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Mūsu laikrakstu 2017. gadam var abonēt jebkurā pasta nodaļā, 
http://abone.pasts.lv, pie sava pastnieka,

 kā arī “Ezerzemes” redakcijā (Lāčplēša ielā 20, Krāslavā).
 

 Esam priecīgi paziņot, ka tiem, kuri izvēlēsies abo-
nēt laikrakstu redakcijā, mēs esam sarūpējuši pārsteigu-
mu - ekskluzīvu kalendāru 2017. gadam un citus patīka-

mus suvenīrus. 
Bet tas nav viss! Mūsu lasītāji, kuri abonēs laikrakstu “Ezer-

zeme” visam nākamajam gadam, 2017. gadā varēs publicēt di-
vus privātus sludinājumus pilnīgi par brīvu, bet pus gada 

abonentiem mēs dāvināsim vienu bezmaksas sludinājumu!
Atcerieties - abonēt vienmēr ir izdevīgāk, 

nekā pirkt atsevišķus numurus!       

Laiku laikos, 
        mūžu mūžos 

lasi Ezerzemi!

Neaizmirsti abonēt 
laikrakstu 2017. gadam!

Šodien numurā
Turpinās Eiropas sociālo 

tiesību pīlāra apspriešana
2., 8.lpp

Pirmie asni izglītības druvā 
Latgalē 

2.lpp

Arī ministrija ir 
neapmierināta ar domes 
sniegto skaidrojumu par 

māju Priežmalē
2., 5. lpp

Deja mūža garumā
Jubileja deju ansamblim “Rudņa”.

3.lpp

Kad dvēsele dzied
4.lpp

Sirsnīgi 
sveicam 

Donātu Golubu 
70 gadu jubilejā!

Lai tavu dzīvi rotā stipra veselība un labvē-
līga dzīves uztvere!

A.Orlovs, A. Ločmelis, O.  Stavro, 
V, Frolovs, A. Harčenko

Ir labu vārdu daudz ikkatram, 
Ar tiem var mierināt un sveikt, 
Jums gribam šodien vārdus atrast, 
Kas spēj par visu Paldies teikt!

Sirsnīgi sveicam 70 gadu 
jubilejā  Donātu Golubu!

Svariņu pagasta 
iedzīvotāji 

• Lai samaksātu Korupcijas no-
vēršanas un apkarošanas bi-
roja (KNAB) uzlikto sodu par 
pārkāpumiem priekšvēlēšanu 
aģitācijā, partijas “Vienotība” 
vadība ir vērsusies pie pārkā-
pumu veicējiem, lūdzot atmak-
sāt summas no 1000 līdz 18 
000 eiro. Partija sola piedzīt 
naudu, lai arī lielākā daļa vai-
nīgo nejūtas vainīgi un neko 
negrasās maksāt. Vislielākā 
summa par neatļautu kampaņu 
tiek prasīta no bēdīgi slavenā 
deputāta Dzintara Zaķa - 18 
000 eiro. Viņš izvairīgi atbildē-
ja uz jautājumiem, vai grasās 
šādu summu samaksāt partijas 
kasē.

• Datorspēles kļuvušas par vie-
nu no populārākajiem Latvijas 
iedzīvotāju izklaides veidiem - 
ar katru gadu dažādām mobila-
jām, tiešsaistes un video spē-
lēm tiek atvēlēts vairāk naudas 
un šogad tie ir jau 22 miljoni 
eiro. Vienlaikus gan aug arī no 
spēlēm atkarīgo cilvēku skaits. 
Ārsti saka, ka atbrīvoties no šīs 
kaites ir grūtāk nekā no citām 
atkarībām. Jo dators mūsdienu 
cilvēkam vienmēr ir pa rokai. 

• Rīgā lielā daudzumā atrastas 
ķīmiskas vielas dažādos iepa-
kojumos. Šajā teritorijā neat-
bilstoši glabājas bīstamie atkri-
tumi. Darba gaitā konstatēts, 
ka īpašumā ir arī sprādzienbīs-
tamas vielas.

SVĒTKI tuvojas.
IEPRIE-

C I N I E T 
s a v u s 
mīļos ar 
KRĀSLA-
VAS no-

vadā ražotām, z/s “KURMĪŠI” 
izlolotām, BIOLOĢISKĀM 
zāļu tējām, EGLĪŠU vaska ro-
taslietām.

Meklējiet un atrodiet:
• Pils ielā 2, KRĀSLAVAS TIC,
• Raiņa ielā 13, veikals KRISTĪNE,
• Rīgas 77a, puķu veikalā AMMIJA
• Rīgas ielā 30, z/s KURMĪŠI. 

Mēbeļu izpārdošana veikalā “Amēlija”
Rīgas ielā 28, Krāslavā, virs ēdamnama “Daugava”

Latvijā

Budžets-2017: nakts nomodā
Saeimas nobeiguma balso-
jums par valsts galveno fi -
nanšu dokumentu kļuva par 
vienu no skaļākajiem nedēļas 
notikumiem. Kaislības ap to 
bijušas tik kvēlas, ka principā 
ierindas sēde vairāk atgādi-
nāja nevis politisku, bet drī-
zāk teātra notikumu reāllaika 
režīmā. Parlamenta kuluāros 
budžeta apspriešanu jau pa-
spēja nodēvēt par “Spēlmaņu 
nakti - 2”. Starp citu, tautas 
kalpu sēde tiešām ilga visu 
nakti – budžeta un ar to saistī-
to likumprojektu apspriešana 
beidzās pus piecos no rīta, 
pēc 20 stundu diskutēšanas.

Atšķirībā no teātru skates, 2017. 
gada budžets sarūpēja maz balvu. 
Pilnīgi otrādi. Daži nodokļu maksā-
tāji pat piedalījās protesta akcijā pret 
šādām “valsts  balvām”.  Budžeta 
pieņemšanas dienā pie parlamenta 
ēkas protestēja aptuveni 300 cilvē-
ku, skandējot deputātiem: “Nāciet 
ārā!”. Sapulcējušies, ar saukļiem un 
melniem baloniem rokās, protestēja 
pret mikrouzņēmumu nodokļu cel-
šanu. Saskaņā ar jaunajiem grozīju-
miem, kas stāsies spēkā nākamgad, 
tagad sociālās iemaksas attiecas uz 
visiem darba ņēmējiem, arī tiem, kuri 
strādā pusslodzē un saņem mazāk 
par valstī noteikto minimumu. So-
ciālās iemaksas būs jāmaksā pat 
tad, ja uzņēmumam nav bijis peļņas 
iepriekšējā periodā. “Nebūs mik-
ro – būs jums nekro” – šādu saukli 
turēja rokās protestētāji. Diemžēl de-
putāti neieklausījās tautas balsī, un 
pēc dažādiem vērtējumiem Latvijas 
mikrouzņēmumi noturēsies vēl labi 
ja divus gadus. Pēc tam šāda veida 
mazais bizness Latvijā kļūs neizde-
vīgs. Saskaņā ar statistikas datiem, 

Latvijā šajā 

jomā strādā aptuveni 160 tūkstoši 
cilvēku. 

Tikpat skandalozi kļuva arī pie-
ņemtie Izglītības likuma grozījumi. 
Kuluāros šos grozījumus nodēvēja 
par “lojalitātes lineālu”. Pēc izglītī-
bas ministra Kārļa Šadurska (“Vie-
notība”)  ierosinājuma Saeimas 
deputātu vairākums, kas pārstāv 
valdošās partijas, nobalsoja par to, 
lai pedagogu vai mācību iestādes 
vadītāju varētu atlaist no darba par 
to, ka viņš nav lojāls Latvijai un Sat-
versmei. Kā un ar kādu ierīci mērīt 
“lojalitātes līmeni” un uz kā pamata 
izlemt par kādas personas lojalitā-
tes trūkumu, likumā nav norādīts. 
Strīdīgie grozījumi stāsies spēkā 
nākamā gada sākumā. Pēc Saei-
mas Budžeta un fi nanšu (nodokļu) 
komisijas locekļa deputāta Ivana Ri-
bakova (“Saskaņa”) domām (starp 
citu, Ribakovs ir bijušais skolotājs un 
skolas direktors), šāda “skrūvju stin-
grāka pievilkšana”  ne tikai pazemo 
pedagogus, bet nes zaudējumus arī 
nodokļu maksātājiem: nākamgad ir 
palielināts slodžu skaits  Izglītības 
kvalitātes valsts dienestā – tur būs 
par 8 inspektoriem un 1 juristu vai-
rāk. Nav izslēgts, ka tieši viņi “mērīs 
lojalitāti” skolotājiem, kurus uzskatīs 
par nevēlamām personām.

Pavisam no dažādām frakcijām 
tika iesniegti 666 grozījumi budžeta 
likumprojektam. Vai tā ir tikai sakri-
tība, vai arī laiks slacīt sēžu zāli ar 
svētīto ūdeni – kuluāros par to pa-
gaidām nav vienota viedokļa.

Ko vēl sola mums budžets - 
2017? Minimālā darba alga palielinā-
sies tikai par 10 eiro. Medicīnai pie-
šķirti papildus 64 miljoni eiro, kaut arī 
ar to nepietiek, kā apgalvo Veselības 
ministrijā. Tiek palielinātas izmaksas 
tiem, kas audzina audžubērnu(-us), 
kā arī pabalsti bērniem apgādnieka 
zaudējuma gadījumā un daudzbērnu 

ģimeņu pabalsti (sākot ar 4. bērnu).
Savukārt citus pabalstus no bu-

džeta būs grūtāk saņemt. Piemē-
ram, slimības pabalstu saņems tikai 
tie, kuri pirms saslimšanas strādājuši 
un maksājuši sociālās iemaksas – 
vismaz 3 mēnešus pēdējā pusgada-
āvai vismaz pus gadu pēdējā gada 
laikā. Šāda kārtība stāsies spēkā 
2018. gadā. Bijušajiem uzņēmējiem 
vai pašnodarbinātām personām, kas 
pašlaik ir bezdarbnieki, slimības pa-
balsts tiks maksāts tikai vienu mēne-
si (agrāk – līdz pusgadam). Īpatnējā 
veidā parūpējušies par taksistiem: 
pārvadāšanas fi rmu īpašniekiem 
uzlikts par pienākumu maksāt so-
ciālās iemaksas 130 eiro apmērā ik 
mēnesi, bet ne no cilvēka vai grupas 
– no vienas automašīnas. Par laimi, 
iemaksas tiks ieskaitītas tomēr dar-
biniekiem, nevis mašīnām.

Ar nākamo gadu tiek ieviesta jau-
na nodeva kravas pārvadājumiem 
– nodoklis par intensīvas satiksmes 
ceļu lietošanu (piemēram, Rīga – Tī-
nūži). Vieglajiem auto ar 2019. gadu 
mainīsies ekspluatācijas nodokļa lik-
me – tā būs atkarīga no ogļskābās 
gāzes satura izmešos.

Rūpes par vidi izraisīja arī dabas 
resursu nodokļa palielināšanu. Šis 
nodoklis tiek piemērots (jāsaprot tā, ka 
palielinās cenu) vienreiz lietojamiem 
traukiem, ārstnieciskām dūņām (čau, 
skaistumkopšanas saloni!), jebkāda 
veida riteņiem, Latvijā pirmoreiz reģis-
trētām automašīnām, bet galvenais – 
visa veida ūdenim, arī tam, kas ražo 
elektrību hidroelektrostacijās.

Tātad redzam, ka nodokļu politi-
kā ir iestājies “skrūvju pievilkšanas” 
periods. Līdz ar to nav brīnums, ka 
jaunajā gadā palielinās arī dažus 
naudas sodus. Piemēram, ir ievesta 
jauna norma – sods par neziņošanu 
Valsts ieņēmumu dienestam par aiz-
domīgiem fi nanšu darījumiem. Soda 
apjoms – līdz 5000 eiro vai vairāki 
procenti no kompānijas apgrozīju-
ma.                    Darja ŽDANOVA

Veterānu kauss paliek mājās!

Par volejbola kaislībām Krāslavā lasiet nākamajā numurā.                     Alekseja GONČAROVA foto
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Pasaulē
Pārskaitīs balsis 

Viskonsīnā
H. Klintones kampaņa sest-

dien paziņoja, ka piedalīsies balsu 
pārskaitīšanā Viskonsinā, lai gan 
līdz šim nav konstatējusi nekādus 
pārkāpumus šajās vēlēšanās. Ek-
sperti norādījuši, ka vēlēšanu rezul-
tātu grozīšana balsu pārskaitīšanas 
rezultātā esot ļoti mazticama, taču 
tā var veicināt debašu turpināšanos 
par Trampa ievēlēšanas leģitimitāti. 
Lai gan Tramps vēlēšanās izcīnīja 
nepieciešamo vairākumu elektoru 
kolēģijā, viņa sāncense no demo-
krātu partijas Hilarija Klintone iegu-
va vēlētāju balsu vairākumu visas 
valsts mērogā.

Miris Fidels Kastro
Piektdienas vakarā 90 gadu 

vecumā miris Kubas komunis-
tiskās revolūcijas simbols Fidels 
Kastro. Viņš bija viens no visilgāk 
pie varas bijušajiem valsts līde-
riem modernās pasaules vēsturē, 
kuram izdevās pārdzīvot gandrīz 
pusgadsimtu ilgos ASV mēģinā-
jumus gāzt komunistiskā režīma 
diktatoru. Kastro mirstīgās atlie-
kas saskaņā ar viņa paša gribu 
tiks kremētas.

