītības skolo-
tājiem, jo amatalgas likmes tiek 
paaugstinātas visiem, prasības 
izglītībai attiecas uz visiem, tas 
nozīmē, ka tiem pirmsskolas sko-
lotājiem, kuri strādā ar bērniem 
vecumā 2 - 4 gadi un jaunākiem, 
amatalgas starpība būs jāsedz no 
pašvaldības līdzekļiem. Protams, 
no pašvaldību līdzekļiem jāsedz 
arī visi tie izdevumi, kas bija līdz 
šim. Izglītība ir dārga. 

Presē ir izskanējis priekš-
likums par to, ka valsts varētu 
veikt grozījumus Izglītības likumā, 
tas ir - valsts vairs nenodrošinā-
tu brīvpusdienas 1.- 4. klasēm, 
bet apņemtos apmaksāt algas 
pirmsskolas skolotājiem, bet paš-
valdība nodrošinātu brīvpusdie-
nas. Tomēr uz šo brīdi valsts nav 
gatava nodrošināt algas visiem 
skolotājiem, bet gan tikai tiem, 
kas strādās ar bērniem, sākot no 
4 gadiem. Tad pašvaldībai nāktos 
apmaksāt brīvpusdienas un algas 
tiem, kas strādā ar bērniem, kuri 
jaunāki par 4 gadiem. Mūsu paš-
valdībai tas būtu ārkārtīgi neizde-
vīgi. Šobrīd pašvaldība jau nodro-
šina brīvpusdienas līdz 7. klasei 
ieskaitot. Plānots ir katru gadu šo 
vecumu par vienu klasi paaugsti-
nāt, tā, lai vismaz obligātajā pa-
matizglītības posmā nodrošinātu 
brīvpusdienas. Šobrīd daļēji tiek 
segta maksa par pusdienām 5 -6 
gadīgajiem un vidusskolai. 

Runājot par skolotājiem, kuri 
zaudēs darbu, slēdzot skolas, - 
tiem, kuriem ir 60 gadi, tiks nodro-
šināts “sociālais spilvens” – valsts 
veiks iemaksas no mērķdotācijas 
sociālajā budžetā 65 % apmērā 
no slodzes, sareizinot ar jauno 
amatu likmi par šo cilvēku. Tas ir 
iestrādāts MK noteikumu projektā. 

Mēģinām atrast iespējas 
nodrošināt ar darbu tos, kuri ir 
jaunāki. Sazināmies arī ar kai-
miņu novadiem. Ir vakances, bet 
vai skolotāji būs gatavi uz darbu 
braukt lielāku vai mazāku attālu-
mu? Otrs jautājums - vai skolo-
tājs ir gatavs strādāt skolā, kurā 
priekšmets būs jāpasniedz valsts 
valodā?”

Iveta LEIKUMA

Ir sagatavots modelis pedagogu atalgojuma palielināšanai 

No lasītāju vēstulēmVēlos izstāstīt par Ēriku 
Gabrusāni. Nevis kā par 
lietišķu pārvaldnieci - par to visi 
jau tā zina, bet kā par vienkāršu 
cilvēku. 

Kā saka, dzīvi nodzīvot nav 
lauku apiet. Dzīvē visādi gadās - ir 
gan salds medus, gan rūgtās vēr-
meles, ir smiekli, grēki, veiksmes 
un neveiksmes. Bet galvenais 
ir iziet tam visam cauri, nezau-
dējot tādas cilvēciskas īpašības 
kā atsaucīga sirds, laba dvēse-
le. Tāda ir arī Ērika Gabrusāne. 
Lai arī kādu amatu ieņemtu, viņa 
vienmēr ir vienkārša un pieeja-
ma. Pie viņas var vērsties jebkurā 
laikā, jebkurā jautājumā vienmēr 
var saņemt atbalstu un sapratni. 
Tādam arī jābūt vadītājam. Man 
šķiet, ka tas ir tas gadījums, kad 
cilvēks izrotā vietu, nevis vieta cil-
vēku. Un, ja vismaz viens cilvēks 
Jums ir no sirds pateicīgs, tad 

neesat velti dzīvojusi. Es zinu, 
ka tādu cilvēku ir daudz. Es vien-
mēr brīnos, kā Ērika, būdama tik 
aizņemta, nerēķinoties ar savu 
personīgo laiku un reizēm pat ar 
paaugstinātu temperatūru, nekad 
neaizmirst personīgi atbraukt un 
apsveikt jubilārus; piezvanīt, lai 
apsveiktu vārda dienā; cienīgi iz-
vadīt pēdējā gaitā pagasta iedzī-
votājus. Viņa visu pagūst. 

Ērikai patīk brīvdienās paluti-
nāt savus tuviniekus un viesus ar 
kādu saldo ēdienu vai kulinārijas 
izstrādājumu. Skaidrs, ka laika 
atpūtai tādā grafikā nav, tāpēc 
vēlos novēlēt stipru veselību, lai 
vienmēr līdzās soļo veiksme un 
enerģijas pietiek vēl daudziem, 
daudziem gadiem.

Paldies par sapratni un at-
balstu!

G. Masaļska

Starpnovadu pedagogu seminārs 
Krāslavas Valsts ģimnāzijā

19. aprīlī Krāslavas Valsts 
ģimnāzijā tika rīkots strapnova-
du pedagogu metodiskais semi-
nārs “Mācību stundas sākums un 
skolēnu mācīšanās motivācija”. 
Semināra mērķis bija, tiekoties 
ar kolēģiem no citām skolām un 
novadiem, dalīties pieredzē, gūt 
idejas savam turpmākajam dar-
bam un rast risinājumu problēm-
jautājumiem. Seminārā piedalījās 
pedagogi no Aglonas vidussko-
las, Ilūkstes vidusskolas, Izvaltas 
pamatskolas, kā arī Krāslavas 
pilsētas skolu pārstāvji, kopumā 
25 skolotāji.

Ar muzikālu sveicienu se-
mināru atklāja KVĢ vokālais an-
samblis “Krāslaviņa”, kam sekoja 
ģimnāzijas direktora J. Tukāna 
uzruna. Visus klātesošos ieradās 
sveikt arī Krāslavas novada do-
mes izglītības, kultūras un spor-
ta pārvaldes vadītājas vietniece 
S. Petroviča, novēlot gūt jaunas 
atziņas un noderīgus padomus 
savai profesionālajai izaugsmei.

Semināra pirmajā daļā sko-
lotājiem tika piedāvāts apmeklēt 
atklātās stundas, kuras vadīja 
ģimnāzijas skolotāji: L. Andžāne 
(matemātika 7. klasē), H. Misjuns 
(ķīmija 10. klasē), L. Malahovska 
(bioloģija 8. klasē), D. Skudra 
(krievu valoda 10. klasē). Kā at-
zina semināra dalībnieki, īpaši 
noderīgi bija tas, ka šoreiz tikās 
un kopā darbojās dažādu mācību 
priekšmetu skolotāji. Tas katru 
spēja iedvesmot un dot kolēģiem 
savu “ideju bagāžu”. 

Turpinājumā skolotāji no-

klausījās lekciju “Integrētā pieeja 
valodas, literatūras un sociokul-
tūras prasmju apguvē”, ko lasīja 
radoša, gudra un interesanta sie-
viete, Daugavpils Universitātes 
lektore, Dr. philol., prof. Maija 
Burima. Savukārt semināra tre-
šajā daļā notika skolotāju darbs 
grupās un pieredzes apmaiņa par 
šādām tēmām: “IT izmantošana 
valodas apguvē” (vad. Ļ. Maka-
reviča), “Skolēns – konsultants 
mācību stundā” (vad. A. Juškevi-
ča), “Stundas sākums skolēna iz-
ziņas procesa motivēšanai” (vad. 
I. Stikute), “Domāšanas vingrinā-
jumi darbā ar tekstu” (vad. V. Na-
livaiko). Lūk, dažas no skolotāju 
atsauksmēm: “Visos semināra 
etapos bija gūstamas jaunas ide-
jas un iedvesma pilnveidot savu 
darbu. Vērtīgas atziņas guvu gan 
atklātajā stundā, gan lekcijā, gan 
grupu darbā. Jūsu skolā strādā 
harizmātiski un talantīgi skolotā-
ji. Paldies, ka dalāties!” “Man ļoti 
patika, ka pasākumā nebija lie-
lu masu, līdz ar to gaisotne bija 
mājīga un ļoti labvēlīga. Neno-
liedzams semināra pluss bija at-
klātās stundas, jo tagad reti kura 
skola tās rāda. Milzīgs paldies 
organizatoriem! Rīkojiet tādus 
seminārus, aiciniet, mēs (Aglona) 
atbrauksim!”

Savā vārdā saku lielu pal-
dies visai KVĢ skolotāju radoša-
jai komandai par palīdzību semi-
nāra organizēšanā. Uz tikšanos 
nākamgad!
Ingrīda GRIŠĀNE, KVĢ meto-

diskā darba vadītāja

Izglītības un zinātnes 
ministrs Kārlis Šadurskis.

Lidija Miglāne.

“Tabletes pret radiāciju”

Beļģijas valdība pieņēmusi 
lēmumu izdalīt valsts iedzīvotā-
jiem tabletes ar augstu joda kon-
centrāciju, kas ir nepieciešams 
aizsardzībai no radiācijas. Vese-
lības ministre Megija de Bloka, 
iepriekš profilaktiskā zona, kurā 
bija nepieciešams izdalīt table-
tes, bija 20 kilometru rādiusā no 
Atomelektrostacijas. Savukārt 
tagad šis attālums ir palielināts 
līdz 100 kilometru rādiusam. Ņe-
mot vērā atomelektrostacijas iz-
vietojumu, potenciāli bīstamajā 
zonā nonākuši 11 miljoni valsts 
iedzīvotāju. Tabletes ar augstu 
joda saturu ir viens no aizsar-
dzības veidiem, kas ļaus cīnīties 
pret apkārt esošo radiāciju. Šie 
pasākumi būs spēkā no 2017. 
gada sākuma. 
Sprādzieni Irākas dien-

vidos

Divos bumbas sprādzienos 
Irākas pilsētā Samavā valsts 

dienvidos svētdien gājuši bojā 
vismaz 33 cilvēki, bet vairāk nekā 
50 guvuši ievainojumus. Pilsētā 
uzsprāga divas automašīnās ie-
vietotas bumbas. 

Lūdz atļauju pagarināt 
robežkontroli

Sešas Eiropas Savienības 
(ES) dalībvalstis lūgušas Briseli 
atļaut vēl uz sešiem mēnešiem 
pagarināt robežkontroli uz ES 
iekšējām robežām. Vācija, Fran-
cija, Austrija, Beļģija, Dānija un 
Zviedrija nosūtījušas vēstuli Eiro-
pas Komisijas (EK) vicepreziden-
tam Fransam Timmermansam 
un ES migrācijas, iekšlietu un 
pilsonības komisāram Dimitrim 
Avramopulam, lai no maija vidus 
robežkontroli varētu pagarināt 
par vēl vismaz pusgadu. Valstis 
lūdz iedarbināt tam nepiecieša-
mo mehānismu, kas paredzēts 
Šengenas kodeksā.
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Valsts amatpersonu (Dagdas novada domes deputātu) ienākumu deklarācijas par 2015. gadu 
Turpinājums. Sākums “Ezerzeme” nr. 31, 32 un 33. 

Deklarācijas iesniedzēja 
īpašumā (kopīpašumā), valdī-
jumā vai lietošanā esošie ne-
kustamie īpašumi:
•	 Zemes un ēkas nekustams īpa-

šums (Dagda, īpašumā);
•	 Dzīvoklis (Dagda, īpašumā);
•	 Zemes un ēkas nekustams īpa-

šums (Dagda, īpašumā);
•	 Būve (Andzeļu pag., īpašumā);
•	 Zeme (Ezernieku pag., īpašumā).

Deklarācijas iesniedzējam 
piederošie reģistrējamie trans-
portlīdzekļi, kā arī tā valdījumā 
vai lietošanā esošie transport-
līdzekļi un transportlīdzekļi, 

kurus tas ir iegādājies uz līzin-
ga līguma pamata:
•	 Vieglais pasažieru AUDI A4 

(1996. izl. g., 2006. reģ. g., 
īpašumā);

•	 Airu laiva (PAŠBŪVĒTA, 1997.  
izl. un reģ, g., īpašumā);
Visi deklarācijas iesniedzēja 

pārskata periodā gūtie ienākumi;
•	 SIA “ŪZOLEŅI” (Ienāk. no 

saimn. darbības un komerc-
darb.) - 4800.00 EUR;

•	 AS “Sadales tīkls” (alga) - 
12939.87 EUR;

•	 Dagdas novada pašvaldība 
(alga) 2000.79 EUR.

OLGA GOLUBE, Dagdas novada domes deputāts; SIA “KRKA 
Latvija” (lektore); SIA “OLGAS GOLUBES ĢIMENES ĀRSTA 
PRAKSE” (valdes loceklis). 

Deklarācijas iesniedzēja 
īpašumā (kopīpašumā), valdī-
jumā vai lietošanā esošie ne-
kustamie īpašumi:
•	 Dzīvoklis (Dagdā, īpašumā);
•	 Dzīvoklis (Salaspilī, īpašumā).

Komercsabiedrības, kuru 
dalībnieks, akcionārs vai biedrs 
ir deklarācijas iesniedzējs. Dek-
larācijas iesniedzējam piedero-
šās kapitāla daļas un akcijas:
•	 SIA “OLGAS GOLUBES ĢI-

MENES ĀRSTA PRAKSE” 
(akcijas,  1) - 142.29 EUR.