Atjauno amatos 6000 
skolotāju

Vairāki desmiti tūkstošu sko-
lotāji pēc 15. jūlija tika uz laiku at-
stādināti no amatiem vai arī atlais-
ti no darba par saistību ar kurdu 
kaujiniekiem un apvērsuma rīko-
tājiem.   Valdība atjaunojusi darbā  
6000 pedagogu. 

Pirmie asni izglītības druvā Latgalē
Pārcilājot atmiņas par sko-
lu vēsturi novadā, par pirma-
jām atvērtajām un slēgtajām 
skolām gan tālā pagātnē, gan 
mūsdienās, domas sniedzas 
līdz izglītības asniem. Pirmie 
izglītības pirmsākumi savā no-
vadā, gan kaimiņos, gan Lat-
galē kopumā liek aizdomāties 
par skolas vēstures pētniecību 
gadu ritumā, par tās vērtībām. 

Skolu pirmsākumi ir tā laikmeta 
zīme, bet skolu slēgšana kā laikme-
ta zīme ir nākusi līdz mūsdienām.

Kad Latvijā dibināta pirmā skola un 
kā Latgale no tā laika attālināta? Kādu 
iespaidu tas starplaiks ir atstājis?

Pirmā skola Latvijā dibināta 
1211. gadā Rīgā pie Doma baz-
nīcas - Domskola. Gan pati vieta, 
gan Doma Baznīca ir pierādījums 
vēsturiskajam notikumam izglītības 
vēsturē. 

Pagāja gadsimti līdz Latgalē sāka 
parādīties pirmās skolas. Tas notika 
18. gs. otrajā pusē. Tālaika skolas 
būtu grūti salīdzināt ar tagadējā laika 
skolām, bet tomēr to droši var uzska-
tīt par labu sēklu, kas joprojām dzen 
asnus, cīnoties ar gadsimta uzska-
tiem, tradīcijām, politisko orientāciju 
un daudz ko citu. 

Droši varam teikt, ka 18. gs otrā 
puse ir Latgales tautas vēstures sva-
rīga daļa, jo caur skolu sāka veido-
ties tautas pašapziņa, uzskati, zināt-
kāre un cilvēku personība kopumā.

Skolu vēstures tapšanai Latga-
lē ir samērā vēls posms vēsturisko 
apstākļu dēļ, kas arī atstāja iespaidu 
uz visu dzīvi.

Ir jāpiezīmē, ka pirmā jezuītu 
skola Dinaburgā (Daugavpilī) tika at-
klāta 1625. gadā, tā bija pirmā skola 
Latgalē, kaut gan bija domāta tikai 
muižnieku un bagāto vecāku bēr-
niem. Ja par atskaites punktu no pir-
mās skolas nodibināšanas ņem šo 
gadu, tad šogad apritējis 391 gads. 
Iespējams, ka tur mācījās arī jaunie-
ši no Krāslavas. 

1732. gadā ar Inflantijas stāras-
ta Jana Ludviga Plātera (viņš bija 
Plāteru dzimtas pirmais Krāslavas 
īpašnieks) atbalstu tika piedāvāta 
ēka un atvērta ģimnāzija muižnie-
ku bērniem, bet zemnieku bērniem 
2-3 reizes nedēļā notika katehisma 
mācīšana muižās, ceļu krustojumos, 
kapsētās pie lielajiem krustiem. Ka-
tehisma grāmata bija vienīgā lasīša-

nas iespēja. Caur to tika dots pras-
me lasīt un garīgi audzināt. 

Grāmatā “Ieskats Latgales skolu 
vēsturē (N. Rudko, P. Trejuks, 1999., 
Viļāni) daļēji var izsekot Krāslavas 
un Dagdas novadu pirmo skolu hro-
noloģijai. 

Tad lūk, vecākā skola mūsu ap-
kārtnē ir Pustiņas (Robežnieku) 
draudzes skola, tā dibināta 1748. g. 
Draudzes skolās bija 2 gadu apmā-
cības laiks. 

Dagdas draudzes skola tika at-
vērta 1749. gadā, bet Bukmuižas 
draudzes skola - 1750. g.

Minēto un citu skolu dibinātājs bija 
Dagdas muižkungs grāfs Augusts 
Hilzens, kā arī centīgais un pašaiz-
liedzīgais skolotājs Miķelis Rots, kurš 
36 gadus Dagdas apkārtnē vadīja 
mācības, dzīvoja starp 
zemniekiem un nesa 
gaismu tautai.

Mācības notika bie-
žāk baznīckungu mājās, 
kur arī garīdznieki, ērģel-
nieki vadīja apmācības. 
Tās notika poļu valodā, 
kopš Latgales pievieno-
šanas Krievijai - arī krie-
vu valodā. 

Citos vēsturiskajos 
apcerējumos par Krās- 
lavas pirmās skolas di-
bināšanu minēts 1751. 
gads. Ja ņem vērā šo 
gadskaitli, tad šogad aprit 
apaļš skaitlis - 265 gadi.

Nav konkrētu ziņu, 
kas to dibinājis un kur tā darbojās. 
Bet tas bija laiks, kad tika uzsākta 
mūra baznīcas celtniecība, aizsākta 
gan lāzaristu misijas darbība, gan 
enerģiskā grāfa Konstantīna Plātera 
darbība Krāslavas miestā. Tas dod 
pārliecību, ka 1751. gads ir taciņa uz 
krāslaviešu izglītību. 

1755. gadā Krāslavas īpašnieks 
turpināja izglītības virzību, iedalot 
zemes gabalu un nomu draudzes 
skolas vajadzībām, bet skolas uz-
turēšanu uzticēja klostera mūkiem 
- misionāriem. Tātad arī šai skolai ir 
apritējuši 260 gadi. Gadu ziņā skolu 
vēsture ir iespaidīga. 

Krāslavai un ne tikai īpašu akcen-
tu izglītības gaisotnes veicināšanā 
piešķīra katoļu Garīgais seminārs, ko 
atvēra 1757. gadā un tas darbojās līdz 
1843. gadam. Tā bija vecākā pirmā 
augstākās mācību izglītības iestāde 
Latvijā (salīdzinājumam - Jelgavas 
Pētera akadēmija dibināta 1775. g.).

Garīgā semināra pastāvēšana 
veicināja kopīgu izglītošanos - tika ie-
kārtota klostera bibliotēka, te 86 gadu 
laikā izskolojās 253 priesteri, kuri vei-
cināja apgaismes gaisotni. Lielu dar-
bu izglītošanā veica žēlsirdīgo māsu 
kongregācija.

2017. gadā Krāslavā tiks atzīmē-
ta Garīgā semināra 260 gadu jubile-
ja, kas liek mums iedziļināties vēstu-
riskajā baznīcas aspektā. 

Skolu hronoloģijā tika minēts vēl 
1770. gads, kad Krāslavā darbojās 
vācu skola, kur mācījās 12 skolēni. 

1789. g. Krāslavā atvēra žēlsirdī-
go māsu skolu, kur apmācīja darbam 
skolā un slimnīcā. 

Atvērto skolu pastāvēšanas laiks 
bija ļoti dažāds - citas darbojās vai-
rākas desmitgades, bet dažas tika 

slēgtas ātrāk. 
Vēlāk mainījās skolu nosaukumi, 

parādījās “ganu” skolas un tautsko-
las, kas bija paredzētas zemnieku 
bērniem, tajās apmācību laiks bija 
2 - 3 gadi. 

Laika griežos viss radikāli mainī-
jies un pazudis, izglītība ir ieminusi 
pavisam jaunu virzienu, tomēr vēs-
turiskās liecības, dati un atmiņas kā 
zelta graudi iebirst no tālās pagātnes 
un paliek spīdēt, atgādinot avotu, kur 
sākās tecējums. 

Un tāpēc pārdomās par skolu 
pirmsākumiem, par tautas kultūras 
pirmavotiem uzpeld jautājums - vai 
mūsdienu skolu pastāvēšanas un 
pazušanas vēsture izies tik garus 
gadus? Kur mēs to ierakstām, kā 
kopjam, vai pietiekami? 

No pirmskara laika mums ir sa-
glabājies albums ar fotogrāfijām 
“Daugavpils apriņķa skolu albums 
1938. g.”. Tajā ir visu pagastu lauku 
skolas ar fotogrāfijām, tajās var re-

dzēt gan skolotājus, gan skolu ēkas, 
gan visu skolēnu fotogrāfijas. Diez-
gan minimāli, bet vizuālais priekš-
stats pilnīgi skaidrs.

Grāmatas “Latgales skolu vēstu-
re. 1990” autori ir skrupulozi iedziļi-
nājušies skolu vēsturē. Vairāk gan 
par Rēzeknes un Viļānu pusi, par 
mūsu mazāk, tikai par pirmajām 
skolām.

Nākamais pārskats par Krāsla-
vas rajona skolu vēsturi ir grāmata 
“Krāslavas rajona skolu vēstu-
re.”(1997), ko atbalstīja un finansēja 
Krāslavas rajona skolu valde. Ma-
teriālu apkopoja S. Leikučs, A. Pe-
taško, A. Fleišmans, Z. Meldere, R. 
Vekšina, J. Gekiša. Materiāls tika ie-
gūts no skolām, kurās darbojās no-
vadpētniecības un skolas vēstures 
pulciņi, kuros tika vākti un apkopoti 
dažādu gadu materiāli. Šie materiāli 

ir tāli no īstās rajona 
skolu vēstures, bet to-
mēr tie ir, jo pašreiz jau 
arī to nebūtu.

Tie gadi bija rado-
šu, enerģisku skolu 
novadpētnieku darbs, 
ko vadīja un koordi-
nēja Skolēnu interešu 
centrs, strādāja rajona 
skolotāju novadpētnie-
ku metodiskā komisija, 
bet… pienāca gads, 
kad metodisko komi-
siju vadītājiem nolēma 
nemaksāt par darbu, 

tad kādam palika žēl ap-
maksāt novadpētniekus, 
un komisija tika likvidēta. 
Katrs skolotājs ar savu 

novadpētniecību un skolu vēsturi 
sāka “vārīties” savā skolas katliņā. 

Kopš tā laika no rajona/novada 
izglītības kartes pazudušas vairākas 
skolas, tagad par tām nekur nav at-
rodama nekāda informācija: kad slē-
dza, kādi skolotāji bija, kādās ēkās 
skola pastāvēja, cik skolēnu bija, 
skolu slēdzot, kur palika skolas vēs-
tures hronika…

Bet gribas atgādināt, ka republikā 
pastāv Latvijas skolu muzeju biedrī-
ba un arī pilsētas skolu muzejs.

Vai nav pienācis laiks, gatavo-
joties Latvijas simtgadei, padomāt, 
izlemt un apkopot novada skolu vēs-
turi arī par slēgtajām skolām?

Ne zemnieki, ne jūrnieki, ne ak-
tieri, ne uzņēmēji par skolām nerak-
stīs, tas jādara pedagogiem, jo skola 
tomēr bija un būs gaismas logs un 
katra skolotāja dzīves daļa. Arī izglī-
tības lauks ir jākopj.

Janīna GEKIŠA

Latgalē pirmās skolas, ap 1625. gadu jezuītu di-
binātas ģimnāzijas nams Krāslavā, kurp 1811. gada 
šī skola tika pārcelta.

Arī ministrija ir neap-
mierināta ar domes 
sniegto skaidrojumu 
par māju Priežmalē

Iepriekšējos laikraksta numuros 
lasītājus informējām par pašval-
dības daudzdzīvokļu māju Priež-
malē. Aglonas novada dome, 
izīrējot iedzīvotājiem pašvaldībai 
piederošos dzīvokļus, nav ie-
vērojusi likuma prasības. Izīrēja 
dzīvokļus, kuros nenodrošināja 
apkures, apgaismojuma un hi-
giēnas normu prasības. 

Higiēnas normas netika ievēro-
tas arī pašvaldības neizīrētajos dzī-
vokļos, tādējādi paši ēkas saimnieki 
- novada pašvaldība - pieļāva higiē-
nas normu neievērošanu un vairoja 
antisanitāru apstākļu radīšanu savā 
īpašumā. Tāpat lasītājus informējām 
par novada domes rīkoto īrnieku 
kopsapulci, kuras laikā dome ne-
sniedza īrniekiem nevienu atbildi uz 
uzdotajiem jautājumiem, tai skaitā 
arī atbildi uz vienu no būtiskākajiem 
jautājumiem - ēkas konstrukcijas 
drošību. Tajā pat laikā, piedāvājot 
īrniekiem aizpildīt anketas, kurās 
bija jāsniedz tāda veida ziņas, kuras 
novada domei arī bez atbildēšanas 
bija jāzina, pašai izvērtējot abu pušu 
noslēgtos īres līgumus.

Vērsāmies ar jautājumu Vides 
aizsardzības un reģionālās attīstības 
ministrijā (VARAM), kas savukārt, 
vērsās Aglonas novada domē ar pra-
sību sniegt skaidrojumu un veikt ēkas 
apsekošanu, kā to nosaka likums. 

Nesen ziņojām par novada do-
mes sniegto atbildi VARAM, kurā asi 
kritizējām Aglonas novada domes 
atbildes saturu. Tāpēc nācās atkār-
toti vērsties ministrijā, lai ziņotu par 
domes atbildē pamanītajām nepre-
cizitātēm un iespējamo maldināša-
nu.

Ministrijas sniegtā atbilde lieci-
na, ka ar domes sniegto atbildi bija 
neapmierināta arī ministrija, kas at-
kārtoti vērsās novada domē ar pra-
sību iesniegt ēkas un telpu apseko-
šanas aktus, kurus pirmajā atbildes 
reizē dome tā arī nav iesniegusi liku-
ma noteiktā apmērā.

Turpinājums 5. lpp. 

Turpinās Eiropas sociālo tiesību pīlāra apspriešana

Kas ir Eiropas sociālo tiesību 
pīlārs?                         

Tas būs pamatprincipu ko-
pums, kas palīdzēs pārraudzīt un 
uzlabot iesaistīto dalībvalstu nodar-
binātības un sociālos rādītājus, vei-
cinās reformu procesu valstu līme-
nī. Eiropas sociālo tiesību pīlāram 
vajadzētu balstīties uz ES sociālo 
tiesību aktu kopumu un to papildi-
nāt, lai dotu norādes vairākās politi-
kas jomās, kas ir svarīgas labi funk-
cionējošu un taisnīgu darba tirgu 
un sociālās drošības sistēmu izveidē 
iesaistītajās dalībvalstīs. Ierosinātie 
principi neaizstāj spēkā esošās tiesī-
bas, bet sniedz iespēju novērtēt un 
nākotnē saskaņot un uzlabot valstu 
nodarbinātības un sociālās politikas 
darbību. 

2016. gada laikā Komisija ie-
saistījās debatēs ar citām ES iestā-
dēm, valstu iestādēm un parlamen-
tiem, sociālajiem partneriem un 
pilsonisko sabiedrību, ekspertiem no 
akadēmiskajām aprindām un pilso-
ņiem. Šo debašu rezultāti tiks izman-
toti, lai 2017. gada sākumā sagatavo-
tu Eiropas sociālo tiesību pīlāru. 

Kādēļ Eiropas sociālo tiesību 
pīlārs? 

Pēdējo gadu ekonomikas krīze 
ir radījusi tālejošas sociālās sekas, 
kas var kavēt turpmāko izaugsmi un 
ekonomikas sniegumu visā Eiropā. 

Tajā pašā laikā pašreizējais 

darba vides pārmaiņu temps un 
apmērs apvienojumā ar demogrā-
fiskajām tendencēm turpina pārvei-
dot nodarbinātības apstākļus. 

Raugoties jo īpaši uz dalīb-
valstīm, kurām ir vienota valūta, ir 
skaidrs, ka turpmākie eirozonas pa-
nākumi lielā mērā ir atkarīgi no val-
stu darba tirgu un sociālās drošības 
sistēmu efektivitātes un ekonomi-
kas spējas absorbēt un pielāgoties 
satricinājumiem. 
Kāda ir Eiropas Savienības nozīme 

šajā jomā?
ES dalībvalstis ir primāri atbil-

dīgas par nodarbinātības un sociā- 
lās politikas noteikšanu. Tas ietver 
darba tiesības un sociālā nodroši-
nājuma sistēmu organizāciju. Šī at-
bildība ir noteikta ES līgumos, kas 
kopš Eiropas Ekonomikas kopienas 
dibināšanas arī paredz, ka ES ir jā-
atbalsta un jāpapildina dalībvalstu 
darbības. 

Rīcība ES līmenī atspoguļo Sa-
vienības dibināšanas principus un 
balstās uz pārliecību, ka ekonomi-
kas attīstībai ir jānodrošina lielāks 
sociālais progress un ka arī sociālā 
politika ir jāuztver kā produktīvs 
faktors, kas mazina nevienlīdzību, 
veicina darbavietu radīšanu un ļauj 
uzplaukt Eiropas cilvēkkapitālam. 

Kādas ir pašreizējās galve-
nās pārmaiņu tendences sociālajā 
jomā un darba vidē Eiropā? 

Darba tirgū un sabiedrībā ko-
pumā ir mainījusies aktuālo prob-
lēmu joma un būtība. Dažas ten-
dences ir jaunas, citas jau ilgstošas, 
taču ir nepieciešama turpmāka 
rīcība, lai tās atrisinātu. To vidū ir, 
piemēram, izmaiņas sabiedrības 
struktūrā, ģimenes un darba attie-
cību modeļos; ilgāka un daudzvei-
dīgāka darba dzīve; daudzveidīgāks 
darbaspēks un jaunu darba veidu 
izplatība; paradokss starp arvien 
pieaugošo izglītības un plaši izpla-
tītu prasmju neatbilstību; jaunas 
vajadzības un iespējas saistībā ar 
paredzamo dzīves ilgumu un demo-
grāfisko novecošanu; tehnoloģiju 
pārmaiņas un sabiedrības digitali-
zācija, ekonomika.

Kas ir ES sociālo tiesību aktu 
kopums? 

Jēdziens “sociālo tiesību aktu 
kopums” attiecas uz sociālās jomas 
normu kopumu, kas patlaban pa-
stāv ES tiesību sistēmā. 

Pirmkārt, tas ietver mērķus un 
kompetences sociālajā jomā, kas 
noteikti ES primārajos tiesību aktos, 
kas ir Līgums par Eiropas Savienību 
(LES), Līgums par Eiropas Savienī-
bas darbību (LESD) un Eiropas Sa-
vienības Pamattiesību harta, kā to 
interpretējusi Eiropas Savienības 
Tiesa. Primāros tiesību aktus īsteno 
ar sekundārajiem ES tiesību aktiem, 
jo īpaši ar direktīvām.

Daži piemēri: ES noteikumi par 
darba ņēmēju veselības aizsardzību 
un drošību, kā arī darba apstākļiem, 
piemēram, attiecībā uz jauniešu tie-
sībām darbā, pagaidu aģentūru dar-
bu, nepilna laika darbu, darbu uz 
noteiktu laiku, darba ņēmēju aizsar-
dzību darba devēja maksātnespējas 
gadījumā un darba laiku. Lai cīnītos 
pret diskrimināciju dzimuma, rases 
vai etniskās izcelsmes, reliģijas vai 
pārliecības, invaliditātes, vecuma 
vai dzimumorientācijas dēļ, ir pie-
ņemtas direktīvas par nediskrimi-
nāciju saistībā ar nodarbinātību un 
profesiju un par rasu vienlīdzību. 
Kāda ir ES atbildība sociālo tiesību 

jomā? 
ES īsteno savu sociālo misiju 

un mērķus, pamatojoties uz Līgu-
ma par Eiropas Savienības darbību 
153. pantu sociālās politikas jomā. 
Savienības kompetence ir “atbalstīt 
un papildināt dalībvalstu darbības”, 
kas vairākās jomās paredzētas ie-
dzīvotājiem gan darba tirgū, gan 
ārpus tā: darba ņēmējiem, darba 
meklētājiem un bezdarbniekiem. 
Mērķis ir uzlabot darba apstākļus, 
sociālo nodrošinājumu un sociālo 
aizsardzību, darba ņēmēju veselību 
un drošību, darba ņēmēju informē-
šanu un uzklausīšanu, un tādu per-
sonu integrāciju, kuri ir atstumti no 
darba tirgus. 

Turpinājums 8. lpp.

Līdz 2016. gada 31. decembrim ikvienam ES pilsonim ir iespēja piedalīties Eiropas Komisijas aptaujā par 
Eiropas sociālo tiesību pīlāru.
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Deja mūža garumā 

Ticējām un neticējām, ka lielais sa-
gatavošanās darbs par godu jubilejai, kas 
bija iesākts jau septembrī, beidzot ir noslē-
dzies! Tik daudz grūtību 
jau aizmugurē, jo Agitai, 
Diānai un Arnim bija jā-
brauc uz mēģinājumiem 
no Rīgas, bet Raivim, 
Sarmītei un Jurim - no 
Daugavpils. Vieni strā-
dā, citiem mācības, tur-
klāt lielākajai daļai deju 
ansambļa dalībnieku ir 
arī citas aizraušanās. 
Taču Ligitas Pelnikas 
audzēkņiem nekādā 
gadījumā nevar pār-
mest paviršu attieksmi, 
disciplīna – tas ir gal-
venais! Tas viss - lai sa-
sniegtu svarīgāko mērķi 
– veiksmīgi uzstātos 
uz skatuves, un pēc 
tam izbaudītu pateicības vētru! Skatītājus 
nepiemānīsi, un aplausi - tas ir labākais 
apstiprinājums tam, ka sagatavošanās 
posms vainagojās ar augstu rezultātu. 

Svinības par godu Latvijas Republi-
kas proklamēšanas gadadienai Izvaltā 
izvērsās par divkāršiem svētkiem: 18. no-
vembrī šeit tika atzīmēta deju ansambļa 
„Rudņa” 30 gadu jubileja. Tas bija nesen, 
tas bija sen, jaunā kolektīva dibināšana 
pagāja manu acu priekšā. Atceros Lāsmu 
un Imantu Dzirkaļus pavisam jaunus, bet 
tagad, skatoties uz visefektīgāko pāri an-
samblī, vienmēr domāju: skatuves māksla 
ir labākais mūžīgās jaunības eliksīrs. Tau-
tas dejas tāpat kā kora māksla kļuva par 
Latvijas zīmolu visā pasaulē. Un laimīgs ir 
tas, kas reiz iesoļojis šajā apbrīnojamajā 
pasaulē! 

...Par to mēs runājām ar Ligitu, kad 
aprima jubilejas kaislības un emocijas. 
Viss iznāca pat labāk, nekā bija gaidīts. 
Desmit deju priekšnesumi, četras reizes 
tika mainīti skatuves tērpi, ar ko izlīdzē-
ja Krāslavas KN. Pagaidām kolektīvam 

ir tikai divi savu tērpu 
komplekti, bet viss vēl 
priekšā – ansamblim ir 
jauni plāni. Labākajos 
laikos “Rudņu” pārstā-
vēja divpadsmit dejo-
tāju pāri, bet jubilejas 
programmā uzstājās 
deviņi.

Mainās dzīves 
apstākļi, vieni jaunieši 
aiziet, atnāk citi. Un, 
iedziļinoties neilgās 
pārdomās, Ligita at-
cerējās, ka viņas tau-
tas deju skolu visu šo 
gadu garumā izgāja 
ne mazāk kā trīs simti 
dalībnieku! Rotācijas 
process vienmēr ir sa-
režģīts, jo ansamblis - 
tas ir dzīvs organisms, 
kurā valda harmonija, 

disciplīna un centieni sasniegt galveno 
mērķi – skatuviskās meistarības virsotni. 

Ligita vienmēr ļoti labi saprot visus horeo-
grāfa ikdienas darba plusus un mīnusus. 
Tāpēc viņas audzēkņi nekad neapvaino-

jas, ja nogurdi-
nošie mēģināju-
mi turpinās pat 
vairāk nekā trīs 
stundas. Dzīvo-
dama Krāslavā, 
Ligita jau dau-
dzu gadu garu-
mā noteiktajā 
dienā steidzas 
uz Izvaltu, un 
n e s k a i t ā m a s 
reizes pēc sa-
springtajām deju 
n o d a r b ī b ā m 
paliek nakšņot 
pie Dzirkaļiem. 

Mākslinieki dzīvo savā pasaulē, pašuz- 
upurēšanās kopējā prieka dēļ ir 
vienkārši nepieciešama viņu dvē-
selei. Pēc skatītāju ovācijām ātri 
tiek aizmirstas daiļrades mokas, 
bet drīz vien pēc noguruma at-
kal aizdegas jaunu radošo plānu 
dzirksteles. Bezgalīgs process, 
ko sauc par aizraušanos ar savu 
sirdslietu. 

Cik daudz eksāmenu ir bi-
jis viņas dzīvē – nav iespējams 
saskaitīt! Skolā, studiju gados, 
izlaiduma klasēs, radošo jubileju 
reizēs. Vispārējos latviešu dzies-
mu un deju svētkos “Rudņa” pie-
dalījās piecas reizes, Latgales 
festivālos – ik gadu. Bet cik daudz 
viesizrāžu pa Latvijas pilsētām 
un laukiem! Arī ārzemēs Ligitas 
deju kolektīvs prezentējis Latvi-
jas tautas daiļradi. Pārtraukumos 

starp jubilejas priekšnesumiem 
uz ekrāna tika demonstrētas sim-
tiem fotogrāfiju un videosižets – 
uzskatāms “Rudņas” izaugsmes 
apliecinājums. Viņai gribējās vēl 
daudz ko pastāstīt jubilejas kon-
certa skatītājiem, taču emociju 
un kaislību jūrā tas nebija iespē-
jams. Saucieni “Atkārtot!” skanē-
ja vairākkārt, un deju kolektīva 
vadītājai ne reizi vien nācās sa-
valdīt prieka un aizkustinājuma 
asaras: mūžs nav nodzīvots vel-
tīgi! Atstāt savas radošās pēdas 
pateicīgu novadnieku sirdīs – tas 
ir izredzēto liktenis. Viņai pavei-
cās. 