Deklarācijas iesniedzējam 
piederošie reģistrējamie trans-
portlīdzekļi, kā arī tā valdījumā 
vai lietošanā esošie transport-
līdzekļi un transportlīdzekļi, 
kurus tas ir iegādājies uz līzin-
ga līguma pamata:
•	 Mopēds XINGYUE XY50QT 

(2007 izl. un reģ. g., īpašumā);
•	 Vieglais plašlietojuma TOYO-

TA RAV4 (2011. izl. g., 2014. 
reģ. g., valdījumā);

•	 Vieglais plašlietojuma ROVER 
75 (2003. izl. g., 2007. reģ. g., 

valdījumā).
Deklarācijas iesniedzēja skaid-

rās un bezskaidrās naudas uz-
krājumi, ja to summa pārsniedz 
20 Ministru kabineta noteiktās 
minimālās mēnešalgas: AS “SEB 
banka” (17508.01 EUR). 

Visi deklarācijas iesnie-
dzēja pārskata periodā gūtie 
ienākumi:
•	 Dagdas novada pašvaldība 

(alga) - 1695.76 EUR;
•	 VSAA (BUDŽETA MAKSĀJU-

MI, pabalsts) - 136.56 EUR;
•	 SIA “KRKA Latvija” (honorārs) - 

136.73 EUR;
•	 SIA “OLGAS GOLUBES ĢI-

MENES ĀRSTA PRAKSE” 
(alga) - 23260.42 EUR;

•	 SIA “OLGAS GOLUBES ĢI-
MENES ĀRSTA PRAKSE” 
(ienāk. no saimn. darbības un 
komercdarb.) - 6000.00 EUR.
Deklarācijas iesniedzēja pa-

rādsaistības, kuru apmērs pār-
sniedz 20 Ministru kabineta no-
teiktās minimālās mēnešalgas: 
43642.77 EUR un 10037.34 EUR.

IRĒNA GŽIBOVSKA, Dagdas novada domes deputāts; SIA “A 
Aptiekas” (aptiekas vadītāja).

Visi deklarācijas iesniedzēja 
pārskata periodā gūtie ienākumi:
•	 SIA “A Aptiekas” (alga) - 

13058.46 EUR;
•	 Dagdas novada pašvaldība 

(alga) - 1747.46 EUR.

ALEKSANDRS GŽIBOVSKIS, Dagdas novada pašvaldība 
(domes deputāts, Ētikas komisijas loceklis); Ezernieku 
vidusskolas direktors, Pedagogu profesionālās darbības 
kvalitātes novērtēšanas komisijas priekšsēdētājs 

AIVARS ARNICĀNS, Dagdas novada pašvaldība (domes depu-
tāts), AS “Sadales tīkls”  (elektromontieris), Dagdas novadpēt-
niecības biedrība “Patria” (VALDES PRIEKŠSĒDĒTĀJS).

II Deju ritma gūstā 

Aprīļa pēdējā trešdienā Krās- 
lavas KN norisinājās spilgti un 
apbrīnojami svētki: īsta pavasara 
deju virtene! 

Programma “No klasikas 
līdz modernajam”, kas bija veltīta 
Starptautiskajai dejas dienai, - tā 
ir dažādu horeogrāfijas apakš-
žanru sintēze. Ar klasiskajiem 
priekšnesumiem uzstājās viesi 
no Daugavpils, un visiem sešiem 

bērnu baleta studijas “Antrē” nu-
muriem zāle aplaudēja ļoti ilgi. 
Kā vienmēr skatītājus pārsteidza 
Lidijas Trušeles deju kolektīvs 
no Indras, kas uzdāvināja mūsu 
pilsētai starptautisko deju pušķi - 
“Sirtaki”, “Tarantella”, “Īru deja”... 
Tikpat spilgti un pārliecinoši uz-
stājās pilsētas skolu, kā arī Bērnu 
un jauniešu centra deju kolektīvi - 
“Rakari”, “Pastaliņas”, “Ritenītis”, 

“Putni”, “Varavīksne”. 
Aleksandra Bogiņiča balles 

deju skola – kā vienmēr spoži 
panākumi, bet Aleksandra Luk-
šas studija “Stop time” - pilnīga 
sajūsma! Bija arī eksperimentāls 
priekšnesums: tautas un ielas 
deju veiksmīga harmonija. 

Milzīgs paldies visiem, vi-
siem, visiem! 

Aleksejs GONČAROVS 

Deklarācijas iesniedzēja 
īpašumā (kopīpašumā), valdī-
jumā vai lietošanā esošie ne-
kustamie īpašumi:
•	 Zeme (Andzeļu pag., īpašumā);
•	 Zemes un ēkas nekustams īpa-

šums (Ezernieku pag., īpašumā).
Deklarācijas iesniedzējam 

piederošie reģistrējamie trans-
portlīdzekļi, kā arī tā valdījumā 
vai lietošanā esošie transport-
līdzekļi un transportlīdzekļi, 
kurus tas ir iegādājies uz līzin-
ga līguma pamata:
•	 Airu laiva “Līdaka” (2004. izl. 

g., 2009. reģ. g., īpašumā);
•	 Vieglais pasažieru VOLVO S80 

(2006. izl. g., 2014. reģ. g., īpa-
šumā);

•	 Airu laiva (PAŠBŪVĒTA, 1998. 
izl. g., 2000. reģ. g., īpašumā);

•	 Airu laiva (PAŠBŪVĒTA, 1990. 
izl. g., 1996. reģ. g., īpašumā).
Visi deklarācijas iesniedzē-

ja pārskata periodā gūtie ienā-
kumi:
•	Dagdas novada pašvaldība 

(alga) - 1866.37 EUR;
•	Dagdas novada pašvaldības 

Ezernieku pagasta pārvalde 
(alga) - 12160.14 EUR;

•	SIA “Akmeņi VVF” (Ienāk. no 
saimn. darbības un komerc-
darb.) - 942.48 EUR.

VIKTORS STIKUTS, Dagdas novada pašvaldība (domes depu-
tāts); LATGALES PARTIJA (valdes loceklis)

Deklarācijas iesniedzēja 
īpašumā (kopīpašumā), valdī-
jumā vai lietošanā esošie ne-
kustamie īpašumi:
•	 Zemes un ēkas nekustams īpa-

šums (Dagdā, īpašumā);
•	 Zeme (Svariņu pag., īpašumā).

Deklarācijas iesniedzējam 
piederošie reģistrējamie trans-
portlīdzekļi, kā arī tā valdījumā 
vai lietošanā esošie transport-
līdzekļi un transportlīdzekļi, ku-
rus tas ir iegādājies uz līzinga 
līguma pamata:

•	 Vieglais plašlietojuma PE-
UGEOT 5008 (2010. izl. g., 
2013. reģ. g., īpašumā);

•	 Vieglais pasažieru AUDI 80 
(1990. izl. g.,  2002. reģ. g., 
īpašumā);

•	 Airu laiva (PAŠBŪVĒTA, 1995. 
izl. g., 1996. reģ. g., īpašumā).

Visi deklarācijas iesnie-
dzēja pārskata periodā gūtie 
ienākumi: Dagdas novada paš-
valdība (alga) - 1504.47 EUR.

Turpinājums 6. lpp.

AIVARS PLOTKA, Dagdas novada pašvaldība (domes deputāts); “Nodibinājums Dagdas nova-
da mikrouzņēmēju atbalstam” (VALDES PRIEKŠSĒDĒTĀJS); pilnvarojums (MIHAILS MUŠA-
ĻUKS); pilnvarojums (IRĪNA PLOTKA); saimnieciskās darbības veicējs (AIVARS PLOTKA); SIA 
“Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs” (lauku attīstības konsultants); LATGALES 
PARTIJA (revīzijas komisijas loceklis, biedrs); “Dagdas novada lauksaimnieki” (valdes loceklis). 

ANATOLS VIŠKURS, Dagdas novada pašvaldība (deputāts); SIA  “ŪZOLEŅI” (VALDES 
PRIEKŠSĒDĒTĀJS); Zirgu īpašnieku asociācija “Latgales rikšotājs” (valdes loceklis).

Deklarācijas iesniedzēja 
īpašumā (kopīpašumā), valdī-
jumā vai lietošanā esošie ne-
kustamie īpašumi: 
•	 zeme (Dagdā, īpašumā), 

zeme (Dagdā, 5 gab., nomā), 
zeme (Asūnes pag., īpašu-
mā), zeme (Dagdas pag., 2 
gab., īpašumā), zeme (Dag-
das pag., nomā).

Deklarācijas iesniedzē-
jam piederošie reģistrēja-
mie transportlīdzekļi, kā arī 
tā valdījumā vai lietošanā 
esošie transportlīdzekļi un 
transportlīdzekļi, kurus tas ir 
iegādājies uz līzinga līguma 
pamata: Vieglais plašlietoju-
ma VW TOURAN (2004. izl. g., 
2013. reģ. g., īpašumā).

Deklarācijas iesniedzēja 
skaidrās un bezskaidrās nau-

das uzkrājumi, ja to summa 
pārsniedz 20 Ministru kabine-
ta noteiktās minimālās mēne-
šalgas: 42000.00 EUR.

Visi deklarācijas iesnie-
dzēja pārskata periodā gūtie 
ienākumi:
•	 Dagdas novada pašvaldība 

(alga) - 1861.20 EUR;
•	 Dagdas novada pašvaldība 

(pabalsts) - 213.43 EUR;
•	 DAUGAVPILS UNIVERSITĀ-

TE (u. c. ienākumi) - 156.52 
EUR;

•	 SIA “Latvijas Lauku konsultā-
ciju un izglītības centrs” (alga) 
- 6866.26 EUR;

•	 SIA “SILVIS” (ienāk. no saimn. 
darbības un komercdarb.) - 
54000.00 EUR;

•	 VSAA (BUDŽETA MAKSĀJU-
MI, pabalsts) - 566.85 EUR.

Deklarācijas iesniedzē-
ja pārskata periodā veiktie 
darījumi, ja to summa pār-
sniedz 20 Ministru kabineta 
noteiktās minimālās mēne-
šalgas:
•	 Pirkums - 3800.00 EUR;
•	 Pirkums 1050.00 EUR;
•	 Pirkums 2000.00 EUR;
•	 Citi, AIZDEVUMA LĪGUMS 

26000.00 EUR.
Deklarācijas iesniedzēja 

parādsaistības, kuru apmērs 
pārsniedz 20 Ministru kabine-
ta noteiktās minimālās mēne-
šalgas: 26000.00 EUR.

Deklarācijas iesniedzēja 
izsniegtie aizdevumi, kuru 
summa pārsniedz 20 Minis-
tru kabineta noteiktās mini-
mālās mēnešalgas: 19200.00 
EUR.

Deklarācijas iesniedzēja 
īpašumā (kopīpašumā), valdī-
jumā vai lietošanā esošie ne-
kustamie īpašumi:
•	 Zemes un ēkas nekustams 

īpašums (Dagdā, īpašumā);
•	 Dzīvoklis (Dagdas pag., īpa-

šumā);
•	 Zeme (Dagdas pag., īpašu-

mā);

Komercsabiedrības, kuru 
dalībnieks, akcionārs vai 
biedrs ir deklarācijas iesnie-
dzējs. Deklarācijas iesniedzē-
jam piederošās kapitāla daļas 
un akcijas:
•	 SIA “ŪZOLEŅI” (kapitāla da-

ļas, 35) - 4980.05 EUR.
Visi deklarācijas iesnie-

dzēja pārskata periodā gūtie 

ienākumi

•	 SIA “ŪZOLEŅI” (alga) - 
16344.57 EUR;

•	 Dagdas novada pašvaldība 
(alga) - 1881.88 EUR;

•	 LAUKU ATBALSTA DIE-
NESTS (u. c. ienākumi) - 
2599.40 EUR.
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Projekts ERASMUS+ turpinās Dagdā
Dagdas vidusskola jau daudz-
kārt ir iesaistījusies starptau-
tiskajos COMENIUS projek-
tos, uzņemot ciemiņus savā 
skolā un dodot iespēju saviem 
skolēniem un skolotājiem ap-
meklēt citas valstis, iepazīstot 
to izglītību, kultūru un dabu.

No 2015. līdz 2018. gadam 
mēs piedalāmies ļoti interesantā 
starptautiskajā ERASMUS+ pro-
jektā “Nodarbības ārpus skolas” 
kopā ar Horvātijas, Austrijas, Un-
gārijas un Čehijas partneriem.

25. aprīlī Latvijā ieradās 42 
skolēni un skolotāji no iepriekš-
minētajām valstīm, lai pirmajā 
projekta dienā iepazītos ar mūsu 
valsts galvaspilsētu Rīgu, izstai-
gātu Vecrīgas ieliņas vairāku 
stundu ilgā ekskursijā, izgaršotu 
nacionālos ēdienus “Lido”. Tālāk 
sekoja četru stundu garais brau-
ciens līdz Dagdai. Ja Rīgā bija 
silts un saulains laiks, tad Latgale 
ciemiņus sagaidīja ar krietnu lie-
tusgāzi un vēja brāzmām. Vie-
siem tā bija kā atgriešanās agra 
pavasara sākumā viņu valstīs, jo 
pašlaik tur pārsvarā ir 20 - 22 grā-
du siltums, bet tulpes un narcises 
jau sen noziedējušas.