Viņas dzimtene ir Jēkab-
pils, taču par pirmo darbavietu 
kļuva Izvalta. Laimīgs gadījums! 
Ligita dejoja no skolas gadiem, 
piecus gadus - augstskolas tau-
tas deju ansamblī “Laima”. Stu-
dentes gados vadīja bērnu deju 
kolektīvu Daugavpils KN. Tikša-

nās ar Ritu Barču 
Krāslavas rajonā 
izrādījās liktenī-
ga, un ar Izvaltas 
Tautas nama at-
balstu 1986. gadā 
dzima ansamblis, 
kas ar laiku ieguva 
nosaukumu “Rud-
ņa”. Deju strautiņš pārtapa 
radošā upē, bet skatuves 
kaislību viļņi turpina aizraut 
emocionālos puišus un mei-
tenes. Ansambļa bijušo de-
jotāju vidū – vairāki sekmīgi 
cilvēki - pedagogi, uzņēmēji, 
lauksaimnieki, laimīgi ģime-
nes pāri, dejotāji jau otrajā 
un iespējams pat trešajā pa-
audzē. Latvijas Nacionālā 
kul-

tūras centra di-
rektores Signes 
Pujātes parakstīts 
Atzinības raksts 
ir likumsakarīgs 
rezultāts. To an-
sambļa vadītājai 
pasniedza Jāzeps 
Dobkevičs un 
Valda Timule, ļoti 
sirsnīgus vārdus 
jubilāriem veltīja 
novada domes 
deputāts Jānis 
Tukāns, un tālāk 
pasākuma gaitā 
skanēja vēl daudz 
apsveikumu. La-
bākie dejotāji, bijušie un tagadējie, saņē-
ma apbalvojumus. Tai skaitā arī vakara 
“naglas” - “Vai domāju, vai cerēju” - solists, 

rīdzinieks Varis Trafimovičs. 
Jubilejas koncerts turpinājās trīs stun-

das, balle beidzās krietni pēc pusnakts. 
Milzīga pateicība jums, Ligita Pelnika, 
Lāsma un Imant Dzirkaļi, Vari un Arni Trafi-
moviči, Agita un Diāna Celitānes, Sarmīte 
Puncule, Ausma Krīviņa, Madara-Vineta 
Stivriņa, Paula Peipiņa, Žanete Nikolai-
čenko, Zane Leikuma, Raivi Stivriņ, Reini 
Leikum, Armand Peipiņ, Tāli Tukān, Juri 
Stivriņ un Guntar Japiņ. 

Bet cik kāzu nosvinēts šo gadu laikā! 
Šogad apsveica Mārtiņu un Līgu, pagāju-

šajā gadā - Normundu un Baibu... 
Mūžs dejā turpinās... 

Aleksejs GONČAROVS 

Tik daudz rožu vienā vakarā viņa saņēma pirmo reizi dzīvē. Ja ne miljonu, tad simts noteikti. Bordo 
un baltas, bet puiši no viņas deju kolektīva kā pārsteiguma uzdāvināja vadītājai rozā rozes. Aiz-
kustinoša mīlestības, atzinības un pateicības zīme. Visi “Rudņas” dejotāji zina, ka Ligita Pelnika 
dod priekšroku maijpuķītēm, taču ko lai dara, ja ansambļa jubileja tiek atzīmēta pēdējā rudens 
mēnesī. Nav sliktuma bez labuma, un tajā novembra piektdienā Izvaltas pamatskolas pārpildītajā 
zālē plosījās pavasaris.  
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Kad dvēsele dzied 

Aglona – ezeru novads, kur 
ir pasakaina daba, dižena bazili-
ka, Latvijas mēroga sakrālo svēt-
ku vieta, kristiešu svētceļojuma 
objekts, Latgales tūrisma centrs. 
Svētītais novads, ko sargā Jau-
nava Marija. Šeit apvienojas tādi 
svētie simboli kā ticība Dievam, 
patriotisms, nenogurdināms strā-
dīgums un tautas jaunrade. Ag-
lonu mēs apmeklējam ļoti bieži, 
vedam uz turieni viesus un bēr-
nus. Tur ir daudz vietu, ko vērts 
apskatīt: muzeji, Karaļkalns, mā-
jīga estrāde ezera krastā. Bet uz 
deju vakariem, zaļumballēm un 
diskotēkām, kas tiek rīkoti vairāk 
nekā divdesmit reizes gadā, uz 
Aglonu brauc jaunieši no kaimiņu 
novadiem. Šeit ir visskanīgākās 
lakstīgalas, visreibinošākais ievu 
aromāts, visburvīgākie saulrieti 
virs ezera. Daudzas jaunās ģi-
menes ar pateicību atceras likte-
nīgos jaunības brīžus - Aglonas 
vakarus. 

Ar Guntu mēs iepazināmies 

pakāpeniski. Pagājušajai vasarā, 
klausoties koncertu Grāveru es-

trādē, apbrīnoju 
Aglonas popgru-
pas dziesmas. 
Rudenī labprāt 
fotografēju efek-
tīgās meitenes 
no jaunā an-
sambļa lielajos 
svētkos Šķel-
tovā. Sapņoju 
par tikšanos ar 
vadītāju, un, 
beidzot, viss iz-
devās. Tikšanās 
vieta – Aglonas 
Kultūras centrs, 
ko jau divus ga-
dus vada Gunta 
Gulbe - Kalvā-
ne. Pietiekami 
ilgs laika posms, 

lai atstātu savas pēdas novada 
kultūras hronikā. Dziedošās pop-
grupas dibināšana ir viņas iece-
re. Izveidojās lielisks piecinieks – 
vienpadsmitās klases skolnieces 
Evita Beate Valaine, Nora Kir-
sanova un divpadsmitās klases 
skolnieces Evita Islamgarajeva 
un Kristīne Kovaļkova. Plus dzie-
došā vadītāja Gunta. Tagad bez 
popgrupas priekšnesumiem ne-
vieni svētki Aglonā nav iedomāja-
mi, ir arī vieskoncerti. Pašlaik an-
samblis gatavojas Ziemassvētku 
labdarības akcijai un radošajām 
darbnīcām. Galvenais mērķis - 
dāvanas vecāka gadagājuma cil-
vēkiem un novada invalīdiem.  

Interesanta sakritība: šis 
kultūras un labdarības projekts 
ir Guntas, Latvijas Kultūras kole-
džas absolventes, diplomdarbs, 
bet tagad tas ir Daugavpils Uni-
versitātes trešā kursa studen-
tes kursa darbs. Programma 

“Mākslas menedž-
ments” ir tieši tas, 
kas bija vajadzīgs. 
Šāda izglītības 
specializācija arī 
palīdzēja Guntai 
ieņemt vakanto 
vietu Aglonas kul-
tūras centrā. Un 
viņai nav, par ko 
vainot Fortūnu. 

Pēc viņas 
stāšanās amatā 
novada centrā 
sāka organizēt 
pilngadības svēt-
kus, un Gunta 
nolēma ieviest 
oriģinālu piemiņas 
balvu ar ciparu 
18. Viņa godīgi at-
zinās, ka situācija 
Ag lo -

nā ir tāda pati kā cit-
viet Latgalē - jaunieši 
labākas dzīves mek-
lējumos aizbrauc uz 
galvaspilsētu vai uz 
ārzemēm. Vai viņi at-
griezīsies – tas ir liels 
jautājums... Valsts 
mēroga problēma. 

Aglonā ir bagā-
tīgs kultūras man-
tojums, un jaunajai 
vadītājai nebija jāsāk 
no nulles. Zilo ezeru 
zemē plašu popula-
ritāti ieguvis jauktais 
koris “Assumpta”, ir 
sieviešu ansamb-
lis, jauktais vokālais ansamblis, 
amatieru teātris, dziedošie un de-
jojošie senioru kolektīvi. Bet par 
pagājušā gada grandiozāko pa-
sākumu Gunta nosauca Latgales 

senioru festivālu Aglonā. Kolo-
sāls sagatavošanas darbs vaina-
gojās ar panākumiem, arī ar laika 
apstākļiem paveicās. Bet man šī 
gada jūlijā palaimējās būt par šī 
grandiozā dziesmu un dziedātāju 
festivāla liecinieku un piedzīvot 
daudz pārsteigumu. Piemēram, 
karieti gājiena priekšgalā un dār-
go viešņu - Eiropas Parlamenta 
deputāti Ivetu Griguli.  

Jūlijs ir kultūras notikumiem 
piesātinātākais mēnesis, kad 
katru nedēļu notiek deju vaka-
ri. Un novada svētki - ar bērnu 
izklaidēm, veloorientēšanās sa-
censībām, galvaspilsētas izpildī-
tāju priekšnesumiem. Pagājušajā 
vasarā skatītājus priecēja Rīgas 
saksofonistu kvartets. Bet visi 
vietējie kolektīvi prezentēja jau-
nus numurus. 

Šovs “Supertētis” arī ir pē-
dējā laika jauninājums. Konkursi, 
orientēšanās sacensības, robež-

sargu suņu demonstrējumi. Otro 
gadu pēc kārtas Supertēta titulu 
izcīna Ainārs Leonovičs, Annikas 
un Rodrigo tēvs, bet lāpu skrē-
jienā par labāko komandu 2016. 
gadā tika atzīti “Tēvzemes sargi”. 

Pagājušā gada patriotisko pasā-
kumu sarakstā - barikāžu dalīb-
nieku salidojums Aglonā ar uzai-
cinātajiem viesiem no Mārupes 
un Lietuvas. Būtu sarežģīti minēt 

šajā rakstā visus Aglonas novada 
kultūras pasākumus, ir skaidrs – 
piedāvājums ir plašs. 

Interesants fakts: Guntas 
māte, Marija Gulbe, ir Krāslavas 
Vēstures un mākslas muzeja 
līdzstrādniece, ar viņu mēs jau 
esam pazīstami. Guntas dzimte-
ne - Aglona, šeit viņa ieguva vidē-
jo izglītību. Pierakstījās uz ģitār-

spēles kursiem Aglonas Kultūras 
centrā, ko organizējis profesio-
nālais muzikants Ivars Kalvāns, 
un šī tikšanās izrādījās liktenīga. 
Laimīgajai jaunajai ģimenei Dievs 
dāvājis dvīņus – Renāru un Ritva-

ru. Ģimenes galva ir 
ļoti aizņemts cilvēks: 
pieprasīts speciā-
lists elektrotehnikā, 
skaņu operators 
Aglonas Kultūras 
centrā un populārās 
grupas “Miggla” ģitā-
rists. Paspēj visu! 

Gunta bie-
ži smaida. Viņai ir 
viss: mīļotais cilvēks 
blakus, mīļi bērni, 
bērnības draugi un 
domubiedri, labvē-
līgi atbalstītāji. Un 
galvenais - dzimtās 
mājas - Aglona, svē-
tā zeme. 

 
Aleksejs GONČAROVS

Stāsts ir galā, uzzināts daudz – mūža skaistums, svētīgs darbs...
Vasaras vidū saņēmām no 
Tallinas Sv. Pētera un Pāvila 
katoļu katedrāles ērģelnieces 
Mari Jarvi lūgumu sniegt zi-
ņas par Krāslavas ģimnāzijas 
1938. gada absolventu, ilgga-
dējo Tallinas Sv.Pētera un Pā-
vila Romas katoļu katedrāles 
prāvestu Miķeli Krumpānu 
sakarā ar viņa 100. dzimša-
nas gadadienu 2016. gada 7. 
novembrī.

Daļēji šaubījāmies par šīs iece-
res īstenošanu, jo bija tikai samērā 
pieticīgas ziņas par Miķeli Krum-
pānu no Baltinavas prāvesta Jāņa 
Svilāna atmiņām. Bija norādīta 
Miķeļa Krumpāna dzimšanas vieta 
– Adamova, dzimis 12 bērnu ģime-
nē, tēvs apbedīts Krāslavas katoļu 
kapos, bet tēva vārds 
netika minēts. Šī infor-
mācija tika iegūta Krās- 
lavas valsts ģimnāzijas 
skolas vēstures muzejā, 
kur kādā no mapēm bija 
materiāli par absolven-
tiem – priesteriem. Šajā 
brīdī vēlreiz sapratām, 
ka katrai rindiņai par 
jebkuru personu ir mil-
zīga nozīme, kaut gan 
daži cilvēki bieži par to 
noskaņoti skeptiski.

Ar preses palīdzību 

tika meklēti Miķeļa Krumpāna pie-
derīgie, paziņas, lai varētu iepazī-
ties ar viņa dzīves gaitām. Atsaucās 
vairāki cilvēki. Izpētē tika iesaistīts 
arī Krāslavas Vēstures un mākslas 
muzejs, kas izmantoja savus speciā-
listu un tehniskos resursus.

Liekas, ka augstākie spēki sūtīja 
mums sekmīgu izpēti, veiksmīgu 
materiālu apkopošanu un to no-
došanu Tallinas Sv.Pētera un Pāvila 
katedrāles katoļu draudzei, kura līdz 
pat šodienai ļoti augstu vērtē prā-
vesta Miķeļa Krumpāna 35 gadus 
ilgo kalpošanu baznīcā un uzskata 
viņu par svētīgu.

Tallinas Sv.Pētera un Pāvila ka-
toļu katedrāles draudzes darbība ir 
kā apgaismojums mums visiem, kā 
vienreizējs piemērs, ko vajadzētu 

pārņemt katrai draudzei 
kā bausli.