26. aprīlī pēc brokastīm ār-
zemju skolēni mūsu projekta da-
lībnieku vadībā izstaigāja skolas 
gaiteņus un kabinetus, pabija 
sporta zālē, skolotājas Snežanas 
Smirnovas vadībā vairāk iepazi-
na viens otru sadraudzības no-
darbībā, bet nedaudz vēlāk visi 
pulcējāmies Dagdas vidusskolas 
aktu zālē, lai iepazītos ar ciemi-
ņiem tuvāk, noskatītos viņu vei-
dotās prezentācijās, noklausītos 
mūsu skolēnu brīnišķīgo 
koncertu un degustētu visu valstu 
projekta dalībnieku līdzatvestos 
saldumus. Visus klātesošos savā 
uzrunā sveica Dagdas vidus-
skolas direktore Vija Gekiša un 
šī projekta koordinatore Marija 
Micķeviča. Dienas otrajā daļā 
dalībnieki veidoja stilizētu dārzu 
ar valstu nacionālajiem ziediem, 

priecājās par daudzveidīgajiem 
taureņiem skolas vestibilā, iepa-
zinās ar Dagdas pilsētu, skolēnu 
pavadībā dodoties orientēšanās 
pārgājienā, bet ārzemju skolotāji 
apmeklēja pilsētas domi. Dienas 
turpinājums sekoja Jaundomes 
muižā, kur visas aktivitātes bija 
saistītas ar zivju pasauli – gan 
Armanda Pudnika aizraujošais 
stāstījums, gan veiklības spēle, 
gan dažādi uzdevumi par zivju 
atpazīstamību, aprakstiem un zī-
mējumiem. Pārtraukumos katras 
valsts dalībnieki uzstājās ar sa-
vām tautas dziesmām un iesais-
tījās aizraujošās spēlēs.

27. aprīļa rīts mūs sagaidīja 
silts un saulains. Beidzot nelīst! 
Priecājās gan projekta organi-
zatori, gan dalībnieki, jo šī diena 
bija paredzēta āra aktivitātēm, 
apgūstot tēmu “Viss saistībā ar 
dabu”. Projekta dalībnieki devās 
izbraukumā uz Rāznas dabas 
izglītības centru, kur apmeklēja 
ekspozīciju “Iepazīsti un sajūti 
Rāznas Nacionālo parku!”, aiz-
vērtām acīm izstaigāja sajūtu 
taku, spēlēja vides izziņas spē-
les, piedalījās radošās un inte-
raktīvās nodarbībās gan telpās, 
gan svaigā gaisā izcilu sava 
amata pratēju Regīnas Indriķes 
un Irēnas Brolišas vadībā. Visi 
kopā kāpām Mākoņkalnā, izbau-
dījām sevišķi skaistus fotosesijas 
mirkļus, spēļu veidā apguvām ar 
dabu saistītos vārdus dažādās 
valodās, iemācījāmies dziesmu 
“Aiz ezera balti bērzi”, līmējām un 
veidojām dabas ainavas.

Dienas otrā puse turpinājās 
Andrupenes lauku sētā. Sko-
lotājiem bija iespēja apmeklēt 
Andrupenes bērnudārzu, bet visi 
kopā Andrupenes lauku sētas 
saimnieces Skaidrītes Pauliņas 
vadībā iepazinām mūsu senču 
dzīvi iepriekšējos gadsimtos, iz-
baudījām nacionālos ēdienus 
garšīgajās pusdienās. Ciemiņus 
pārsteidza mūsu maize, siers, 
sviests, asuškas… Turpinājumā 

sekoja dažādas inte-
raktīvas un radošas 
nodarbības par tēmu 
“Maize”- likām domino, 
mācījāmies dziesmu 
vārdus un dziedājām 
vācu valodā par sēša-
nu, pļaušanu un mai-
zes cepšanu. Skolēni 
kopā ar skolotājiem 
izstaigāja Andrupenes 
Purva taku, iesaistījās 
folkloras kopas “Sai-
veņa” rotaļās, redzēja 
mūsu tautastērpus un 
klausījās dziesmas 
“Saiveņas” izpildīju-
mā. Viesiem šī diena 
bija patīkamu pārstei-

gumu un jaunu 
atklājumu pilna, 
viņi centās pēc 
iespējas vairāk 
redzēto iemūžināt 
fotogrāfijās. No-
beigumā katrs da-
lībnieks piedalījās 
šī projekta Logo 
zīmēšanā. Vaka-
rā notika neliels 
sadraudzības pa-
sākums projektā 
iesaistītajiem Dag-
das vidusskolas 
skolēniem, viņu 
vecākiem un vi-
siem ārzemju cie-
miņiem. Skanēja 
dziesmas, tika 
mācītas mūsu ro-
taļas un deju soļi. 
Kontaktējoties un 
kopā nedaudz at-
pūšoties, pazuda 
valodas barjera 
un draudzība kļu-
va vēl ciešāka.

28. aprīlī 
tēma par dabu 
tika turpināta an-
gļu valodas no-
darbībās kopā 
ar skolotāju Lari-
su Mačukāni un 
“Koka pases” vei-
došanā kopā ar 
bioloģijas skolo-
tāju Annu Krilovu. 
Skolotāji šajā lai-
kā plānoja projek-
ta turpmāko gaitu. 
Dienas otrā puse 
bija veltīta tēmai 
“Viss par dzīvnie-
kiem”, apmeklējot 
vides izglītības centru “Ķepa”, 
atkal iesaistoties piedāvātajās 
aktivitātēs, risinot atjautības uz-
devumus, strādājot darba lapās, 
spēlējot spēles un vienam no otra 
iemācoties kaut ko jaunu. Vakarā 
visiem notika kopīga diskotēka 
Dagdas vidusskolā.

29. aprīlī notika projekta da-
lībnieku ekskursija uz Aglonas 
Baziliku, Karaļa kalnu, Velneze-
ru un Andrupenē iesāktās tēmas 
par maizi turpinājums Aglonas 
Maizes muzejā, kā arī Dagdas 
Jauniešu centra apmeklējums. 
Ceram, ka visi projekta dalībnie-
ki būs apmierināti ar redzēto un 
mūsu piedāvātajām aktivitātēm, 
iepazīstot mūsu vidi un kultūru.

Visas šīs nedēļas pasākumu 
sagatavošanā un norisē aktīvi 
iesaistījās mūsu skolas projekta 
grupas dalībnieki - enerģiskās 
un aktīvās skolotājas, projekta 
koordinatores Marijas Micķevi-
čas vadībā. Par daudzveidīgo 
ēdienkarti rūpējās čaklās Dagdas 
vidusskolas pavārītes Natālijas 
Bistrovas vadībā. Liela atbildība 
šoreiz bija arī skolas internāta un 
centra “Parka rozes” personālam 
par tik daudzu dažādās valodās 
runājošo viesu izmitināšanu, kuri 
katrs ir ar savu mentalitāti un kul-
tūru. Tā kā Dagdas vidusskolā 
vienlaicīgi notika gan Projektu 
nedēļas pasākumi, gan daudzās 
ERASMUS+ aktivitātes, tad di-

rektore Vija Gekiša ne tikai pie-
dalījās dažādos Projektu nedēļas 
pasākumos, bet arī rūpējās par 
viesu labklājību.

Draudzības turpinājums se-
kos tikšanās reizēs Čehijā, Ungā-
rijā un Horvātijā. 

Velta AUGUSTOVA, 
Dagdas vidusskolas direk-

tores vietniece
Alekseja GONČAROVA 

foto
 

Laika periodā no 22.04.2016. līdz 
29.04.2016. Krāslavas iecirknī tika 
reģistrēti 46 notikumi.  Būtiskākie:
•	 23. aprīlī Krāslavas iecirknī tika 

saņemts iesniegums par to, ka 
no privātmājas Strēlnieku ielā 
tika veikta dažādu sadzīves 
mantu, tajā skaitā mikroviļņu 
krāsns, ka arī naudas 100 eiro 
apmērā zādzība. Par doto fak-
tu tika uzsākts kriminālprocess, 
notiek vainīgo personu no-
skaidrošana.

•	 Tika reģistrētas 2 zādzības no 
uzlauztām dārzu mājiņām Krās- 
lavā, Raiņa ielā, no kurienes 
tika nozagts: “Fiskars” firmas 
cirvis un lāpsta, ūdens sūknis, 
pagarinātājs un kapļi.

•	 27. aprīlī plkst.23.23 Krāslavā, 
Aronsona ielā 16a, izsitot durv-
ju stiklu, tika izdarīta alkohola, 
cigarešu un pārtikas produktu 
zādzība. Veicot meklēšanas 
pasākumus, zaglis, kurš bija 
pamatīgā alkohola reibumā, 
tika atrasts samērā netālu no 
notikuma vietas ar visu nozag-
to un aizturēts. S., dzim. 1993. 
g., jau agrāk izdarīja analoģis-
ku zādzību, bet tuvākajā laikā 
viņam nāksies stāties tiesas 
priekšā un cerams, ka viņa no-
ziedzīgā darbība uz kādu laiku 
apstāties, jo ir redzams, ka jau-
nais vīrietis laboties negrasās.

Krimināls

Sporta sasniegumi
Kūrortpilsētas Jūrmala brī-

nišķīgajās vietās Vaivari un Kau-
guri no 22. līdz 24. aprīlim noti-
ka kārtējās sporta orientēšanās 
sacensības cilvēkiem ar ierobe-
žotām pārvietošanās spējām. 
Sacensības tika organizētas or-
ganizācijas “Tu vari 2016” jubile-
jas gadā. Cīņa notika sešos spor-
ta veidos: nakts orientēšanās, 
divu veidu TEMPO, vidējā distan-
ce, fotoorientēšanās, stafete. 

Dienā, kad norisinājās sa-
censības, bija nepatīkami laika 
apstākļi - slapjš sniegs, lietus un 
krusa. Tomēr tajās piedalījās ko-
mandas no Pleskavas (Krievija), 
Rīgas, Dobeles, Jēkabpils, Sējas 
pagasta (Rīgas nov.), Daugavpils 
un pastāvīgie dalībnieki no Krās- 
lavas invalīdu kluba “Krāslava” 
- Vjačeslavs Lukaševičs un Ana-
tolijs Lebedoks. 

Individuālajās cīņās Vjačes-
lavs Lukaševičs ieguva 1. vietu 
nakts orientēšanās sacensībās un 
TEMPO, 2. vietu summējot TEM-
PO, vidējo distanci un fotoorientē-
šanos, 3. vietu - vidējā distancē. 

Anatolijs Lebedoks ieguva 3. 
vietu nakts orientēšanās disciplī-
nā. Stafetē komandas ierindojās 
šādā secībā: 1. vieta - “Taciņa”, 
2. vieta - “Stiga” (Daugavpils) un 
“Ausma” (Jēkabpils), 3. vieta - 
viesiem no Pleskavas. 

Komandu vērtējumā Latvijas 
čempionātā 1. vietā ierindojās 
“Ausma”, 2.vietā - “Latvija 2”, 3. 
- Pleksavas komanda. 

Starptautiskajā čempionātā 
1. vietu ieguva komanda no Ples-
kavas, 2. vieta - “Ausma”, 3. vieta 
- Krāslavas komandai. 

Individuālajos startos uzva-
rētāji saņēma medaļas no Jūr-
malas novada domes. Komandu 
vērtējumā uzvarētājiem tika pa-
sniegti atbilstoši diplomi un kausi.

Anatolijs LEBEDOKS 
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I Atskaites koncerti PII “Pīlādzītis” 

Visa mācību gada garumā 
bērnudārza “Pīlādzītis” audzēkņi 
ne tikai mācījās, spēlējās, ēda un 
gulēja – ikvienam mazulim bija 
iespēja attīstīt savus talantus vai-
rākos pulciņos pēc savas izvēles. 
Un šis variantu klāsts tiešām ir 
visai plašs.  

Divas dienas pēc kārtas 

– 25. un 26. ap-
rīlī – bērnudārza 
aktu zālē pulcējās 
audzēkņu vecāki 
un vecvecāki, kuri 
nāca atbalstīt savus 
mazuļus, kuri pie-
dalījās PII “Pīlādzī-
tis” pulciņu atskaites 
koncertos. Mam-
mas, tēti, vecmāmi-
ņas un vectētiņi, kā 
arī vecākie brāļi un 
māsas ar interesi 
noskatījās teātra 

pulciņa inscenējumu “Sniega 
karaliene”, noklausījās skanīgas 
dziesmas triju solistu izpildījumā, 
kā arī jautras un smieklīgas dzie-
smiņas angļu valodā, ko dziedāja 
bērni, kuri aizraujas ar svešvalo-
dām, skaļi aplaudēja tautas deju 
un balles deju pulciņu dalībnie-

kiem, silti uzņēma “zvaigznītes” 
no ritmikas pulciņa, ar interesi 
iepazinās ar prezentāciju par 
bērnudārza audzēkņu darbību 
eksperimentu istabā “Zinīšu labo-
ratorija” un apbrīnoja latviešu va-
lodas pulciņa dalībnieku priekš-
nesumu. 

Paldies mazuļiem par cen-
tīgumu, tas bija patiešām lieliski 
un ļoti skaisti! Visu audzēkņu 
vārdā gribu izteikt milzīgu patei-
cību pulciņu vadītājām – Jeļenai 
Vorošilovai, Vijai Gončarovai, In-
tai Beikulei, Rasmai Krumpānei, 
Aleksandram Bogiņičam, Larisai 
Špigunovai, Ilonai Kalinkai, Ilonai 
Eisakai un Leonginai Krasņako-
vai - par pacietību un prasmi ie-
interesēt mūsu bērnus. 

Natālija ZDANOVSKA 
Autores foto

Žēlsirdības gada aktivitātes Krāslavas pamatskolā
Gadsimtiem ilgi cilvēki tiecās 

pēc skolas, jo zināja, ka izglītība ir 
kā gaismeklis, kas nekļūdīgi vada 
cilvēku dažādās dzīves sfērās. Kā 
teicis kāds domātājs, “zināšanas ir 
trešā acs, kas ļauj saskatīt visas 
lietas īstā gaismā un parāda, kā 
rīkoties”. Šodienas bērni ir rītdie-
nas sabiedrība. Mūsdienās, kad 
sabiedrībā varam novērot strauju 
vērtību zudumu, tām līdzi zūd arī 
robežas, kas bērnu audzināšanā 
ir tik ļoti nepieciešamas, lai viņos 
attīstītos morālās vērtības. Diem-
žēl jāpiebilst, ka skola ir zaudējusi 
savu monopolu informācijas pie-
gādē, tai jāiztur sīva konkurence ar 
televīziju, internetu, grāmatām un 
cita veida informācijas nesējiem. 
Skolai jāapzinās šī situācija un 
jāatrod sava īpašā, neaizstājamā 
vieta. Taču tajā pašā laikā skola 
vienīgā sniedz tiešu saskarsmi, iz-
glītota cilvēka paraugu, savstarpē-
jo attiecību mākslu, tā vienīgā var 
mācīt mācīties, atlasīt un izvērtēt 
informāciju, domāt un trenēt prātu, 
attīstīt apziņu, veidot cilvēciskās 
īpašības, ieaudzināt tikumus un 
morāles vērtības – atšķirt Labo no 
Ļaunā. 

Krāslavas pamatskolā no 1. 
līdz 3. klasei ir tādi svarīgi mācī-
bu priekšmeti kā Ētika un Kristīgā 
mācība. Mācot bērniem gan Dieva, 
gan cilvēku sirdsapziņas iedibinā-
tos mūžīgos likumus, mēs ieliekam 
bērnos vērtību pamatu, kas viņiem 
palīdzēs nepazust šajā sabiedrībā.

Saskaņā ar Svētā tēva Fran-
ciska gribu, laika posms no 2015.
gada 8. decembra līdz Jēzus Kris-
tus Vispasaules Karaļa  
svinībām 2016. gada 
20.novembrī visā Baz-
nīcā, gan Romā, gan 
atsevišķās diecēzēs, 
ir pasludināts par Die-
va žēlsirdības gadu 
ar moto “Žēlsirdīgi kā 
Tēvs” (sal. Lk6,36). 
Pēc kristīgās mācības 
skolotājas Janīnas 
Samsanovičas inicia-
tīvas,  Krāslavas pa-
matskolas skolēniem 
tika piedāvāta iespēja  
piedalīties Rīgas Aug-
stākā reliģijas zinātņu 

institūta Katehēzes metodiskā 
centra sadarbībā ar Latvijas kris-
tīgo skolotāju asociāciju izsludinā-
tajā konkursā “Dievs ir žēlsirdīgs” 
katoļu un citu kristīgo draudžu jau-
najai paaudzei. Konkursa mērķis 
bija aicināt bērnus un jauniešus ie-
vērot un atspoguļot ikdienā sasto-
pamus žēlsirdības darbus, ko mēs 
un mūsu tuvākie veicam Dieva lab-
sirdības iedvesmoti. Konkurss bija 
izsludināts divos vecumposmos. 
Bērni no 7 līdz 12 gadiem, kopīgi 
pārrunājot un vienojoties, veidoja 
zīmējumu aplikāciju, kurā tiktu pa-
rādīts kāds žēlsirdības darbs. Bēr-
nu un jauniešu no 12-16 gadiem 
uzdevums bija iemūžināt žēlsirdī-
bas darbu fotogrāfijā. 

Bijām patīkami pārsteigti par 
bērnu atsaucību, kas liecina tikai 
par to, ka žēlsirdība kā vērtība 
dzīvo ikkatra sirdī, ir tikai jāapstā-
jas un jāpalūkojas sev apkārt. Un 
nu, daži vārdi par darbiem, kuros 
žēlsirdība kā vērtība tika īpaši at-
spoguļota un guva atzinību arī no 
kompetentās žūrijas, kuras galve-
nais vērtētājs bija Rīgas arhidia-
cēzes arhibīskaps - metropolīts 
Zbigņevs Stankevičs.

4.b klases skolnieces Agates 
Pauliņas materiālu salikums zī-
mējumā – aplikācijā tika atzīts kā 
interesantākais un rūpīgākais. 4.c 
klases skolnieču Adrianas Šumin-
skas un Janas Volkas kopdarbs, 
kura moto “Jāmīl un jāžēlo ne tikai 
cilvēki, bet arī dzīvnieki. Nedrīkst 
izturēties cietsirdīgi pret mūsu ma-
zākajiem draugiem!” ir ievietots 
“Katoļu Baznīcas Vēstnesī”. 2. b 

klases skolniece Anna Guba in-
teresantā tehnikā atainoja savus 
žēlsirdības darbus, sniedzot savu 
palīdzību tiem, kuriem tā ir patie-
šām nepieciešama.

9.c klases skolnieka Renāra 
Lisenoka fotogrāfijas brīnišķīgi at-
ainoja Krāslavas katoļu baznīcas 
organizācijas “Caritas” žēlsirdības 
darbus. Savukārt nu jau mūsu 
skolas absolventes Astrīdas Da-
ņiļevičas fotogrāfijas atspoguļoja 
skolas bērnu kluba “Spicais” ra-
došo darbnīcu veco ļaužu pansio-
nātā “Priedes” sirsnīgo un sirds 
mīlestības pilno sadarbību, kā arī 
Krāslavas pamatskolas skolotāju 
Ziemassvētku labdarības darbnī-
cu, kuras laikā tapa Ziemassvētku 
vainagi vientuļajiem pilsētas pen-
sionāriem.

Minētie radošā konkursa 
dalībnieki piedalījās noslēguma 
pasākumā Skrīveros 23. aprīlī. 
Bērniem bija liels prieks un gan-
darījums ieraudzīt savus darbus 
līdzās citiem darbiem izstādē. Pēc 
konkursa dalībnieku un viņu skolo-
tāju sumināšanas sekoja dziesmas 
un spēles, kurās aktīvi iesaistījās 
arī mūsu skolas dalībnieki.

Bērnu darbu izstāde būs vēro-
jama arī Vissvētākās jaunavas Ma-
rijas debesīs uzņemšanas svētku 
priekšvakarā 14. augustā Aglonā.

Cilvēks dzīvo saskaņā ar 
savu dzīves filozofiju un pasaules 
uzskatu, ko viņš ieguvis savā iz-
glītības ceļā. Mūsu tehnoloģiskajā 
laikmetā ir pilnīgi lieki celt priekšā 
bērniem faktu gūzmu un to atpra-
sīt. Mums ir jāiemāca bērniem tas, 

ko viņi patiesībā no mums 
gaida – dzīves prasmes un 
cilvēciskās vērtības. 

Paldies skolotājai Ja-
nīnai Samsanovičai par 
iedrošinājumu, skolotājai 
Dacei Samsonovičai par 
radošajām idejām, dalīb-
niekiem par aktivitāti un 
viņu vecākiem par sadar-
bību, atsaucību un kopīgu 
darbošanos!

Velta DAŅIĻEVIČA, 
Krāslavas pamatskolas 

psiholoģe 

Kā pareizi lietot sakramentālijas
Kāds katoļticīgs laikraksta 

“Ezerzeme” lasītājs lūdza iz-
skaidrot, kā pareizi lietot svētī-
tas lietas - sakramentālijas un 
kā rīkoties ar to pārpalikumiem. 
Atbilde sagatavota, izmantojot 
garīgo literatūru un Tilžas prā-
vesta Alberta Budzes bagāto 
garīdznieka dzīves pieredzi. 

Katoliskās Baznīcas Katehismā 
teikts: “Par sakramentālijām sauc 
Baznīcas iedibinātas svētās zīmes, 
kuru mērķis ir sagatavot cilvēkus 
saņemt sakramentu augļus un 
svētdarīt dažādas dzīves situācijas” 
(KBK, nr. 1677). Ticīgo lietošanā 
tiek pasvētīti rožukroņi, medaljoni, 
skapulāri, krustiņi, svētbildes, sve-
ces, ūdens un dažas citas lietas. 

Starpība starp sakramentiem un 
sakramentālijām ir šāda: sakra-
mentus ir iestādījis Jēzus Kristus, 
bet sakramentālijas - Baznīca; sa-
kramenti dod svētdarošo žēlastību 
un palīga žēlastības, bet sakramen-
tālijas dod tikai palīga žēlastību; 
sakramenti darbojas ar to spēku, 
kādu tiem ir devis Dievs, bet sakra-
mentālijas - ar Baznīcas lūgšanas 
un svētības spēku, atkarībā no tā 
cilvēka ticības un paļāvības, kas 
sakramentālijas lieto.

Svētdaroša žēlastība ir tāda dvē-
selē paliekoša pārdabiska dāva-
na cilvēkam, kas viņu padara par 
Dieva dabas līdzdalībnieku, Svētā 
Gara mājokli, Dieva bērnu un de-
besvalstības mantinieku. Palīga 
žēlastība ir pārdabiska Dieva palī-
dzība, kas apgaismo mūsu prātu un 
pamudina mūsu gribu uz laba darī-
šanu un ļauna pārvarēšanu, lai tādā 
veidā mēs tuvotos mūžīgās dzīves 
sasniegšanai. 

Baznīcā gada laikā tiek svētītas 
sveces (2. februārī), pūpoli (Pūpo-
lu svētdienā), pelni (pelnu trešdie-
nā), uguns, Lieldienu sveces un 
kristības ūdens (Lielajā sestdienā). 
Atsevišķās diecēzēs notiek arī ci-
tas svētības, piemēram, ūdens un 
maizes svētīšana Sv. Agates dienā 
5. februārī - pret uguns un citām ne-
laimēm; sveču un ūdens svētīšana 
Sv. Blazija dienā 3. februārī - pret 
kakla slimībām; zāļu un ziedu svētī-
šana (Kristus Miesas un Asins svēt-
ku oktāvā un 13. augustā). Pirms 
Adventa tiek pasvētītas oblātes, 
ko lieto Kūču vakarā. Triju Ķēniņu 
dienā svētī krītu, ar ko uz māju vai 
dzīvokļu durvīm uzvelkam triju Ķē-
niņu vārdu pirmos burtus - +K+M+B 
aizsardzībai pret ļaunajiem gariem 
un nelabvēļiem. Dziednieciskajās 
Sv. Misēs dažviet svētī ūdeni, medi-
kamentus un sāli, ko lieto slimībās, 
sāpēs vai to profilaksē. 

Kad baznīca kaut ko pasvētī vai 
svētī, tā lieto svētā krusta zīmi, ku-
rai piemīt liels spēks aizdzīt ļaunos 
garus un nosaukt Dieva svētību. 
Arī tie ticīgie, kas nav priesteri, var 
svētīt ar svētā krusta zīmi, kaut viņu 
svētībai nav tādas nozīmes, kāda 
ir svētībai, ko dod priesteris. Ietei-
cams pašiem sevi, bērnus un citus 
tuviniekus bieži svētīt ar krusta zīmi 
un svētīto ūdeni, sevišķi, kad ejam 
gulēt, kad pieceļamies, kad doda-
mies dienas gaitās, lai pasargātu 
no nelaimēm un saņemtu Dieva pa-
līdzību miesai un dvēselei. 

Pasvētītus priekšmetus vajag lietot 
ar cieņu un dievbijību, un sargāties 
no māņticības, uzskatot, ka ar svētītu 
lietu palīdzību varam pilnīgi droši sa-
gaidīt noteiktas sekmes, sevišķi laicī-
gās lietās. Kas palīdzību negaida no 
Dieva, bet vienīgi no ārējām zīmēm, 
tas padara māņticības grēku. 

Jēzus Kristus savā zemes dzīvē, 
dziedinot slimos, bieži atkārtoja, 
ka viņus glābusi ticība. Piemēram, 
sievietei, kura 12 gadus cieta no 
asins tecēšanas un ticībā pieskā-
rās Jēzus drēbēm, Pestītājs teica: 
“Meit, tava ticība tevi glābusi, ej mie-
rā!” (Lk 8,48). Lietojot svētītu ūdeni, 
maizi, sāli utt., sekmes atkarīgas no 
tā cilvēka ticības un paļāvības, kas 
sakramentāliju lieto. Jāpaļaujas uz 
Dievu, nevis uz svētītu lietu. 

Priesteris, svētījot kādu lietu, izda-
ra gan krusta zīmi, gan arī izmanto 

svētīto ūdeni. Ticīgajiem ieteicams 
svētīto ūdeni dzert, ar to svētīt sevi, 
citus cilvēkus, dzīvokli, māju, au-
tomašīnu, citus priekšmetus. Pie 
tam ticībā var lūgties: “Kungs, ar šo 
svētīto ūdeni un ar Tavām dārgajām 
asinīm, kuras par mums izlēji, no-
mazgā mani tīru no visiem maniem 
grēku traipiem.” 

“Visvarenais Dievs! Lai Tavs svētī-
tais ūdens pamudina mani uz grēku 
nožēlu, dāvā man prāta skaidrību, 
dvēseles un miesas veselību, mazi-
na manas kaislības un vājības caur 
Tavu bezgalīgo žēlastību un caur 
Jēzu Kristu, mūsu Kungu. Āmen!”

Jo svētcienīgāk mēs lietojam svē-
tītos priekšmetus, jo vairāk žēlastību 
saņemam no Dieva. Svētītais ūdens 
mums atgādina kristību, kurā esam 
saņēmuši Dieva bērnu dzīvību. 
Priesteris A. Budže iesaka, kā var 
pavairot svētīto ūdeni: 2/3 svētīta 
ūdens jāpielej 1/3 vienkārša ūdens. 
Pēc kāda laika to pašu var darīt ar 
agrāk pavairoto svētīto ūdeni. 