Saulainajā 2016. 
gada 27. oktobra dienā 
Mari Jarvi ar vīru Tiit 
Jarvi ieradās Krāslavā, 
lai klātienē apmeklētu 
tās vietas, kuras saistī-
tas ar Miķeļi Krumpā-
nu – Krāslavas Romas 
katoļu baznīcu, kurā 
Mari Jarvi spēlēja ēr-
ģeles, Krāslavas katoļu 
kapos Miķeļa tēva Do-
nata Krumpāna (1863 - 

1928) atdusas vietu, kurā svētbrīdi 
noturēja Krāslavas Romas katoļu 
baznīcas vikārs Rodions Doļa, Krās- 
lavas Vēstures un mākslas muzeju, 

apskatīja Krāslavas valsts ģimnāzijas 
(pils) ēku, kurā M.Krumpāns mācī-
jās, Adamovas sādžu, kurā Miķelis 
Krumpāns piedzima.

Tālāk līkloču grants ceļš aizve-
da ciemiņus un viņu pavadītājus 
uz Izvaltas kapiem, kuros atdusas 
Miķeļa Krumpāna brāļi, priesteris 
Ludvigs Krumpāns (1914 – 1983), 
Krāslavas valsts ģimnāzijas 1936. 
gada absolvents, un Izvaltas baznī-
cas ērģelnieks Vincents Krumpāns 
(1911 – 1991), ar kura meitu Regīnu 
Maldovsku (Krumpāni) turpat noti-

ka sirsnīga tikšanās.
Piesātinātās dienas nogalē visi 

bijām gandarīti par izpildīto pienā-
kumu pret konkrēto cilvēku tieši 

un pret vēsturi kopumā. Braucot 
projām, Mari un Tiit Jarvi teica: 
“Paldies par visu, ko izjutām Krās- 
lavā. Šo dienu mēs neaizmirsīsim 
līdz mūža beigām”. Lielāku pateicī-
bu par paveikto darbu nemaz nevar 
iedomāties! 

Šī projekta noslēgums notika 
Tallinas Sv. Pētera un Pavila katoļu 
katedrālē 2016. gada 6. novembrī 
ar Sv.Misi Miķelim Krumpānam, ko 
vadīja Viņa Ekselence Igaunijas Bīs-
kaps Philippe Jean-Charles Jourdan. 
Pēc mises notika grāmatas par Miķe-

li Krumpānu prezentācija, kas bija 
Igaunijas un Latvijas pušu kopīgā 
darba rezultāts. Igaunijas radio ta-
jās dienās varēja dzirdēt Mari Jarvi 
stāstījumu par Miķeli Krumpānu 
un braucienu uz Krāslavu.

Godinot Miķeli Krumpānu 100. 
dzimšanas dienā, Krāsla-
vas Romas katoļu baz-
nīcā 2016. gada 8. no-
vembrī Sv. Misi noturēja 
vikārs Rodions Doļa.

Mēs esam pateicīgi 
visiem cilvēkiem, kuri 
piedalījās šī projekta īste-
nošanā no Latvijas puses, 
īpaši Miķeļa Krumpāna 
brāļa Staņislava meitai 
Marijai Vanagai (Krum-
pānei) no Višķiem, krā-
slavietei Zofijai Joninai 
(Plintai) un Krāslavas 
Romas katoļu baznīcai – 
prāvestam Eduardam Vo-

roņeckim un priesterim Rodionam 
Doļam.

Cieņa pret cilvēku, vēsturi un 
paveikto ir tas spēks, kas palīdz 
mums izprast cilvēka sūtību šajā 
pasaulē.

Janīna GEKIŠA, 
novadpētniece

ATTĒLOS: grāmatas vāks;     
foto pie M. Krumpāna tēva Donata 
kapa (no kreisās 4.- Mari Jarvi, 5. - 
Tiit Jarvi, 6. - vikārs Rodions Doļa 
ar Krāslavas pētniekiem).                
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Ticības lietasNoslēdzies
 Žēlsirdības jubilejas gads
Kristus Karaļa svētkos katoļu 
Baznīcā noslēdzās liturģis-
kais gads. Šogad tas ir īpašs 
ar to, ka vienlaikus noslēdzies 
arī Žēlsirdības ārkārtas jubi-
lejas gads, ko pāvests Fran-
cisks izsludināja ar savu bul-
lu “Misericordiae Vultus” no 
2015. gada 8. decembra līdz 
2016. gada 20. novembrim.

Svētais tēvs noteica, ka dia-
cēžu katedrālēs un lielajās baz-
nīcās Žēlsirdības gads jānoslēdz 
13. novembrī. Šajā svētdienā 
svinīgi tika noslēgts Žēlsirdības 
gads, piemēram, Rēzeknes Jēzus 
Sirds katedrālē. Bet Svētā Pētera 
bazilikas Svētās durvis pāvests 
aizvēra Kristus Karaļa svētkos, 
20. novembrī. 21. novembrī 
Starptautiskajā mariāniskajā svēt-
vietā Aglonā kuplā skaitā pulcējās 
ticīgā tauta, priesteri, konsekrētās 
personas, lai kopā ar apustulisko 
munīciju Baltijas valstīs, V.Em ar-
hibīskapu Petro Lopesu Kintanu 
un mūsu zemes bīskapiem no-
slēgtu Žēlsirdības gadu Latvijas 
Baznīcā. 

Svinīgi skanēja bīskapu ie-
vadīšanas bazilikā dziedājums 
un Žēlsirdības gada himna “Esiet 
žēlsirdīgi kā Tēvs!” Aizkustinošais 
kora dziedājums klātesošajos un 
Latgales radio klausītājos radīja 
garīgo pacilātību.

Žēlsirdības gada noslēgu-
ma dievkalpojumos visuviet tika 
uzsvērts, ka Svētās durvis tiek 
aizvērtas, bet tās vienmēr paliek 
atvērtas uz žēlsirdīgo Jēzus Sir-
di, tas mūsu dzīvēs ir jauna etapa 
sākums. Par to runāja arī pāvesta 
sūtnis savā homīlijā Aglonā. 

Nodevis Svētā tēva Francis-
ka svētību, arhibīskaps Kintana 
atgādināja, ka Žēlsirdības gads 
bija vajadzīgs tāpēc, ka mūsdienu 
pasaulē tik ļoti trūkst žēlsirdības. 
Konsekrētās dzīves kopienām, 
Dievam veltītajām personām vis-
vairāk nepieciešams sajust Dieva 
Žēlsirdību, lai pēcjubilejas laikā 
uzņemtos atbildību par savu ga-
nāmpulku, kas nežēlojas par grū-
tībām, bet dara. 

Apustuliskais nuncijs aicinā-
ja konsekrētās personas izdzī-

vot konsekrēto 
dzīvi kā svēt-
ceļojumu, ar 
pazemību. Viņš 
atgādināja pā-
vesta Francis-
ka vārdus: “Jūs 
esat aicināti būt 
žēlsirdīgi!” un uzsvēra nepiecieša-
mību dzīvot dziļā vienotībā ar Die-
vu lūgšanā, Euharistijā, apzināties 
Kunga beznosacījuma mīlestību, 
smelties spēku Evaņģēlija sludi-
nāšanā, izdzīvot un pieredzēt sevī 
Dieva žēlsirdību, un dāvāt citiem 
savas žēlsirdības bagātības.

Noslēdzot jubilejas gadu, 
Kungs uztic mums būt par savas 
žēlsirdības kanāliem, būt atvēr-
tiem pret cilvēkiem, īpaši pret na-
bagiem. Savas svētrunas beigās 
pāvesta sūtnis vēlēja Dievam vel-
tītām personām, lai Dieva žēlsirdī-
ba viņus apgaismo un iedvesmo, 
lai Kunga Žēlsirdības Māte palīdz 
ar savu mātišķo aizbildnību.

Pēc Sv. Mises bīskaps J. Bu-
lis aicināja, pildot pāvesta Francis-
ka ieteikumu, kā pateicību Diev-
mātei par viņas palīdzību Jubilejas 
gadā nodziedāt Jaunavas Marijas 
slavas dziesmu “Magnifi cat”.

Rēzeknes - Aglonas die-
cēzes apustuliskais virsgans iz-
teica gandarījumu par lielo noti-
kumu Aglonā un pateicās visiem 
par kopējām lūgšanām. Kopā ar 
klātesošo evaņģēliski - luteriskās 
Baznīcas Daugavpils bīskapu Ei-
nāru Alpi ticīgā tauta lūdzās par 
mieru pasaulē un Latvijā.

Arhibīskaps Kintana svētīja 
sv. Mātes Terēzes un sv. Papčin-
ska relikvijas, tās apkūpinot ar 
vīraku. 

Īsas uzrunas vēl teica Tezē 
kopienas brālis, aicinot jauniešus 
gada nogalē piedalīties pasaules 
jauniešu dienās Rīgā; Saeimas 
deputāts Jānis Klaušs; emeritē-
tais bīskaps Antosn Justs, kurš to-
dien tika sveikts 85 gadu jubilejā, 
konsekrēto māsu pārstāve.

Noslēgumā klātesošie caur 
apustulisko nunciju saņēma pā-
vesta Franciska svētību un kopā 
nodziedāja LR himnu “Dievs, svētī 
Latviju!”

Genovefa KALVIŠA

Katoļu Baznīca
3.12. - Sv. Francisks Ksavers, 

priesteris.
4.12. - 2. Adventa svētdiena.
8.12. - Vs. Jaunavas Marijas 

bezvainīgā ieņemšana (lieli, 
obligāti svinami svētki). 

13.12. - Sv Lūcija, jaunava un 
mocekle.

14.12. - Sv. Jānis no Krusta, 
priesteris un Baznīcas mācītājs.

24.12. - Ziemassvētku vakars.
25.12. - Ziemassvētki - Kris-

tus piedzimšana (lieli, obligāti 
svinami svētki).

26.12. - Sv. Stefana, pirmā 
Baznīcas mocekļa, svētki.

27.12. - Sv. apustuļa un evaņ-
ģēlista Jāņa svētki (svētī vīnu).

28.12. - Svētie nevainīgie bēr-
niņi, mocekļi (svētki).

30.12. - Svētās ģimenes svēt-
ki.

Pareizticīgo Baznīcā
Līdz 6. janvārim turpinās Zie-

massvētku gavēnis.
4.12. - Vs. Dievmātes ieveša-

na templī (ļoti lieli svētki).
6.12. - Dievbijīgā lielkņaza 

Aleksandra Ņevska piemiņa. 
7.12. - Lielmocekles Jekateri-

nas piemiņa.
10.12. - Dievmātes ikonas 

“Znamenie” piemiņa.
13.12. - Pirmaicinātā apustuļa 

Andreja piemiņa.
17.12. - Lielmocekles Varva-

ras piemiņa.
19.12. - Svētā arhibīskapa Ni-

kolaja, brīnumdara no Mirlikijs-
kas, piemiņa.
Senpareizticīgo Baznīcā

Turpinās Ziemassvētku gavē-
nis 

4.12. - Dievmātes ievešana 
templī (ļoti lieli svētki).

9.12. - Lielmocekļa Georgija 
piemiņa.

10.12. - Dievmātes uzvara.
19.12. - Bīskapa Nikolaja, brī-

numdara piemiņa.

Evaņģēliski - luteriskajā 
Baznīcā

21.12. - Sv. Toms - apustulis.
24.12. - Ziemassvētku priekš-

vakars.
25.12. - Ziemassvētki.
26.12. - Otrie Ziemassvētki, 

Sv. Stefana piemiņas diena. 
27.12. - Sv. Jānis - apustulis 

un evaņģēlists.
28.12. - Nevainīgo bērnu die-

na.
31.12. - Vecgads.

Liturģiskais kalendārs decembrī

Turpinājums. Sākums 2. lpp.  
Ministrija savā atbildē pieko-

dina, ka MK noteikumi “Noteikumi 
par dzīvojamās mājas apsekošanu, 
tehnisko apkopi, kārtējo remontu 
un energoefek� vitātes minimālajām 
prasībām” nosaka, “ka dzīvojamās 
mājas, tajā esošo iekārtu un inženier-
komunikāciju tehnisko apkopi, vizuālo 
pārbaudi, tehnisko apsekošanu un 
bojājumu novēršanu nodrošina mājas 
pārvaldītājs.” 

Tātad pašvaldība kā ēkas īpaš-
nieks ir arī mājas pārvaldītājs, kam jā-
novērš bojājumi, nevis to par saviem 
līdzekļiem jādara īrniekiem.

Tāpat ministrija domei atgādina, 
ka ēkas īpašniekam vienreiz gadā jā-
veic ēkas apsekošana, kura, kā liecina 
neesošie apsekošanas ak� , vairākus 
gadus pēc kārtas nav veikta:

 “...dzīvojamās mājas un tai pie-
derīgo ēku pamatkonstrukciju profi -
lak� skās apsekošanas ietvaros reizi 
gadā � ek veikta pamatu vizuālā pār-
baude, nesošo sienu, pārsegumu un 
kāpņu vizuālā pārbaude, jumta un 
jumta pārkares vizuālā pārbaude, 
fasādes elementu vizuālā pārbaude, 
skursteņu un dūmvadu vizuālā pār-
baude un pagraba telpu vizuālā pār-
baude...”