Kristus ir Gaisma, kas apspīdēja 
visas tautas, kuras atradās grēka 
tumsībā. Šīs gaismas simbols ir 
svece. 2. februārī, iesākot Sveču 
dienas dievkalpojumu, tiek svētītas 
sveces, kuras ticīgie aizdedz un do-
das simboliskā Gaismas procesijā, 
kas nozīmē ceļu pretī savam Pes-
tītājam. Baznīcā svētītās sveces 
kristieši aizdedz arī mājās lūgšanu 
brīžos kā augšāmceltā Kristus un 
ticības gaismas zīmi. Arī Kristības 
sakramentā vecākiem tiek pasnieg-
ta degoša svece, jo viņi tiek aicināti 
tālāk nodot šo Kristus gaismu sa-
vam bērnam un līdzcilvēkiem.

Aizdegtu svētīto sveci mūsu senči 
parasti ielika mirstoša cilvēka rokās. 
Tagad to biežāk iededz svečturī bla-
kus mirstošā gultai. Svētītas sveces 
tāpat iededz aizlūgumos par miru-
šo, izvadot to no mājām vai kapli-
čas, apbedīšanas laikā, kapusvēt-
kos, apmeklējot tuviniekus atdusas 
vietās, lūdzot mūsu aizgājējiem 
dvēseles mieru mājās. 

3. februārī baznīcās tiek svētītas 
Sv. Blazija sveces un tiek dota īpa-
ša svētība kakla slimību gadījumos, 
lūdzot kakla veselības saglabāšanu 
un prasmi izmantot mums dotās ru-
nas dāvanas Dieva godam un cilvē-
ku labumam. Sv. Blazijs bija bīskaps 
un moceklis 4. gadsimta sākumā. 
Kristiešu vajāšanu laikā, iemests cie-
tumā, viņš brīnumainā veidā izglāba 
no nosmakšanas zēnu, kuram kaklā 
bija iestrēgušas zivs asakas.

Sv. Agate dzīvoja Sicīlijā 3. gad-
simtā. Ticības nelokāmības dēļ spī-
dzināta un sakropļota, ar nokaitētām 
stangām viņai tika norautas krūtis. 
Sv. Agates kults īsi pēc viņas nāves 
izplatījās ne vien Sicīlijā, bet visur, 
kuru vien dzīvoja kristieši. Laika gai-
tā viņu par aizbildni izvēlējās metāl- 
apstrādes pārstāvji, kā arī sievietes 
dažādu slimību gadījumos, īpaši 
saistībā ar krūtīm (arī krūts vēzi). 5. 
februārī, mocekles piemiņas dienā, 
baznīcās tiek svētīta maize, ūdens, 
dažviet arī sāls; maize - kā labestī-
bas zīme un aizsardzībai no ceļu 
satiksmes negadījumiem un citām 
nelaimēm, ūdens - aizsardzībai pret 
ugunsgrēku un citām nelaimēm, 
sāls - pieminot Jēzus vārdus: “Jūs 
esat zemes sāls” (Mt 5,13).

Svētītās zālītes un ziedus parasti 
izmanto tējām, telpu, bērnu vai citu 
sasirgušo apkūpināšanai.

Priesteris A. Budže iesaka svētī-
tos pūpolus, neizmantotās zālītes 
un ziedus, tāpat kā nolietotās lūgša-
nu grāmatas, citu kristīgo literatūru 
sadedzināt. Kūču vakarā neizman-
totās oblātes var lietot visa gada 
garumā, kaut gan tām vairs nebūs 
tik liela svētība. Vecās oblātes, tā-
pat kā Sv. Agates maizi mūsu sen-
či parasti izbaroja lopiem. Svētītos 
pelnus mēdza izbērt krāsnī, puķu 
podā vai izkaisīt uz lauka, lūdzot 
Dieva svētību.

Pret svētītām lietām jāizturas god-
bijīgi - gan tās lietojot, gan likvidē-
jot. 

Genovefa KALVIŠA

Ticības lietas
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Televīzijas programmaTREŠDIENA, 4. maijs
LTV1

6.00 Latvijas Republikas valsts 
himna    6.02 Province 
6.35, 5.30 Vides
7.05, 12.35, 15.20 Multfilmas
8.55 Dievkalpojums
10.05 Latvijas Nacionālā 
mākslas muzeja atklāšana 
10.55 Ielas garumā
11.55 Saeimas svinīgā sēde
12.35 Mf. Ūdensbumba resna-
jam runcim 
14.40 Arnoldam Burovam 101 
15.45 Mf. Mans draugs - 
nenopietns cilvēks 17.30 
Kultūras ziņas

18.00 Ziņas  18.55 Df. Īvāns
19.30 Režisors Alvis Hermanis. 
Eiropas pēdējais romantiķis 
20.30 Panorāma
21.13 Latvijas loto
21.15 Koncerts  23.20 Imants 
Ziedonis  23.50 Zebra
0.05 Dod man spēku un ticību  

LTV7
6.00 Latvijas Republikas valsts 
himna  6.03, 5.30 Melnais. 
Sarkanais. Zelta. 
6.30 Projekts nākotnei
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 Mājas, kur atgriezties
10.55, 16.05 Muhtars atgriežas
11.50, 20.35 Kalnu patruļa 
12.45 Automoto Nr.2. 
13.15 Brīvdienu ceļvedis
13.45 Nedēļas apskats
14.15 Aktualitātes
14.45 Notikumu apskats
15.15 Aculiecinieks
15.35 Klaidoņa stāsts
17.00 Skaņdarbs korim, klavie-
rēm un fizikai  18.00 Ziņas
18.35 4. maija republika
21.30 Japānas atklāšana

22.05 Neredzēti brīnumi. Japā-
na. 22.40 Kurši  23.10 Manas 
tautasdziesmas  1.45 LTV - 60

LNT
5.00 Karamba!  5.40, 4.45 Ber-
nards  5.55 Ticīgo uzvaras balss
6.25 Galileo
6.45 Karalisks piedzīvojums
8.30, 1.05 Dzīvīte
9.00 LNT brokastis
10.00 Dzintara dziesmas
11.00 Mf. Bēgšana uz salu 
16.50 Latvijas faili
17.50, 20.00 Ziņas
18.00 Spēka dziesmas Latvijai

 20.35, 2.55 Degpunktā
 21.10 Mf. Modris
23.10 Mf. Mainīgā realitāte
1.25 Mf. Negaidītā mīlestība
3.20 Mf. Dzīves vidū

TV3
5.00 Tētuka meitiņas  5.45, 
12.00 Rozenheimas detektīvi 4
6.40, 1.00 Multfilmas
12.30 Mf. Augstākā pilotāža
14.40 Mf. Mana briesmīgā auk-
le  16.45 Mf. Narnijas hronika
19.00, 3.55 TV3 Ziņas
19.35, 4.25 Bez Tabu
20.20, 3.25 Ugunsgrēks

21.00 Es mīlu Tevi, Latvija!
23.10 Mf. Vārdu maģija

TV3+
6.40, 1.50 Māja-2 7.35 Barbo-
skini   7.55 Kulinārais raidījums
8.25 Infomānija
9.00 Mf. Eds no TV 
11.35 Mf. Odnoklassniki.ru
13.25 Mf. Meklēju sievu ar 
bērnu  17.45 Mf. Avatars
21.00 Mf. Kurpnieks 
23.00 Mf. Gadatirgus 

NTV

     3. maijā Ir iemesls!

Politika ir māksla. Tas ir pašu politiķu 
viedoklis, bet vai tā ir patiesība? Valsts 
pārvaldīšanas procesā patiešām ir va-
jadzīgs īpašs talants, milzīgs zināšanu 
klāsts un pats galvenais – patiesa vēlme 
strādāt savas valsts labā. Teorētiski tas 
viss izskatās pievilcīgi un saprotami. Īste-
nībā ne viss ir tik skaisti un rožaini. Jeb-
kuras politikas un ideoloģijas otrā puse ir 
neģēlība, nodevība, cinisms, meli. Tāda 
ir cilvēka daba, varaskāre liek parādīt ne 
tās labākās īpašības. 

Demokrātija ir kaprīza jaunkundze. 
Politiķiem tā dod iespēju ieņemt sva-
rīgākos valsts amatus, taču šiem cilvē-
kiem trūkst visu šim amatam nepiecie-
šamo īpašību. Bet ir arī priekšrocības 
- nemākulīgi valsts pārvaldes darbinieki 
nevar strādāt savā amatā visu mūžu. Vi-
ņus parasti neievēl atkārtoti. Tas viss ta-
gad ir acīmredzams un saprotams. Bet 
pirms 500 gadiem tas vēl nebija tik plaši 
izplatīts. Un jaunas valsts pārvaldes tra-
dīcijas, izejot cauri kļūdām un neveiks-
mēm, sāka nodibināties visā pasaulē. 

Nikolo Makjavelli piedzima advokāta 
ģimenē. Tā bija dižciltīga dzimta, taču 
tolaik tā jau bija zaudējusi gan savu 
līdzšinējo ietekmi, gan kapitālus. Advo-
kāta dēls ieguva izglītību mājās, lielākā 
uzmanība tika pievērsta latīņu valodai 
un vēsturei. Nākamajam juristam šīs 
zināšanas noderēs visvairāk. Nikolo jau 
agrā bērnībā sāka interesēties par poli-
tiku un mocīja tēvu ar jautājumiem par 
to, kāpēc notika tas vai cits notikums, 
kāpēc Florences hercogs izdeva to vai 
citu dekrētu. Savās vēstulēs draugiem 
Makjavelli dalījās pārdomās par racio-
nālākas pārvaldes iespējām Florencē. 
Viņa prātojumi mūsdienās šķiet pārāk 
naivi un pat bezjēdzīgi. Bet arī šodien 
pārsteidz jaunekļa centieni uzlabot 
savu līdzpilsoņu dzīvi. 

Darbu valsts pārvaldē Makjavelli 
sāka jau 29 gadu vecumā. Florence iz-
dzina hercogu Mediči ar visu viņa ģime-
ni, un tika pasludināta republika. Jaunai 
valdībai bija nepieciešami jauni kadri. 
Un Nikolo tika pieņemts darbā par 
sekretāru un par īpašu uzdevumu vēst-
nieku. Šim enerģiskajam un darbīgajam 
juristam pievērsa uzmanību Džirolamo 
Savonarola, dominikāņu mūks, izcils 
sludinātājs, faktisks republikas vadītājs, 
kas rūpējās par Florences pilsoņu tiku-
mības atdzimšanu. Makjavelli nopelnī-
ja tik labu reputāciju, ka pēc Savonaro-
las nežēlastībā krišanas un sodīšanas 
ar nāvi viņu atstāja darbā. Organizēt 
pārrunas patstāvīgi Nikolo nebija tiesī-
bu, pieņemt lēmumus viņam arī nebija 
atļauts, bet visdelikātāko republikas 
rīkojumu veikšanu uzticēja tieši viņam. 
Atrašanās Luija XII, Čezāre Bordžija, Fer-
dinanda II, Romas pāvesta Aleksandra 
VI galmos deva viņam iespēju uzzināt 
visus Eiropas politikas noslēpumus, kā 
arī notikumu un valdnieku rīcības īstos 
cēloņus. Redzētais atstāja uz Makjavelli 
divējādu iespaidu. No vienas puses, 
viņš bija nomākts, nemitīgi sastopoties 
ar negodīgiem cilvēkiem, kuru rokās 
bija varas groži, redzot viņu alkatību, 
bezprincipialitāti, amoralitāti. No citas 
puses, viņš ieguva pārliecību par to, ka 
tieši nekrietni valdnieki ir īpaši noderī-
gi savai tautai. Viņi ir daudz sekmīgāki, 
darbīgāki, bet pats galvenais - efektī-
vāk pārvalda savu valsti. Šis paradokss 
lika Nikolo Makjavelli aizdomāties par 
galveno sava mūža darbu - traktātu 
“Valdnieks” - monarhu un valdnieku 
rokasgrāmatu par efektīvāku pārvaldi.  

Diplomātiskais darbs 
un izlūka pienākumi at-
ņēma daudz laika. Gada 
lielāko daļu Makjavelli 
pavada “komandēju-
mos”. Neskatoties uz to, republikas sek-
retārs uzņēmās darbu, kas bija saistīts 
ar “tautas milicijas” nodibināšanu un 
Florences zemessardzes izveidošanu. 
Tas bija saistīts ar tradīciju, atbilstoši 
kurai kārtības nodrošināšanu un robe-
žu sargāšanu tolaik uzticēja algotajiem 
kareivjiem. Algotņi bieži vien pārgāja 
pretinieka pusē, ja tiem apsolīja lielā-
ku atalgojumu. Tas izraisīja biežu varas 
maiņu, Itālijas kņazistu robežu izmaiņas, 
nestabilitāti un ekonomisko pagrimumu 
reģionā. Makjavelli bija pārliecināts, ka 
tikai tāda armija, kas sastāv no valsts 
pilsoņiem, var nosargāt valsti no iebru-
cējiem un uzturēt iekšējo kārtību valstī. 
Florences sekretāram bija vēl daudz citu 
ideju par reformām, bet... Vienu dienu 
republika pazuda nebūtībā, jo hercoga 
tronī atgriezās Mediči nebija vajadzīgs 
šis populārais un pazīstamais “republikā-
nis”. Makjavelli bija jāatkāpjas no amata, 
bet pēc tam viņu apcietināja. Viņu apsū-
dzēja sazvērestībā pret hercogu. Bijušo 
diplomātu un reformatoru cietumā spī-
dzināja ar auklu. Viņam tika traumēta 
visa ķermeņa augšējās daļas kaulu un 
muskuļu sistēma. Vairāk nekā pusgadu 
Makjavelli bija grūti pat noturēt karoti 
rokā. Pat spīdzināšanas laikā Nikolo ne-
atzinās sazvērestībā, viņu atlaida un at-
ļāva dzīvot dzimtas muižā. 

Būdams bez darba, Makjavelli aizrā-
vās ar rakstniecību. Viņa literārais man-
tojums sastāv no vairākiem traktātiem 
par vēsturi un politiku, teātra lugām, 
dzejas. No visiem Nikolo darbiem slave-
nākais ir traktāts “Valdnieks”. Tā ir sava 
veida mācību grāmata par valsts pār-
valdi, kas ir paredzēta valsts vienper-
soniskiem vadītājiem. Makjavelli bija 
pārliecināts monarhijas, despotijas, 
autoritārā valdīšanas stila piekritējs. Iz-
vērtējot republikāniskās valdības neiz-
lēmību, kas izraisīja republikas bojāeju, 
bijušais vēstnieks un izlūks pārliecinoši 
pierādīja, ka tikai vienpersonisks vald-
nieks var būt noderīgs savai valstij un 
panākt tautas labklājību. Traktāta au-
tors apgalvo, ka valdniekam ir tiesības 
uz meliem, nodevību, negodīgumu un 
cinismu. Galvenais, lai visas šīs īpašības 
palīdzētu veiksmīgi vadīt valsti. 

Otro iespēju turpināt karjeru Mak-
javelli saņēma tajā brīdī, kad notika 
kārtējā varas maiņa. Atjaunotajai re-
publikai bija nepieciešama aizsardzība 
no ārējiem ienaidniekiem. Pieredzējis 
valsts pārvaldes darbinieks un slavens 
rakstnieks aktīvi piedalījās Florences 
aizstāvēšanā, projektēja un organizēja 
pilsētas nocietinājuma mūra celtniecī-
bu. Bet 1527. gadā viņš nolēma izvirzīt 
savu kandidatūru republikas kanclera 
amatam. Šķiet, viņa pieredze un nopel-
ni varētu garantēt ievēlēšanu šajā ama-
tā. Bet Republikas Padome nobalsoja 
pret. Lēmuma formulējums pārsteidza 
ar savu paradoksalitāti: “Kandidatūra 
ir noraidāma, jo Makjavelli izceļas ar 
pārmērīgu vēlmi pamācīt, tieksmi filo-
zofēt, ar savu pašpaļāvību.” Mēnesi pēc 
šī lēmuma pieņemšanas (pret viņa kan-
didatūru nobalsoja 555 deputāti, par - 
tikai 12) Nikolo Makjavelli mira. Uz viņa 
kapa var izlasīt epitāfiju: “Nekāda epitā-
fija neizpaudīs visu šī vārda diženumu.” 

Andrejs JAKUBOVSKIS 
Foto no interneta 

Nikolo Makjavelli dzimšanas diena 

Valsts amatpersonu (Dagdas novada domes deputātu) ienākumu deklarācijas par 2015. g. 

VIKTORS KRŪMIŅŠ, Dagdas novada pašvaldība (deputāts); Asūnes pagasta zemnieku 
saimniecība “Rūķīši” (palīgstrādnieks).

Turpinājums. Sākums 3. lpp.

Deklarācijas iesniedzēja 
īpašumā (kopīpašumā), valdīju-
mā vai lietošanā esošie nekusta-
mie īpašumi: zeme (Asūnes pag., 6 
gab., īpašumā).

Deklarācijas iesniedzējam pie-
derošie reģistrējamie transportlī-
dzekļi, kā arī tā valdījumā vai lie-
tošanā esošie transportlīdzekļi un 
transportlīdzekļi, kurus tas ir iegā-
dājies uz līzinga līguma pamata:

•	 Vieglā automašīna VW- CARA-
VELLA (1995. izl. g., 2005. reģ. g., 
īpašumā);

•	 KVADRACIKLS CF-500-2A (2009. 
izl. un reģ. g., īpašumā);

•	 Vieglais plašlietojuma JEEP CHE-
ROKEE (2000. izl. g., 2015. reģ. 
g., īpašumā).
Deklarācijas iesniedzēja 

skaidrās un bezskaidrās nau-
das uzkrājumi, ja to summa pār-
sniedz 20 Ministru kabineta no-

teiktās minimālās mēnešalgas: 
6500.00 EUR.

Visi deklarācijas iesniedzēja pār-
skata periodā gūtie ienākumi:
•	 Asūnes pagasta ZS “Rūķīši” (alga) 

- 1060.10 EUR;
•	 Ienāk. no saimn. darbības un ko-

mercdarb. - 720.00 EUR;
•	 Dagdas novada pašvaldība (alga) 

- 1287.33 EUR;
•	 VSAA (BUDŽETA MAKSĀJUMI, 

pabalsts) - 626.61 EUR.

MAIJA ĻEVKOVA, Dagdas novada pašvaldība (deputāte); Andrupenes pagasta M. Ļevko-
vas zemnieku saimniecība “TINGALA” (īpašnieks); Andrupenes pagasta zemnieku saim-
niecība “BRONKI” (Vecākais komercdarbības SPECIĀLISTS).
Deklarācijas iesniedzēja īpašumā 

(kopīpašumā), valdījumā vai lieto-
šanā esošie nekustamie īpašumi:
•	 Zeme Andrupenes pag. ī p a -

šumā (8 gab.), zemes un ēkas 
nekustams īpašums Andrupenes 
pag. (īpašumā); zeme Ezernieku 
pag. (3 gab.,  īpašumā), zeme 
Ķepovas pag. (īpašumā), zeme 

Svariņu pag. (īpašumā), zemes un 
ēkas nekustams īpašums Kastuļi-
nas pag. (īpašumā).
Visi deklarācijas iesniedzēja 

pārskata periodā gūtie ienākumi:
•	 Andrupenes pagasta M. Ļevkovas 

zemnieku saimniecība “TINGALA” 
(dividendes) - 86094.74 EUR;

•	 Dagdas novada pašvaldība (alga0 
- 1825.01 EUR;

•	 Andrupenes pagasta ZS “BRON-
KI” (alga) - 1078.66 EUR;

•	 VSAA (BUDŽETA MAKSĀJUMI, 
Pabalsts) - 409.68 EUR;

•	 SIA “Bayer” (u. c. ienākumi) - 
2810.90 EUR;
Deklarācijas iesniedzēja parāds-

aistības, kuru apmērs pārsniedz 20 
Ministru kabineta noteiktās minimā-
lās mēnešalgas: 61175.84 EUR.

RAIMONDS NIPERS, Dagdas novada pašvaldība (domes deputāts, Zemes nomas tiesību 
izsoles komisijas loceklis); SIA “MĀRA N” (vadītājs); Sporta atbalsta klubs “METEORS”  
(valdes priekšsēdētājs); SIA “DAGS R” (valdes loceklis); “No sirds Latvijai” (valdes locek-
lis); “Latvijas iedzīvotāju labklājībai” (valdes loceklis).

Deklarācijas iesniedzēja īpašu-
mā (kopīpašumā), valdījumā vai lie-
tošanā esošie nekustamie īpašumi: 
zeme Andrupenes pag. (īpašumā).

Deklarācijas iesniedzējam 
piederošie reģistrējamie transport-
līdzekļi, kā arī tā valdījumā vai lie-
tošanā esošie transportlīdzekļi un 
transportlīdzekļi, kurus tas ir iegā-
dājies uz līzinga līguma pamata:
•	 Ūdensmotocikls SEA DOO GTS 

(1997. izl. g., 2006. reģ. g., īpašumā);
•	 Vieglais plašlietojuma RENAULT 

MEGANE (2005. izl. g., 2007. reģ. g., 
valdījumā).
Deklarācijas iesniedzēja skaid-

rās un bezskaidrās naudas uzkrā-
jumi, ja to summa pārsniedz 20 Mi-
nistru kabineta noteiktās minimālās 
mēnešalgas: 3500.00 EUR.

Visi deklarācijas iesniedzēja 
pārskata periodā gūtie ienākumi:
•	 Dagdas novada pašvaldība 

(alga) - 1912.90 EUR;
•	 SIA “MĀRA N” (alga) - 3187.73 EUR;

•	 SIA “SEB līzings” (Ienākums 
no īpašuma pārdošanas) - 
16000.00 EUR.

Deklarācijas iesniedzēja pār-
skata periodā veiktie darījumi, ja to 
summa pārsniedz 20 Ministru kabi-
neta noteiktās minimālās mēnešal-
gas: pārdevums - 16000.00 EUR.

Deklarācijas iesniedzēja iz-
sniegtie aizdevumi, kuru summa 
pārsniedz 20 Ministru kabineta 
noteiktās minimālās mēnešalgas: 
109895.00 EUR un 17074.46 EUR.

AIVARS PLATACIS, Dagdas novada pašvaldība (domes deputāts); Dagdas novada pašval-
dības Andzeļu pagasta pārvalde (deju kolektīva vadītājs); Lauksaimniecības tehnikas kopī-
gas lietošanas un apkopes kooperatīvā sabiedrība “EŽEZERS-3” (VALDES PRIEKŠSĒDĒ-
TĀJS); Andzeļu pagasta zemnieku saimniecība “EZERMALA” (Īpašnieks); Krāslavas rajona 
lauksaimnieku apvienība (valdes loceklis). 

Deklarācijas iesniedzēja īpašumā 
(kopīpašumā), valdījumā vai lieto-
šanā esošie nekustamie īpašumi:
•	 Dzīvoklis (Rēzeknē, īpašumā);
•	 Zemes un ēkas nekustams īpa-

šums (Andzeļu pag., īpašumā);
•	 Zemes un ēkas nekustams īpa-

šums  (Andzeļu pag., īpašumā);
•	 Zeme Andzeļu pag. (3 gab., 

īpašumā).
Komercsabiedrības, kuru 

dalībnieks, akcionārs vai biedrs 
ir deklarācijas iesniedzējs. Dekla-
rācijas iesniedzējam piederošās 
kapitāla daļas un akcijas (privati-
zācijas un kompensācijas sertifi-
kātiem norāda tikai skaitu):
•	 Lauksaimniecības tehnikas ko-

pīgas lietošanas un apkopes 

kooperatīvā sabiedrība “EŽE-
ZERS-3” - kapitāla daļas (0.2, 
168.00 EUR).

Deklarācijas iesniedzējam pie-
derošie reģistrējamie transportlī-
dzekļi, kā arī tā valdījumā vai lie-
tošanā esošie transportlīdzekļi un 
transportlīdzekļi, kurus tas ir iegā-
dājies uz līzinga līguma pamata:
•	 Kravas transporta pašizgāzējs 

GAZ 53 02 (1979. izl. g., 1996. 
reģ. g., īpašumā);

•	 Airu laiva EGO PELLA-MINI 
(2008. izl. un reģ. g., īpašumā);

•	 Vieglais plašlietojuma VW 
GOLF VARIANT (1994/ izl. g., 
2006. reģ. g., īpašumā);

•	 Airu laiva (PAŠBŪVĒTA, 1998. 
izl. un reģ. g., īpašumā).

Visi deklarācijas iesnie-
dzēja pārskata periodā gūtie 
ienākumi:
•	 Ienāk. no saimn. darbības un 

komercdarb. - 720.00 EUR;
•	 Dagdas novada pašvaldības 

Andzeļu pagasta pārvalde 
(alga) - 1890.72 EUR;

•	 Dagdas novada pašvaldība 
(alga) - 2093.85 EUR;

•	 Lauksaimniecības tehnikas ko-
pīgas lietošanas un apkopes 
kooperatīvā sabiedrība “EŽE-
ZERS-3” (alga) - 6683.77 EUR;

•	 Andzeļu pagasta ZS “EZERMA-
LA” (ienāk. no saimn. darbības un 
komercdarb.) - 15000.00 EUR.

VLADISLAVS VIŠŅEVSKIS, Dagdas novada pašvaldība (domes deputāts); Kooperatīva 
“Ežezers-3” valdes loceklis. 

Deklarācijas iesniedzēja 
īpašumā (kopīpašumā), valdī-
jumā vai lietošanā esošie ne-
kustamie īpašumi: zeme (Dag-
das nov., 2 gab., īpašumā).

Deklarācijas iesniedzējam 
piederošie reģistrējamie trans-
portlīdzekļi, kā arī tā valdījumā 
vai lietošanā esošie transport-
līdzekļi un transportlīdzekļi, 
kurus tas ir iegādājies uz līzin-

ga līguma pamata:
•	 Vieglā automašīna Audi-80 

(1992. izl. g., 2004. reģ. g., īpa-
šumā);

•	 Traktors MTZ-82 (1994. izl. g., 
2000. reģ. g., īpašumā).

Visi deklarācijas iesnie-
dzēja pārskata periodā gūtie 
ienākumi:
•	 Ienāk. no saimn. darbības un 

komercdarb. - 3666.00 EUR

•	 ienāk. no saimn. darbības un 
komercdarb. - 36.00 EUR

•	 Dagdas novada pašvaldība 
(alga) 1850.86 EUR

•	 LAUKU ATBALSTA DIENESTS 
(u. c. ienākumi) - 2305.68 EUR.