Tātad, ja Aglonas novada dome 
ik gadu nav veikusi šāda veida pasā-
kumus, tā nav ievērojusi MK noteiku-
mu prasības un izīrējusi telpas, kas, 
iespējams, apdraudēja īrnieku dzīvī-
bu un veselību. Ja ēkā ik gadu būtu 
veikta apsekošana, kā to paredz MK 
noteikumi, tad laicīgi � ktu konstatē�  
bojājumi un pašvaldībai būtu jāizlemj 
par to novēršanas iespējamību no 
� em līdzekļiem, kuri bija pašvaldībā 
pieejami. Gadu no gada pakāpenis-
ki situācija šajā daudzdzīvokļu mājā 
būtu uzlabojusies vai vismaz nebū-
tu paslik� nājusies. Ņemot vērā, ka 
Aglonas novadā pietrūkst dzīvojamā 
fonda, cilvēkiem � ek piedāvāta šī 
pašvaldības māja Priežmalē. Taču, 
zinot kādā situācijā ir piedāvātā dzī-
vojamā pla� ba, potenciālie īrnieki no 
piedāvājuma atsakās. Dzīvojamā pla-

� ba � ek piedāvāta vairāku km a� ālu-
mā no Aglonas ciema ierastās vides, 
paziņu loka u� ., turklāt piedāvājums 
pieprasa lielu līdzekļu ieguldījumu 
pirms var uzsāk dzīvot piedāvātajās 
telpās. Vēl jo vairāk, īres līguma prasī-
bas ir tādas, kas ne katru īrnieku spēj 
apmierināt. 

 Nesen redakcijā vērsās kāda šīs 
mājas dzīvokļa īrniece, kura uzrādīja 
triju gadu īres maksas kvīšu apmak-
su, kaut gan dzīvoklī nebija dzīvojusi 
ne vienu dienu, jo līdzekļu trūkuma 
dēļ viņa nav spējusi veikt nepiecie-
šamo remontu, lai uzsāktu dzīvi dzī-
voklī. 2014. gadā piešķirtajā dzīvoklī 
nebija iespējams ieslēgt apgaismo-
jumu un lietot elektroierīces, nebi-
ja iespējams dzīvokli apkurināt, jo 
krāsnis bija sabrukušas. Situācija šo 
gadu laikā nav uzlabojusies. Pašval-
dībai pēc telpu izīrēšanas neizrādīja 
nekādu interesi, bet īrniekiem nebija 
līdzekļu remont- darbiem. 

Pēc izlasītā raksta par to, ka no-
vada dome ministriju informē, ka 
īrnieki nemaksā īri, ir uzkrā�  parādi, 
tāpēc nav līdzekļu, ne� ek veik�  re-
montdarbi, sieviete jutusies aizvaino-
ta. Viņai īre vienmēr bija apmaksāta 
uz priekšu. Arī šajā gadā jau jūnijā tā 
bija nomaksāta līdz pat šī gada 31. 
decembrim, taču uz šī gada septem-
bra iesniegumu, kurā īrniece lūdza 
domei savest kār� bā krāsni, sakārtot 
elektroinstalāciju, kanalizāciju un u.c. 
dome sniedza atbildi, ka sakarā ar 
īres līguma punk� em, elektroinsta-

lācija un kanalizācija īrniecei jāsaved 
kār� bā par pašas līdzekļiem un “...
sakarā ar Aglonas novada 12. oktobra 
būvvaldes atzinumu, apkures sistēma 
Jūsu mājā neatbilst norma� vo aktu 
prasībām un 2017. gada budžetā � ks 
paredzē�  līdzekļi apkures sistēmas 
renovācijai.” 

Novada dome īrniecei piekodinā-
ja, ka saskaņā ar noslēgto īres līgumu 
viņai ne retāk kā reizi piecos gados 
jāveic kosmē� skais remonts par sa-
viem līdzekļiem. No novada domes 
atbildes izriet, ka pašvaldība 2014. 
gadā izīrēja dzīvokli, kurš neatbilda 
nekādām likuma normām un nor-
ma� vo aktu prasībām, bet tai ir � e-
sības 2018. gadā no īrnieces piepra-
sīt dzīvokli, kurā veikts kosmē� skais 
remonts, kas atbilst visām likuma un 
norma� vo aktu prasībām? Par šādu 
domes atbildi īrniece bija nepa� kami 
pārsteigta, tāpēc lūdza video veidā 
iemūžināt viņas dzīvokli, kurā nav 
dzīvota neviena diena, lai nepiecie-
šamības gadījumā būtu pierādījumi, 
ko iesniegt � esā, gadījumā, ja pašval-
dība draudēs ar īres līguma laušanu 
par konkrētā līguma punkta neievē-
rošanu. Šis gadījums spilg�  apliecina, 
ka Aglonas novada pašvaldība pa�  
neapzinās, kas īs�  darās tajā mājā, cik 
īrnieku pa� esi dzīvo, cik skaitās � kai 
uz papīra, ka dzīvo. Daži īrnieki maksā 
īri, lai ne� ktu lauzts īres līgums par 
īres maksas neveikšanu, taču gadiem 
nav spējīgi uzsākt dzīvi dzīvoklī. Taču 
vēl skumīgāk ir apzinā� es, cik juridis-
ki likumīgs un � esisks ir šāda veida 
pašvaldības sastādītais īres līgums un 
tā saturs, ja tā punktos ir noteikts, ka 
elektroapgādes un citu vadu instalā-
ciju, ūdensapgādes un kanalizācijas 
sistēmas nodrošināšanu iekštelpās 
nodrošina pats īrnieks par saviem lī-
dzekļiem?

Tāpat ministrija norāda, ka notei-
kumos skaidri ir noteikts, kurš īs�  lemj 
par remontdarbu nepieciešamību - 
“pārvaldītājs lemj par ārpuskārtas re-
monta veikšanu, ja vizuālajā pārbaudē 
ir konstatēts kāds no bojājumiem.”

Ar ministrijas starpniecību izdevās 
iegūt arī daļēju 
atbildi uz īrnieku 
uzdoto jautāju-
mu, vai � e par 
saviem ieguldī-
jumiem remon-
tdarbos nav pel-
nījuši īres maksas 
samazināšanu? 

M i n i s t r i -
ja skaidro, “ja 
izīrējamai dzī-
vojamai mājai 

(dzīvojamai telpai) nepieciešams ka-
pitālais remonts vai arī remonts sakarā 
ar to, ka dzīvojamā māja (dzīvojamā 
telpa) neatbilst norma� vajos aktos 
noteiktajām būvniecības un higiē-
nas prasībām, izīrētājs un īrnieks var 
vieno� es, ka nepieciešamo remontu 
veic vai tā izmaksas pilnībā vai daļēji 
sedz īrnieks. Šādā gadījumā īrniekam 
ir � esības uz a�  ecīgu īres maksas sa-
mazinājumu.” 

Tātad LR likumos un norma� vajos 
aktos jau sen ir atrunātas situācijas, 
kad īrnieks un izīrētais, savstarpēji vie-
nojo� es, atrisina dažāda veida prob-
lēmas. Kāpēc Aglonas novada domē 
par šāda veida vienošanos vēl jopro-
jām nav dzirdēts? Un ar kādām � esī-
bām īres līgumā pašvaldība runā par 
kosmē� sko remontu, kas būtu jāveic 
vienreiz piecos gados, ja pa�  pašval-
dība sākotnēji izīrē dzīvokļus, kuri ne-
atbilsts nevienai no šīm prasībām, kas 
īrniekiem � ks nākotnē pieprasītas? 

Ministrija savā atbildē liek sa-
prasts, ka tā jau reiz lūgusi Aglonas 
novada domei iesniegt dzīvojamo tel-
pu pārbaudes (apsekošanas aktus), 
ko Aglonas novada dome tā arī nav 
iesniegusi. Ministrija uzsver, ka “to, ka 
telpa ir vai nav dzīvošanai derīga, būtu 
jāapliecina speciālistam. Pašvaldības 
amatpersonai ir jāapliecina, tas, ka 
telpa ir uzskatāma par dzīvošanai derī-
gu, ar speciālu aktu, turklāt dzīvojamo 
telpu apsekošanai jābūt veiktai kvali-
fi cē� . Ņemot vērā minēto, atkārto�  
lūdzam Aglonas novada domi nosū� t 

ministrijai visus dzīvojamo telpu pār-
baudes (apsekošanas) aktus, kas a�  e-
cas uz minētās mājas apsekošanu, kā 
arī informēt par pašvaldības plānoto 
rīcību gadījumā, ja ar pārbaudes (ap-
sekošanas) aktu ir konstatēta nepie-
ciešamība veikt remonta darbus (ēkas 
drošība no konstrukciju viedokļa).”

Ministrija saņēma arī Ekonomikas 
ministrijas, kas ir mājokļu poli� kas 
veidotāja, viedokli – ko ietver sevī 
jēdziens “dzīvošanai derīga telpa”. 
Ministrijas viedoklis neatšķiras no 
Ekonomikas ministrijas viedokļa. “Tā 
ir telpa, kas spēj nodrošināt personas 
pamatvajadzību pēc mājokļa nodroši-
nāšanas, pro� , ir nodrošināts siltums, 
apgaismojums, aukstais ūdens, iespē-
ja nomazgā� es, sagatavot ēdienu, iz-
mantot tuale� , kā arī � ek nodrošināta 
sadzīves atkritumu izvešana.”

Papildus apsekošanas ak� em, 
ministrija lūdza arī sniegt atbildes uz 
iesniegumā uzdotajiem jautājumiem. 

Tāpat ministrija redakcijai norādī-
ja, ja kādam ir radušās aizdomas par 
amatpersonu ļaunprā� gu dienesta 
stāvokļa izmantošanu, pilnvaru pār-
kāpšanu, iespējamo līdzekļu izšķēr-
dēšanu vai pašvaldības līdzekļu nera-
cionālu izmantošanu, ar iesniegumu 
vērs� es atbilstošās � esībsargājošās 
iestādēs, pro� , policijā, prokuratūrā 
un � esā, kā arī Valsts kontrolē, kas 
pašvaldībās veic fi nanšu, likumības 
un lietderības revīzijas.

 Tāpat ministrija aicina iedzīvotā-
jus apzinā� es savas � esības - persona 
var pārsūdzēt pašvaldības pieņemto 
lēmumu � esā, lai izvērtētu tā � esis-
kumu vai lietderību.

MK noteikumi nosaka, ka pašvaldī-
bai sava ēka bija jāapseko katru gadu. 
No pašvaldības izveides 2009. gadā 
domē uz šo brīdi ir jābūt pieejamiem 
vismaz 5 gadu apsekošanas ak� em.

Ministriju, tāpat kā īrniekus, inte-
resē viens jautājums, vai šī ēka ir dro-
ša un ir dzīvošanai derīga. A�  ecīgi, ja 
dzīvojamā māja nebūs droša no kons-
trukciju viedokļa, tā vienlaikus nebūs 
dzīvošanai derīga. 

Taču, kā izskatās, tas domi maz 
uztrauc, vismaz H. Streiķe, paraksto- 
� es zem domes vārdā sniegtās atbil-
des ministrijai, apliecina, ka 2017. 
gadā tā plāno piešķirt un ieguldīt 
novada budžeta līdzekļus apkures sis-
tēmas renovācijai, pat nenoskaidro-
jot, kādā tehniskā stāvoklī ir šī māja. 
Ja māja ar speciālistu aktu � ks atzīta 
dzīvošanai nederīga, tad ar kādām 
� esībām un uz kāda juridiska pama-
tojuma dome tajā plāno 2017. gadā 
ieguldīt pašvaldības budžeta līdzek-
ļus? Ja līdz šim ne� ka veikts ēkas ap-
sekojums un ne� ka sastādī�  apseko-
juma ak� , kas konstatē un apliecina, 
ka ēka ir dzīvošanai derīga, ar kādām 
� esībām tajā � ka ieguldī�  vairāk nekā 
10 000 eiro jumta remontam pirms 
vairākiem gadiem un 7 000 eiro re-
mon� em 2014./2015.gadā?

Iespējams, lai iegūtu atbildes uz 
šiem jautājumiem, jāsagaida speciā-
listu atzinums par mājas vispārējo 
konstrukcijas stāvokli, vai jāgriežas 
Valsts kontrolē, kura izvērtēs, vai 
Aglonas pašvaldībā no� kusi līdzekļu 
izšķērdēšanu, pašvaldības līdzekļu 
neracionāla izmantošana.

Jācer, ka pašvaldības māja nav 
novesta līdz tādam stāvoklim, ka 
speciālis� em vajadzēs to atzīt par 
dzīvošanai nedrošu un nederīgu, pre-
tējā gadījumā pašvaldībai vajadzēs 
atbildēt uz daudziem neēr� em jau-
tājumiem, bet īrniekiem atkal aktuāls 
kļūs mājokļa jautājums.

ATTĒLOS: apzinīgā īres mak-
sātāja  Feodosija Tarvite; pašvaldī-
bas piedāvātais “kosmē� skais re-
monts”.