Avots: www.vid.gov.lv
Turpinājums sekos.
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LTV1
6.00 Latvijas Republikas valsts 
himna
6.02 Province 
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
11.15 Daudz laimes!
12.05 Latvijas šlāgeraptauja
13.15 Aculiecinieks
13.30 Zebra
13.50 Garfīlda šovs
14.20 Kas te? Es te!
15.05 Mājas, kur atgriezties
18.00, 23.05 Ziņas
19.30 Zinātne - manas nākotnes 
pareģis 
20.30 Panorāma
21.15 Būt latvietim
22.00 Mf. Cienījamā sieviete
23.20 100 g kultūras
0.20 Latvijas radio kora jubilejas 
koncerts 
5.30 Saknes debesīs

LTV7
6.00 Latvijas Republikas valsts 
himna
6.03, 5.30 Melns. Sarkans. Zelts.
6.30 Pie stūres
7.00 Ceturtā studija
7.30, 5.00 Ielas garumā

8.00 Vides fakti
8.30 Ar Latgali sirdī
9.40 Momentuzņēmums
10.00 LTV - 60
10.55, 16.05 Muhtars atgriežas
11.50 Kalnu patruļa 
12.40, 22.50 Japānas atklāšana
13.10, 23.25 Neredzēti brīnumi. 
Japāna
13.45 Nedēļas apskats
14.15 Aktualitātes
14.45 Skats nākotnē
15.15 Aculiecinieks
15.35, 1.30 Projekts Nākotne
17.00 Dzīve šodien
18.00 Ziņas
18.35 Bez apvainojumiem
19.10 Mf. Raja zina
20.05 Austrālija. Ceļojums laikā.  
21.05 100 g kultūras
0.00 Sporta studija
0.45 Zebra  1.00 Ekstremāli kadri 

LNT
5.00, 4.20 Karamba!
5.20, 10.05 Bernards
5.35 Ticīgo uzvaras balss
6.00, 14.20 Martas Stjuartes 
pavārskola
6.30, 2.35 LNT rīta ziņu raidījums 
900 sekundes
8.40, 0.55 Dzīvīte
9.10, 2.05 Šaubu ēnā
10.20, 13.45 Televeikala skatlogs
10.35 Mežonīgā sirds
11.45 Mf. Mīlestības šķēršļi
14.00, 17.50, 20.00 LNT ziņas
14.55 Mīļās meles

15.50 Nemelo man!
16.50 Māksla piedot
18.00 Kaķene
18.55, 1.05 Juvelieru klans
20.35, 2.50 Degpunktā
21.10 Maini vai zaudē!
22.00 Dārgā, mēs nogalinām 
bērnus!
0.00 Čikāgas policija

TV3
5.00 Tētuka meitiņas
5.50 Malenijs
6.15 Papucīši
6.40, 13.00 Multfilmas
8.00, 18.00 Divarpus vīri 5
9.00, 17.00 Kāsla metode
10.00 Hawaii-0
11.00 Būt par papucīti
14.35, 2.15 Viņas melo labāk 2
15.45, 20.20, 3.05 UgunsGrēks
19.00, 3.55 TV3 Ziņas
19.35, 4.25 Bez Tabu
21.00 Kauli
22.00 Mf. Dzīvais tērauds
0.40 Kinomānija
1.15 Overtime TV

TV3+
5.00,17.55, 2.25 Māja-2
5.55 Infomānija
6.20, 12.30 Тētuka meitiņas
7.30 Kulinārais raidījums
7.50 Es nezināju, ka esmu 
stāvoklī
8.50, 14.35 Comedy Club
9.55, 15.40 Comedy Batl
11.00 TV shop
11.15, 16.50 Univers

13.35, 20.05 Mūsu Krievija
21.00 Interni
22.10 Mf. Kailais bundzinieks
0.10 Mf. Karstasinīgā mīla

NTV Mir
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Šodien  6.10 Rīts
9.00 Muhtara atgriešanās
10.20 Maskava. Trīs stacijas.
12.00 Zvērināto tiesa
13.20 Ārkārtas gadījums
13.50 Nodaļa 44
14.50, 1.25 Satikšanās vieta
16.20 Sasisto lukturu ielas
18.00 Runājam un rādām
19.45 Mf. Jūras dēmoni 
23.30 A. Ukupnika koncerts
2.35 Asinszāle
4.35 Vasarnīcu lietas
5.35 Mežonīgā pasaule

PBK
6.30, 9.00, 11.00, 14.30, 17.05, 
1.50 Ziņas
6.35 Multfilmas
7.00, 9.25 Labrīt!
9.55 Dzīvo vesels!
11.30 Lai runā!
12.55 Tablete
13.30 Vienatnē ar visiem
14.50 Moderns spriedums
15.55 Vīriešu/ sieviešu
17.50, 18.05 Precamies!
18.00, 20.40, 23.00 Latvijas laiks
18.55, 0.25 Lai runā!
20.00 Laiks
21.15, 23.05 Mf. Vecais ierocis
0.25 Sazvērestības teritorija

2.05 Mf. No vakara līdz pusdien-
laikam
3.10, 5.05 Smieklīgi videoklipi
3.25 Mf. Mans maigais zvērs

RenTV Baltic
5.40, 1.05 Skatīties visiem!
6.05 Pazīsti mūsējos
6.25 Karavīri
7.10 Bērnu klubs
7.29 Laika ziņas
7.30, 19.45 Saviesīgas vakariņas
8.35 Pareizs līdzeklis
9.55, 17.35 Ģimenes drāmas
11.00 Dīvaina lieta
12.05, 18.40 Izmeklēšanas 
noslēpumi
13.05 M. Zadornova koncerts
15.20 Humora raidījums
20.50 Ekstrasensu cīņas
23.10 Dokumentāls projekts
0.10 Zinātnes piekrāptie

ONT
6.00, 8.30, 9.00, 11.00, 13.00, 
16.00, 18.00, 20.30, 0.15 Ziņas
6.05 Rīts
9.05 Dzīvo vesels
10.25 Kontrolpirkums
11.05, 13.05, 16.15, 18.15, 21.00 
Sporta ziņas
11.10 Moderns spriedums
12.20 Tablete
13.10 Vīriešu/ sieviešu
14.10 Vienatnē ar visiem
15.00 Laiks rādīs
17.00 Precamies!
18.20 Tētuka meitiņas
18.50 Lai runā

20.00 Laiks
21.05 Jātiek skaidrībā
21.30 Margarita Nazarova
23.20 Varonīgās pilsētas

Baltkrievija 1
6.00, 7.20, 8.15 Labrīt, Baltkrie-
vija!  7.00, 8.00, 9.00, 12.00, 
15.00, 19.00, 0.30 Ziņas
7.05, 8.05 Ekonomikas ziņas
7.10, 8.10, 19.40, 23.50 Zona Х
9.10, 22.00 Pēdas 
10.00, 13.00, 16.00 90 sekundes
10.55, 15.25 Māja ar lilijām
12.10, 16.35 Ģimenes melodrā-
mas
13.20 Diena lielpilsētā
14.20 Bērnu ārsts
15.15, 18.40 Reģionālās ziņas
17.35 Baltkrievijas laiks
19.20, 0.10 Interešu sfēra
20.00 Mf. Diversants
21.00 Panorāma
21.45 Speciālreportāža
0.45 Sporta diena
1.00 Ziņkārīgā Varvara

Baltkrievija 2
7.00 TV rīts
9.00, 21.05 TV barometrs
9.05, 16.15 Aizliegtā skola
10.10, 18.55 Ekstrasensu cīņas
12.20, 21.10 Rudie
12.50, 17.20 Slepenais kuģu ceļš
14.25 Ērglis un cipars
15.30 PIN kods
21.50 Sportloto 6 no 49, KENO
22.05 Futbols
0.05 Būt par cilvēku

CETURTDIENA,  5. maijs

PIEKTDIENA,  6. maijs
LTV1

6.00 Latvijas Republikas valsts 
himna  6.02, 5.30 Province 
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 Ceturtā studija
11.10, 1.35 Izsauciet vecmāti!
12.15 VIP  13.15 Saknes debesīs
13.50 Garfīlda šovs
14.20 Brīnumskapja skola
15.05 Mājas, kur atgriezties
18.00, 23.05 Ziņas
18.55 100 g kultūras
19.05 Gudrs, vēl gudrāks. 
20.30 Panorāma
21.15 Mf. Miglas krasts
23.25 Skutelis studijā
23.40 Latvijas šlāgeraptauja
0.40 Mf. Cienījamā sieviete
2.40 Zinātne - nākotnes pareģis
3.30 Imanta - Babīte pietur…
4.45 Sporta studija

LTV7
6.00 Latvijas Republikas valsts 
himna  6.03, 5.30 1000 jūdzes 
Latīņamerikā
6.30 Euromax
7.00 Ceturtā studija
7.30 Latvijas novadu cīņas
8.25, 2.10 LTV - 60 
9.25, 3.25 Anekdošu šovs
10.00 Mājas, kur atgriezties

10.55, 16.05 Muhtars atgriežas
11.50 Pieejama vide - iespējas 
un risinājumi 
12.40 100 g kultūras
14.25 Laikmetu varoņi toreiz un 
tagad   15.00 Saules izsauktie
15.35, 5.00 Pie stūres
17.00 Dzīve šodien
18.00 Ziņas
18.35 Personīga lieta
19.10 700 pasaules brīnumi. 
Azerbaidžāna.
19.40 Aculiecinieks
20.00 Noindētie karavīri
21.05 Tās tik ir operas!
22.00 Mf. Divreiz dzimis
0.20 Eiropas koncerti
1.10 Austrālija. Ceļojums laikā
3.50 Troksnis

LNT
5.00 Karamba!
5.35 Ticīgo uzvaras balss
6.05 Marta cep
6.30, 2.55 LNT rīta ziņu raidījums 
900 sekundes
8.40, 0.40 Dzīvīte
9.10, 1.50 Šaubu ēnā
10.25, 13.45 Televeikala skatlogs
10.35 Mežonīgā sirds
11.45 Mf. Karalisks piedzīvojums
14.00, 17.50, 20.00 LNT ziņas
14.55 Mīļās meles
15.50 Nemelo man!
16.50 Māksla piedot

18.00 Kaķene
18.55, 1.15 Juvelieru klans
20.35 Degpunktā
21.10 Dzintara dziesmas
22.10 Sirdsmīļā Monika
22.50 Greizais spogulis

TV3
5.00, 1.50 Tētuka meitiņas
5.45, 12.00 Rozenheimas 
detektīvi 4
6.40, 13.00 Multfilmas
8.00 Divarpus vīri 5
9.00 Kāsla metode
10.00 Kauli   11.00 Ņujorkas 
karalis
14.50, 2.50 Viņas melo labāk 2
16.00 Hokejs
19.00, 4.10 TV3 Ziņas
20.20 Dzīves sīkumi
21.00 Mf. Cita sieviete
23.15 Mf. Četrdesmitgadīgais 
1.30 Smieklīgākie videoklipi

TV3+
5.00, 1.00 Māja-2
5.50 Infomānija
6.25, 12.30 Тētuka meitiņas
7.15 Kulinārais raidījums
7.50 Es nezināju, ka esmu stā-
voklī  8.15 6 kadri
8.50, 14.35 Comedy Club
10.00 Comedy Batl
11.05 TV shop  11.20 Univers
13.35 Mūsu Krievija
16.10, 20.10 Hokejs
19.00 Tas notika Krievijā 
22.35 Mf. Muļķu zelts

NTV
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Šodien  6.10 Rīts
9.00 Muhtara atgriešanās
10.20 Maskava. Trīs stacijas.
12.00 Zvērināto tiesa
13.20 Ārkārtas gadījums

13.50 Nodaļa 44
14.50, 1.20 Satikšanās vieta
16.20 Sasisto lukturu ielas
18.00 Runājam un rādām
19.35 Jūras dēmoni
21.30 Dēla parāds
23.20 A. Čumakova koncerts
2.30 Asinszāle  4.25 Laulātie

PBK
6.30, 9.00, 11.00, 14.30, 17.05 
Ziņas  6.35 Multfilmas
7.00, 9.25 Labrīt!
9.55 Dzīvo vesels!  11.30 Lai 
runā!   12.55 Tablete
13.30 Vienatnē ar visiem
14.50, 4.15 Moderns spriedums
15.55 Vīriešu/ sieviešu
17.50, 18.05 Precamies!
18.00, 20.40 Latvijas laiks
18.55 Brīnumu lauks
20.00 Laiks  21.20 Jeļenas Stepa-
nenko jubilejas koncerts
23.35 Mf. Uzmanies no automa-
šīnas   1.20 1 in city
2.20 EuroNews  2.50 Mf. Jezga
5.55 Smieklīgi videoklipi

RenTV Baltic
5.35, 23.00, 0.50 Skatīties 
visiem!  6.25 Karavīri
7.10 Bērnu klubs
7.34 Laika ziņas
7.35, 19.45 Saviesīgas vakariņas
8.35 Pareizs līdzeklis
9.55, 17.30 Ģimenes drāmas
10.55, 21.55 Dīvaina lieta
12.00 Izmeklēšanas noslēpumi
13.00 Ekstrasensu cīņa
15.20, 0.00 Dokumentāls 
projekts
16.25 Fantastika zem grifa
20.50 Čapmanes noslēpumi

ONT
6.00, 8.30, 9.00, 11.00, 13.00, 

16.00, 18.00, 20.30, 1.55 Ziņas
6.05 Rīts  9.05 Dzīvo vesels!
10.25 Kontrolpirkums
11.05, 13.05, 16.15, 18.15, 21.00 
Sporta ziņas  11.10 Moderns 
spriedums  12.20 Tablete
13.10 Vīriešu/ sieviešu
14.10 Laiks rādīs
16.20 Mf. Atnāciet rīt
18.20 Gaidi mani
18.55 Brīnumu lauks
20.00 Laiks
21.05 Balss. Bērni
23.05 Mf. Nauda neguļ
1.20 Leģendas Live 

Baltkrievija 1
6.00, 7.20, 8.15 Labrīt, Baltkrievija!  
7.00, 8.00, 9.00, 12.00, 15.00 Ziņas  
7.05, 8.05 Ekonomikas ziņas
7.10, 8.10, 18.00 Zona Х
9.10 Pēdas
10.00, 13.00, 16.00 90 sekundes
10.55, 15.25 Māja ar lilijām
12.10, 16.30 Ģimenes melodrā-
mas  13.15 Diena lielpilsētā
14.20 Bērnu ārsts
15.15 Reģionālās ziņas
17.30 Nezināmā Baltkrievija
18.30 Mf. Diversants. Kara bei-
gas.    19.30 Panorāma
20.10, 0.10 Hokejs
22.25 Mf. Viršu smarža
0.35 Sporta diena
0.50 Ziņkārīgā Varvara

Baltkrievija 2
7.00 TV rīts  9.00, 20.05 TV baro-
metrs  9.05, 16.15 Aizliegtā skola
10.15, 22.30 Ekstrasensu cīņas
12.20 Rudie
12.50 Slepenais kuģu ceļš
14.20 Ērglis un cipars 
15.30 PIN kods
17.20 Mītu grāvēji
18.30 Mf. Bēdz!  20.10 Hokejs
0.45 Reportieris

6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Šodien 6.10 Rīts
9.00 Muhtara atgriešanās
10.20 Maskava. Trīs stacijas.
12.00 Zvērināto tiesa
13.20 Ārkārtas gadījums
13.50 Nodaļa 44
14.50, 1.25 Satikšanās vieta
16.20 Sasisto lukturu ielas
18.00 Runājam un rādām
19.45 Mf. Jūras dēmoni 
23.30 Koncerts  2.35 Asinszāle
4.35 Dzīvokļu jautājums
5.35 Mežonīgā pasaule

PBK
6.00, 0.50, 5.55 EuroNews
6.35, 9.00, 11.00, 14.30, 17.05, 
1.20 Ziņas  6.40, 10.40 Multfil-
mas  7.00 Labrīt!
9.25 Dzīvo vesels!
11.30 Mf. Dienesta romāns
15.25 Laima Vaikule 
17.55 Mf. Briljanta roka
20.00 Laiks  20.40 Latvijas laiks
21.25 Aiz kadra
21.40 Vecais ierocis
23.50 Lai runā!
2.55 Mf. Dienas zvaigznes
4.25 Moderns spriedums
5.15 Smieklīgi videoklipi

RenTV Baltic

5.35, 0.55 Skatīties visiem!
6.05 Vadīt krievu stilā
6.30, 8.25 Latvija. Pastaigas zem 
lietussarga  6.55 Bērnu klubs
7.15 Laika ziņas
7.20, 19.45 Saviesīgas vakariņas
9.55 Izmailova parks
11.40, 18.45 Izmeklēšanas 
noslēpumi
13.40 Mf. Atļaujiet tevi no-
skūpstīt… Līgavas tēvs
17.50 Humora raidījums
20.50 M. Zadornova koncerts
22.55 Pazīsti mūsējos
0.00 Zinātnes piekrāptie

ONT
6.00, 8.30, 9.00, 11.00, 13.00, 
16.00, 18.00, 20.30, 23.50 Ziņas
6.05 Rīts  9.05 Dzīvo vesels!
10.25 Kontrolpirkums
11.05, 13.05, 16.15, 18.15, 
21.00 Sporta ziņas
11.10 Moderns spriedums
12.20 Tablete
  13.10 Vīriešu/ sieviešu  14.10 
Vienatnē ar visiem   
15.10 Laiks rādīs
17.00 Precamies!
18.20 Tētuka meitiņas
18.50 Lai runā! 20.00 Laiks
21.05 Margarita Nazarova
23.00 Pilsētas varoņi

Baltkrievija 1
6.00, 7.20, 8.15 Labrīt, Baltkrie-
vija!  7.00, 8.00, 9.00, 12.00, 
15.00, 19.00, 0.30 Ziņas
7.05, 8.05 Ekonomikas ziņas
7.10, 8.10, 19.40, 23.50 Zona Х
9.10, 22.00 Pēdas
10.00, 13.00, 16.00 90 sekundes
10.55, 15.25 Māja ar lilijām
12.10, 16.35 Ģimenes melodrā-
mas  13.15 Diena lielpilsētā
14.15 Bērnu ārsts
15.15, 18.40 Reģionālās ziņas
17.35 Baltkrievijas laiks
19.20, 0.10 Interešu sfēra
20.00 Mf. Diversants
21.00 Panorāma
21.45 Aktuāla intervija
0.45 Sporta diena
1.00 Ziņkārīgā Varvara

Baltkrievija 2
7.00 TV rīts
9.00, 21.05 TV barometrs
9.05, 16.15 Aizliegtā skola
10.15, 18.55 Ekstrasensu cīņas
12.20, 21.10 Rudie
12.55, 17.25 Noslēpumainās 
farfaras  14.20 Ērglis un cipars
15.30 PIN kods  21.30 Sportloto 
5 no 36, KENO  21.45 Futbols
0.20 Būt par cilvēku

 Ar cerību uz gaišu rītdienu 

Alekseja GONČAROVA foto

Žurnāli maijā
LEĢENDAS

Sapnis piepildīts. Teātra un 
kino aktieris Uldis Dumpis ir cil-
vēks, kurš turas pie pārbaudītām 
vērtībām – jau vairāk nekā 50 
gadu viņš ir kopā gan ar Nacionā-
lo Teātri, gan sievu Dainu.

Slepkavības Retklifas lielceļā. 
19. gadsimta sākumā londonie-
šiem noziedzība nebija nekas jauns, 
taču Retklifas lielceļā notikušais 
bija šoks pat rūdītajiem pilsētnie-
kiem, jo upuri bija godīgi ļaudis.

Sarkano raganu medības
50. gadu Amerikā strauji iz-

platījās ne tikai rokenrols, bet arī 
agresīvā makartisma politika, kad 
visās malās tika meklēti komunis-
tu aģenti. Simtiem cilvēku zaudē-
ja darbu un nonāca cietumā.

Pārgalvīgie balti – kuršu vi-
kingi. “Dievs Kungs, glāb mūs no 
mēra, uguns un kuršiem,” – tā 
skan sena lūgšana, atrasta kādā 
Dānijas viduslaiku baznīcā. Kāpēc 
senatnē ļaudis tā baidījās no šīs 
baltu cilts?

Amerikāņu skaistuma eta-
lons. 20. gadsimta sākumā viņas 
vārds bieži bija lasāms ASV laikraks-
tu pirmajās lappusēs. Taču Evelīnas 

Nesbitas 
mūžs un 
l i k t e ņ a 
pavērsieni 
bija izdzī-
v o š a n a s 
cīņas un 
traģisma 
pilni.

iepērk liello-
pus, jaunlopus, 

aitas, zirgus. Svari. Samaksa tūlītēja.    
 T. 28761515.

ООО „LATVIJAS GAĻA” 

SIA “LAUKU MIESNIEKS” iepērk mājlopus. Augstas 
cenas. Samaksa tūlītēja. Svari.   T. 20207132.
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26795517, marina_nipane@inbox.lv
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Tulkotāja

IEPĒRK METĀLLŪŽŅUS
Augstas  cenas. Strādājam  jebkurā laikā. T. 29198531.

Reklāma un sludinājumi

SIA “Cēsu gaļas kombināts”
par labām cenām iepērk jaunlopus un liellopus. 

Samaksa pēc vienošanās.  T. 26185703, 25435533.

PĒRK

PĀRDOD
māju ar saimniecības ēkām 
Andrupenes pag. T. 26578020; 
26602387;
1-istabas dzīvokli Krāslavā. Tālr. 
25277502;
“FORD Mondeo” - 1.8, gāze/ 
benzīns, 1996. Tālr. 22444345;
“AUDI 100 C4”- 2,4 D, 1993. 
Tālr. 26128003;
kartupeļu vagotāju, ūdens mucu 
(3 kubi), pļaujmašīnu J302 (Vāci-
ja), smagās ecēšas (2 gab.), mi-
nerālmēslu mucu sēšanai. Tālr. 
26266511;
nerūsējoša tērauda piena dze-
sētāju (200 l), grābekli-ārdītāju 
(3 m plats) traktoriem T40, MTZ; 
MTZ priekšējo tiltu, tvertni (5 
m3), sūkni NŠ 50, “AUDI 100” 
rezerves daļām. Tālr. 28738878;
jaunu lapeni (2.5 x 2.5) ar soliem, 
galdu, jumtu. 650 €. T. 26511244;
govi (atnesīsies maija beigās). 
Tālr. 26817112; 
teli (1 mēn.) un cūkgaļu. Tālr. 
20262432;
sēklas kartupeļus “Vineta” - 0,15 
EUR/kg. Tālr. 26128003;
sēklas kartupeļus. T. 27131681;
auzas, kartupeļus. T. 28797057;
pārtikas, sēklas kartupeļus. Tālr. 
26325769;
miežus, auzas, miltus, amoliņu, 
facēliju. Tālr. 27827411;
malku. Tālr. 29189194;
malku un dēļus. Tālr. 28139156;
skaldītu oša malku. T. 29456441;
malku (skaldītu vai klučos). Tālr. 
28381659;
skaldītu malku. Tālr. 26677812.

visaugstākā cena par meža īpa-
šumiem vai cirsmām, l/s zemi. 
Tūlītēja samaksa. Tr. 29105447, 
20318082, 27413393;
augošu mežu. Augstas cenas. 
Tālr. 29414231;
mežus ar zemi, cirsmas. Samak-
sa uzreiz. Tālr. 26346688. 

SIA “RENEM” 
iepērk jaunlopus, liellopus, aitas. 

ELEKTRONISKIE SVARI.
Paagstinātas cenas.

Skaidra naudā vai ar pārskaitījumu. 
T. 65329997, 29485520,  29996309, 26393921.

 Z/S “Madera”
Iepērk jaunlopus, liellopus, aitas, zirgus, cūkas. 

Samaksa uz vietas. Svari.   Tālr. 26563019

SIA  “FORVEST”
Pērkam augo-

šu mežu, mežu 
ar zemi, ieķīlātu 
mežu un bez do-
kumentiem.
Meža izstrādāša-

nas pakalpojumi.  
Meža izvedēja, for-
vardera pakalpoju-
mi. Pārdodam mal-
ku (3 m).

T. 26677812, 20377801.

Piektdien, 6. maijā pārdošanā būs jaunas 
dējīgu šķirņu vistiņas dažādās krāsās, la-
bas dējējvistas (10-12 mēn.), gaiļi, pīles un 

paipalas (9-10 mēn.). Pēc pasūtījuma diennakti veci 
un paaugušies 1 - 4 nedēļas veci šķirotie un mājas 
cāļi, broileri, zoslēni, tītarēni, paipaliņas, Pekinas, 
Bašķīrijas, cekulpīļu un dažādu krāsu pīlēni. Tālr. 
29142247.

Aglona - 7.45, Šķeltova - 8.00, Grāveri - 8.15, Auleja 
- 8.40, Kombuļi - 9.00, Izvalta - 9.15, Borovka - 9.30, 
Krāslava (Ostas iela) - 9.45, Skaista - 10.10, st. Skais-
ta - 10.25, Kalnieši - 10.40, Piedruja - 10.55, Lupandi 
- 11.10, Indra - 11.25, Skuki - 11.40, Robežnieki - 11.50, 
Asūne - 12.00, Dagda - 12.20, Ezernieki - 12.45, An-
dzeļi - 13.00, Andrupene - 13.20, Mariampole - 13.30, 
Jaunokra - 13.45, Priežmale - 14.00 .

DAŽĀDI
Meklēju darbu! Palīdzēšu saim-
niecības darbos, skaldu un zāģēju 
malku, ir savs zāģis. T. 29789264. 
Mazdārziņu apstrāde ar aug-
snes frēzi, vagošana. Zvanīt 
vai sūtīt sms pa tālr. 22038020.
Dzinēju galvu remonts. T. 27410544.
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.

IEPĒRK
SIA “SENLEJAS” – liellopus, te-
ļus, jērus. Samaksa tūlītēja. T. 
65322454, 26190124, 26319888.

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
VĪNGLIEMEŽUS
Katru dienu: bijuša-

jā mežniecībā “Baltiņi” 
no plkst. 9:00 - 17.00

Bancānos - 8.30, 
Izvaltā - 9.00, Šah-
manos - 9.30, Šķel-
tovā - 9.45, Slostov-
kā - 9.50, Ambeļos 
- 10.00, Borovijos 
- 10.30, Aglonā - 
11.00, Kombuļos 
- 13.00, Skaistā 
- 15.00, Dagdā - 
16.00, Andzeļos - 
16.30, Ezerniekos - 
16.45, Indrā - 18.00, 
Kalniešos - 18.30.

 Izbrauc 
uz mājām!!!

Tālr. 26840027, 
25286017.

III Deju ritma gūstā 

Alekseja GONČAROVA foto

II Atskaites koncerti PII “Pīlādzītis” 

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

• Granīta, krāsu un formu 
daudzveidība.

• Uzstādīšana un transporta 
pakalpojumi.

Krāslava, Jaunā iela 13, 
tālr. 25633212, 65681339.
Dagda, Rīgas iela 2a, 

tālr. 28686822.

KAPU PIEMINEKĻU 
IZGATAVOŠANA

Ir tumsa nodzēsusi silto liesmu,
Vēl grūti aptvert to, cik zudums liels.

Izsakām patiesu līdzjūtību Arvīdam Dembovskim, 
no tēva uz mūžu atvadoties.

Sauleskalna pamatskolas klasesbiedri

Natālijas ZDANOVSKAS foto
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