Elizabete VIĻUMA - GRAŽULE

Arī ministrija ir neapmierināta ar domes sniegto skaidrojumu
par māju Priežmalē
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Televīzijas programmaTREŠDIENA,  30. novembris

LTV1
6.00 Latvijas valsts himna
6.02 Adreses
6.30 Rīta Panorāma
8.35, 17.00 Mīlas viesulis
9.35, 16.05 Plosītās sirdis
10.35, 13.00, 14.50 Top-Shop
10.50, 18.53, 5.00 Ceturtā 
studija
11.15 Mana dziesma
12.45 100 g kultūras
13.15 Vides fakti
13.50 Millijas jaunkundzes 
jautājumi
14.20 Kas te? Es te!
15.05 Mājas, kur atgriezties
18.00, 23.35 Ziņas
19.30 Latvijas Kods. Bez viņiem
20.00 Es mīlu ēdienu!
20.30 Panorāma
21.13 Latvijas Loto izlozes
21.20 Lielais jautājums
23.50 Zebra. Drošība un 
ātrums
0.05 Inspektors Džordžs 
Džentlijs
1.50 Aculiecinieks

LTV7
6.00 Latvijas valsts himna
6.03, 5.30 1000 jūdzes 
Mjanmā
6.30 Projekts Nākotne
7.00 Ceturtā studija

7.30 De facto
8.05 Province
8.35 Vienā valodā.
9.10 Aculiecinieks
9.30 Es - savai zemītei
10.05 Mājas, kur atgriezties
10.55, 17.35 Muhtars atgriežas
11.50 Sajūti Latgali!
12.20, 5.00 Ar mugursomām 
pa Latīņameriku.
12.45 Automoto raidījums nr.2
13.15 Veiksmīgs uzņēmējs 
Latvijā.
13.45 Aktualitātes
14.15 Zaglīgie pērtiķi
14.45 Personīgā lieta
15.15, 1.25 Eiropa fokusā
15.45, 21.20 Maklauda meitas
16.35 Dzīve šodien
18.30 Ziņas
18.50 PK biatlonā
20.35 Bez aizvainojuma
22.10 Latviešu jaunie režisori.
23.05 Ekstrēmie kadri
23.35 Tūrists manā ciltī
0.40 Personība. 100 g kultūras

LNT
5.00, 4.45 Karamba!
5.20 Bernards
5.30 Kristīgā programma 
“Ticīgo uzvaras balss”
6.00 30 minūtes virtuvē ar 
Džeimiju Oliveru
6.30, 3.00 LNT rīta ziņu 

raidījums ”900 sekundes”
8.40, 1.10 Dzīvīte
9.10 Nekad nesaki nekad
10.20, 13.45 TV skatlogs
10.35 Kaislību jūrā
11.45 Rozamunde Pilčere. 
Mīlas bultas
14.00, 17.50, 20.00 LNT ziņas
14.20 30 minūtes virtuvē ar 
Džeimiju Oliveru
14.50 Bērni un vecāki
15.50 Nemelo man!
16.50 Kaisle un vara
18.00 Mana mamma gatavo 
labāk nekā tavējā
18.55, 1.55 Ziemas saule
20.40, 2.40 Degpunktā
21.10 NCIS. LA
22.10 Bubulis
0.10 Kāršu nams
1.30 Košākai dzīvei

TV3
5.00, 0.35 Reiz sensenos 
laikos
5.50, 7.55, 12.00 Drošības 
aģenti V.A.I.R.O.G.S
6.50, 13.15 Multfilmas
8.20, 17.55 Meittenes
8.55, 16.55 Īpašo uzdevumu 
vienība Hawaii 5-0
9.55 Čaļi ar bērniem
10.55, 21.00 Ekstrasensu cīņas
14.35, 1.35 Mazās sievietes. 
Losandželosa

15.35, 20.20, 3.10 
UgunsGrēks
19.00, 3.50 TV3 Ziņas
19.35, 4.20 Bez Tabu
22.40 Izdzīvojušie

TV3+
5.45, 15.30, 0.03 Māja-2
6.35 Jaunatne
7.35 Bulta
8.30, 14.25 Comedy Club
9.35, 17.50 Kijeva dienā un naktī
10.35, 16.35 Univers
11.55 TV shop
12.10, 18.50 Virtuve
21.00 Iemāci sievai braukt
22.05 Mf. Vecmeitu ballīte 
Vegasā

NTV Mir
5.00, 7.00, 9.00, 12.00, 15.00, 
18.00 Šodien
5.10 Rīts
6.30 Jūlijas Visockas studija
7.05 Muhtara atgriešanās
9.20 Mežzinis
11.00 Zvērināto tiesa
12.25 Ārkārtas gadījums
13.00, 1.00 Satikšanās vieta
15.25 Piektdienis
17.05 Runājam un rādām
18.50 Provinciālis
20.35 Pensilvānija
22.40 Dienas kopsavilkums

23.05 Svešais rajons
3.00 Vasarnīcas lietas
4.05 Dzīvais un mirušais 
ēdiens

PBK
6.30, 9.00, 11.00, 14.20, 
16.55 Ziņas
6.35 Bērnu klubs
7.00, 9.25 Labrīt!
9.55 Dzīvo vesels!
11.30 Kontrolpirkums
12.10 Vienatnē ar visiem
13.10, 2.05 Moderns 
spriedums
14.50 Par mīlestību
15.55 Vīriešu/ sieviešu
17.45, 18.05 Precamies!
18.00, 20.45, 23.00 Latvijas 
laiks
18.55 Lai runā!
20.00 Laiks
21.25 Aiz kadra
21.50, 23.05 Iemāci mani 
dzīvot
0.05 Vakara Urgants
0.40 Sazvērestības teorija
1.35, 5.55 EuroNews
2.55 Nosvērti un laimīgi
5.35 Smieklīgi videoklipi

RTR Planēta (Baltija)
6.00 Krievijas rīts
10.00 Par pašu galveno

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Vēstis
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 
Vēstis-М
12.00, 1.35 Kultūras jaunumi
15.00 Dzīves noteikumi
15.25 Habarova princips
17.40, 3.45 Tiešais ēters
18.50, 4.50 60 minūtes
21.00 Sofija
23.00 Vakars ar Vladimiru 
Solovjovu
0.50 Kultūras revolūcija
1.50 Regtaims jeb Pārrautais 
laiks
2.15 Ieguldījums

RenTV Baltic
5.40, 22.55 Skatīties visiem
6.05 Vadīt krievu stilā
6.25 Afromaskavietis
7.10 Bērnu klubs
7.30 Laika ziņas
7.35, 19.45 Saviesīgas 
vakariņas
8.35 Pareizs līdzeklis
9.55, 17.30 Ģimenes drāmas
11.00 Slepenās teritorijas
12.05, 18.35 Dzenoties pēc 
pagātnes
13.05 Humora raidījums
15.20, 20.50 Dokumentāls 
projekts
16.25 Dīvaina lieta
0.00 Visšokējošākās hipotēzes

29. novembrī Есть по вод!
Vācu pasaku meistara Vilhelma Haufa dzimšanas diena 

Slavenu pasaku meistaru ir daudz, 
pateicīgie visu vecumu lasītāji atceras viņu 
vārdus, bieži pārlasa viņu darbus. Ander-
sens, Brāļi Grimi, Šarls Pero, Hofmanis... 
Un, protams, mūsu ģeniālie pasaku autori 
- Imants Ziedonis un Anna Sakse. Kurš gan 
nebija aizrautīgi lasījis “Krāsainas pasakas” 
vai neparasti smalkās un liriskās “Pasakas 
par ziediem”? Lai sacerētu pasakas, ir ne-
pieciešama īpaša dvēsele, īpašs raksturs. 
Jāsaglabā bērna sirds visa mūža garumā, 
jāredz pasaule bērna acīm un jābūt naivam 
un ļoti labestīgam cilvēkam... Pasaules pa-
saku meistaru vidū Haufs izceļas tikai ar 
vienu īpatnību - viņa radošais ceļš literatūrā 
turpinājās tikai divus gadus... 

Haufi bija slavena dzimta. Nākamā pa-
saku autora tēvs strādāja par sekretāru Vir-
tembergas kņazistes Ārlietu ministrijā. Cie-
nījama, dižciltīga un turīga ģimene. Vilhelms 
bija otrais bērns saviem vecākiem, iemīļots 
dēls. Viss varētu būt gandrīz tāpat kā skais-
tajās vācu pasakās, bet... 1809. gadā, kad 
Haufam jaunākajam bija tikai septiņi gadi, 
pēkšņi nomira Haufs vecākais. Kaut gan 
XIX gadsimts mums šķiet pietiekami tuvs un 
saprotams, šādas neizskaidrojamas nāves 
tolaik notika visai bieži... Medicīna vēl ne-
spēja cīnīties ar daudzām slimībām... Minis-
trijas sekretāra atraitne bija spiesta kopā ar 
bērniem pamest galvaspilsētu – Štutgarti - 
un doties pie sava tēva uz Tubingenu, nelie-
lu pilsētu, kurā darbojās sena universitāte. 
Vilhelms nonāca sava vectētiņa mājās, tur 
bija milzīga bibliotēka, bet vectēvs personīgi 
nodarbojās ar mazdēla izglītību... 

Pēc deviņiem gadiem, kas pagāja ik-
dienas sarunās, kas vairāk atgādināja vis- 
īstākās stundas, Vilhelmu aizsūtīja uz labu 
klosterskolu, lai tur viņš varētu pabeigt savu 
izglītību un sagatavoties studijām universi-
tātē. 

Divi gadi klosterskolā pagāja ātri, au-
dzēknis Vilhelms Haufs saņēma neparasti 
atzinīgu raksturojumu un diplomu, kurā bija 
tikai teicami vērtējumi. Bez šaubām, ar ie-
stāšanos universitātē nekādas problēmas 
neradās. 

Četri studiju gadi arī pagāja bez īpa-
šiem notikumiem... Vispār Haufa biogrāfijā 
ir pārsteidzoši maz konkrētu faktu aprakstu. 
Neviens pat nevarēja iedomāties, ka ir jā-
fiksē notikumi, kas saistīti ar parasta vācu 
studenta dzīvē. Arī savus memuārus Haufs 
nav atstājis, vienkārši nepaspēja... Kam var 
ienākt prātā rakstīt atmiņas 25 gadu vecu-
mā? Nebija arī tik daudz nozīmīgu notikumu 
viņa dzīvē... 

Pēc universitātes beigšanas Vilhelms 
atrada sev visai “siltu” vietu, viņš kļuva par 
mājskolotāju pie barona fon Hegeļa, Virtem-
bergas aizsardzības ministra, dižciltīga, ie-
tekmīga un ļoti izglītota cilvēka.  

Pēc dažiem mēnešiem Haufs jau bija 
ne tikai mājskolotājs, bet arī sekretārs un 
aizsardzības ministra un visas viņa ģimenes 
uzticamā persona. Bērniem Haufs stāstīja 

pasakas, kurās darbojās 
cēlsirdīgi varoņi. Šajās 
pasakās labais vienmēr 
uzvarēja ļaunumu, bet 
sižeti izcēlās ar nepare-
dzamu notikumu gaitu 
un krāsainiem izteiksmes 
līdzekļiem. Kādu dienu 
barons fon Hegelis iepa-
zinās ar vienu no Haufa 
stāstiem. Nākamajā dienā viņš piedāvāja 
savam sekretāram un konfidentam pie-
rakstīt savas pasakas un aizsūtīt izdevē-
jiem. Vilhelms viņam paklausīja. Jauneklis 
bija ļoti pārsteigts, kad uzzināja, ka jau pir-
mais izdevējs, kurš saņēma viņa manu-
skriptus, piedāvāja jaunajam rakstniekam 
izdot divas pasakas almanahā, kas tolaik 
bija ļoti pieprasīts. Haufa “Kalifs Stārķis” un 
“Mazais Muks” drīz vien ieguva popularitāti 
sabiedrībā, jau pēc gada šīs pasakas pārtul-
koja daudzās Eiropas valodās, bet Vilhelma 
Haufa vārds kļuva pazīstams literatūras cie-
nītāju aprindās. 

Pirmā literārā darba pieredze izrādījās 
tik veiksmīga, ka Haufs nolēma turpināt. 
Tajā pašā 1826. gadā Vilhelms izdeva ro-
māna “Sātana memuāru lappuses” pirmo 
daļu, kā arī parodijromānu “Cilvēks no Mē-
ness”. Otrais darbs - tas ir sava veida Haufa 
protests pret zemas kvalitātes mīlestības ro-
māniem, kas tolaik strauji izplatījās Vācijas 
grāmatu tirgū. Šo parodiju Vilhelms paraks-
tīja kā Henrihs Klaurens. Arī šis vārds bija 
pazīstams visai plaši, autoru īpaši iecienīja 
tie lasītāji, kuriem patika sentimentāla litera-
tūra. Pats interesantākais ir fakts, ka publi-
ka nepamanīja neko aizdomīgu. Grāmatu 
“Cilvēks no Mēness” pirka ļoti labi, kamēr 
šajā lietā neiejaucās pats Henrihs Klaurens. 
Sašutis grafomāns pieprasīja publisku at-
vainošanos un iesūdzēja Haufu tiesā. Vā-
cijā daudzi atklāti smējās par nemākulīgo 
rakstnieķeli, bet tiesa atzina pretenziju par 
pamatotu, un Vilhelmam bija jāsamaksā 
naudas sods. Šis atgadījums viņam palī-
dzēja kā vislabākā reklāma, tagad Haufa 
vārdu zināja visi... 

Šo skandalozo panākumu, Valtera 
Skota romānu un savas dzimtenes vēstu-
res iedvesmots, Haufs uzrakstīja romānu 
“Lihtenšteins”, kura darbība notiek reģionā 
ar bagātu vēsturi - Švābijā, un šī literārā 
darba pamatā ir konkrēti fakti. Rakstnieka 
pielūdzēju skaits auga ģeometriskā prog-
resijā. 1827. gada sākumā Vilhelma Hau-
fa dzīvē norisinājās divi svarīgi notikumi: 
rakstniekam piedāvāja ieņemt rīta avīzes 
redaktora amatu Štutgartē, Vilhelma māsīca 
Luīze piekrita kļūt par viņa sievu... Abi noti-
kumi norisa janvārī, 10. novembrī piedzima 
Haufa meita Vilhelmīne... Bet pēc nedēļas 
rakstnieks nomira... Vēdertīfs... Ātrs, nesau-
dzīgs, neatvairāms... Traģiska nejaušība 
pārtrauca, iespējams, visveiksmīgāko literā-
ta karjeru visā pasaules literatūras vēsturē... 

Andrejs JAKUBOVSKIS 

SportsVolejbola turnīrs skolēniem
Krāslavas “Varavīksnes” vidusskolā 9. 
novembrī notika volejbola sacensības 
starp 2001.- 2002.gadā dzimušajiem.

Meitenēm volejbola turnīrā piedalījās 
trīs komandas, kuru vidū pirmo vietu izcīnīja 
Krāslavas Valsts ģimnāzijas komanda, otro 
vietu ieguva Dagdas vidusskolas skolnieces 
un trešo - Krāslavas “Varavīksnes” vidussko-
las meitenes.

Zēniem par godalgotām vietām cīnījās 
piecas komandas: Krāslavas Valsts ģimnā-

zijas komanda, Krāslavas “Varavīksnes” 
vidusskolas komanda, Dagdas vidusskolas, 
Ezernieku vidusskolas un Šķaunes pamat-
skolas komandas.

Pārliecinoši uzvarēja Krāslavas “Va-
ravīksnes” vidusskolas komanda, kura arī 
ieguva kausu, otro vietu izcīnīja Ezernieku 
vidusskolas zēni un trešo - Krāslavas Valsts 
ģimnāzijas komanda.

Ilona VANAGA, 
Krāslavas Sporta skolas metodiķe

 Spīdošs rezultāts!

No 12 komandām, kuras piedalījās 
turnīrā, mūsu jaunie sportisti ierindojās 3. 
vietā un mājās atveda vēl vienu kausu. 

No šī gada 2007. gadā dzimušie zēni 
jau sāk spēlēt komandā, kurā ir 8 spēlētāji, 
un jāspēlē uz puses no īstā futbola laukuma.

Jāatzīmē, ka zēni spēlēja gandrīz bez 
maiņām, jo dažādu iemeslu dēļ turnīrā ne-
varēja piedalīties visa komanda.

Paldies spēlētājiem par skaisto spēli!

Vadims ATAMAŅUKOVS, futbola treneris

“Elektrum” Olimpiskajā sporta centrā Rīgā 12. novembrī notika starptautiskais 
bērnu futbola turnīrs “Dzintara Līgas Baltijas kauss  2016” 2007. gadā dzimu-
šiem zēniem.
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LTV1
6.00 Latvijas valsts himna
6.02 Adreses
6.30 Rīta Panorāma
8.35, 17.00 Mīlas viesulis
9.35, 16.05 Plosītās sirdis
10.35, 13.00, 14.50 Top-Shop
10.50, 18.53, 5.00 Ceturtā studija
11.15 Daudz laimes!
12.05 Latvijas sirdsdziesma
13.15 Aculiecinieks
13.30 Zebra. Drošība un ātrums
13.50 Millijas jaunkundzes 
jautājumi
14.20 Kas te? Es te!
15.05 Mājas, kur atgriez� es
18.00, 23.10 Ziņas
19.30 Inese pirmā!
20.00 700 pasaules brīnumi. 
Bosnija un Hercegovina
20.30 Panorāma
21.15 Sirmais. Kulta ēdieni
22.15 Tēvs Brauns
23.25 Personība. 100 g kultūras
0.25 Šokējošā Ķīna. orgānu � rgus
1.30 1.1. Aktuālā intervija
5.30 Saknes debesīs

LTV7
6.00 Latvijas valsts himna
6.03, 5.30 1000 jūdzes Mjanmā
6.30 Pie stūres
7.00 Ceturtā studija
7.30, 5.00 Ielas garumā
8.00 Vides fak� 
8.30 Dzimis Eiropā. 
9.00 Zaglīgie pēr� ķi
9.30 Es - savai zemītei
10.05 Mājas, kur atgriez� es
11.00, 17.35 Muhtars atgriežas
11.55 Ar savu tautas dziesmu. 
Dzejnieks Jānis Peters
12.55 No� kumu skatlogā
13.25 Skats rītdienā.
13.55 Nedēļas apskats
14.25 Lucavsala. Piemēslot 
aizliegts!
14.45 Zaglīgie pēr� ķi
15.15, 1.30 Projekts Nākotne

15.45, 21.55 Maklauda meitas
16.35 Dzīve šodien
18.30 Ziņas
18.50 PK biatlonā
20.35 Punk�  uz i
22.45 Nacionālie dārgumi.100 
g kultūras
23.30 Personība. 100 g kultūras
0.30 Sporta studija
1.15 Zebra

LNT
5.00, 4.35 Karamba!
5.15 Bernards
5.30 Kris� gā programma 
6.00 30 minūtes virtuvē ar 
Džeimiju Oliveru
6.30, 2.55 LNT rīta ziņu 
raidījums ”900 sekundes”
8.40, 0.05 Dzīvīte
9.10 Nekad nesaki nekad
10.25, 13.45 TV skatlogs
10.40 Kaislību jūrā
11.45 Izgudrotāja
14.00, 17.50, 20.00 LNT ziņas
14.20 30 minūtes virtuvē ar 
Džeimiju Oliveru
14.55 Bērni un vecāki
15.50 Nemelo man!
16.50 Kaisle un vara
18.00 Mana mamma gatavo 
labāk nekā tavējā
18.55, 1.45 Ziemas saule
20.40, 2.30 Degpunktā
21.10 Lauku sēta
22.15 Varas spēles
23.10 Čikāgas liesmās
0.25 Starp putniem un cilvēkiem
1.00 Provokators

TV3
5.00, 0.35 Reiz sensenos laikos
5.50, 12.00 Drošības aģen�  
V.A.I.R.O.G.S
6.50, 13.15 Mul� ilmas
8.20, 17.55 Mei� enes
8.55, 16.55 Īpašo uzdevumu 
vienība Hawaii 5-0

9.55, 0.05 Čaļi ar bērniem
10.55 Ekstrasensu cīņas
14.35 Mazās sievietes. 
Losandželosa
15.35, 20.20, 3.05 UgunsGrēks
19.00, 3.40 TV3 Ziņas
19.35, 4.10 Bez Tabu
21.00 Kāsla metode
22.00 Džons Viks
2.20 Kā izbēgt no soda par 
slepkavību

TV3+
5.50, 15.40, 1.55 Māja-2
6.40 Jaunatne
7.40 Bulta
8.35, 14.35 Comedy Club
9.50, 17.50 Kijeva dienā un nak� 
10.50, 16.40 Univers
12.00 TV Shop
12.20, 18.50 Virtuve
21.00 Mf. Bez robežām
23.00 Mf. Izlaidums
1.00 Apsardze

NTV Mir
5.00, 7.00, 9.00, 12.00, 15.00, 
18.00 Šodien
5.10 Rīts
6.30 Jūlijas Visockas studija
7.05 Muhtara atgriešanās
9.20 Mežzinis
11.00 Zvērināto � esa
12.25 Ārkārtas gadījums
13.00, 1.00 Sa� kšanās vieta
15.25 Piektdienis
17.05 Runājam un rādām
18.50 Provinciālis
20.35 Pensilvānija
22.40 Dienas kopsavilkums
23.05 Svešais rajons
3.00 Mūsu uzraugs
4.05 Braucam un ēdam!

PBK
6.30, 9.00, 11.00, 14.20, 
16.55, 1.55 Ziņas
6.35 Bērnu klubs
7.00, 9.25 Labrīt! 
9.55 Dzīvo vesels!

11.30 
Kontrolpirkums
12.05 Laiks rādīs
12.50, 2.10 
Moderns spriedums 
14.50 Par mīles� bu
15.55 Vīriešu/ 
sieviešu
17.45, 18.05 
Precamies!
18.00, 20.45, 
23.00 Latvijas laiks
18.55 Lai runā!
20.00 Laiks
21.20, 23.05 
Iemāci mani dzīvot
23.35 Vakara Urgants
0.25 Maršals 
Žukovs. Pirms un 
pēc uzvaras.
1.25, 5.55 EuroNews
3.00 Nosvēr�  un laimīgi
5.15 Smieklīgākie videoklipi

RTR Planēta (Baltija)
6.00 Rīts
10.00 Par pašu galveno
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Vēs� s
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 
Vēs� s-М
12.00, 1.20 Kultūras ziņas
12.20 Piektā asins grupa
15.00 Dzīves noteikumi
15.25 Habarova princips
17.40, 3.45 Tiešais ēters
18.50, 4.50 60 minūtes
21.00 Sofi ja
22.50 Duelis
0.40 Mākslīgā atlase 
1.40 Regtaims jeb pārtrauktais laiks
2.10 Ieguldījums

RenTV Baltic
5.45, 23.10 Ska� � es visiem
6.05 Pazīs�  mūsējos
6.25 Afromaskavie� s
7.10 Bērnu klubs
7.34 Laika ziņas
7.35, 19.45 Saviesīgas vakariņas
8.40 Pareizs līdzeklis
9.55, 17.30 Ģimenes drāmas

11.00 Slepenās teritorijas
12.05, 18.35 Dzeno� es pēc 
pagātnes
13.05 Dokumentāls projekts
16.25 Dīvaina lieta
20.50 Ekstrasensu cīņas
0.15 Šokējošo hipotēžu diena
1.05 Ziņas

ONT
5.00, 5.30, 6.00, 6.30, 7.00, 
7.30, 8.00, 10.00, 12.00, 15.00, 
17.00, 19.30, 23.20 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
11.10 Vienatnē ar visiem
12.10 Vīriešu/ sieviešu
13.15 Par mīles� bu
14.10 Laiks rādīs
15.55 Precamies!
17.20 Piezīmes
17.50 Lai runā!
19.00 Laiks
20.05 Jā� ek skaidrībā
20.30 Mažors

Baltkrievija 1
5.00, 6.20, 7.15 Labrīt, 
Baltkrievija!

6.00, 7.00, 8.00, 11.00, 14.00, 
18.00, 23.25 Ziņas
6.05, 7.05 Ekonomikas ziņas
6.10, 7.10, 18.40, 22.55 Zona Х
8.10, 0.00 Melnā upe
9.00, 12.00, 15.00 90 sekundes
10.00, 19.00 Sieviešu ārsts
11.10, 15.30 Ģimenes 
melodrāmas
12.20 Diena lielpilsētā
13.20 Bērnu ārsts
14.15, 17.40 Reģionālās ziņas
14.25 Mf. Pirāts un pirāte
16.35 Baltkrievijas laiks
18.20, 23.10 Interešu sfēra
20.00 Panorāma
20.45 Aktuāla intervija
21.15 Pēdas
23.45 Sporta diena

Baltkrievija 2
6.00 TV rīts
8.00, 21.10 TV barometrs
8.05, 22.20 Onlains
8.35, 17.05 Tāds darbs
9.25, 19.20 Ekstrasensi detek� vi
10.20, 20.25 Mana burvīgā aukle
10.55, 16.05 Nepiedzims�  skaista
11.50, 18.00 S� la ikona
13.10 Mīles� ba onlainā
14.20 PIN kods
15.05, 21.15 Mf. Trīspadsmit
21.00 Sportloto 6 no 49, KENO
22.45 Kā es sa� ku jūsu mammu

CETURTDIENA,  1. decembris

LTV1
6.00 Latvijas valsts himna
6.02 Adreses
6.30 Rīta Panorāma
8.35 Kalnu patruļa
9.35 Plosītās sirdis
10.35, 13.00, 14.50 Top-Shop
10.50 Ceturtā studija
11.15 Alpu dakteris 12.10 V.I.P.
13.15 Saknes debesīs
13.50 Millijas jaunkundzes 
jautājumi
13.58 Zīmē, līmē, dari pats!
14.10 Kā Lupa� ņi precējās
14.20 Dardarija. Zeme, kurā 
viss ir iespējams
15.05 Mājas, kur atgriez� es
16.05 Plosītās sirdis
17.00 Kalnu patruļa
18.00, 23.15 Ziņas
18.55 Kultūršoks. 100 g kultūras
19.05 Gudrs, vēl gudrāks
20.30 Panorāma
21.15 Nāve paradīzē
23.30 Latvijas sirdsdziesma
0.25 Tēvs Brauns
1.20 Alpu dakteris
2.10 Inspektors Džordžs Džentlijs
3.50 Aizliegtais paņēmiens
4.45 Sporta studija
5.30 Province

LTV7
6.00 Latvijas valsts himna
6.03, 5.00 1000 jūdzes Mjanmā
6.30 Labākais no Euromaxx
7.00 Ceturtā studija
7.30 Neatklā� e Tuvie austrumi
8.30 Bezceļu tūrisms
9.00 Zaglīgie pēr� ķi

9.30 Dzimis Eiropā. 
10.05 Mājas, kur atgriez� es
11.00, 18.00 Muhtars atgriežas
11.55 1.1    12.45 Nacionālie 
dārgumi.100 g kultūras
13.30 Personība. 100 g kultūras
14.30 Aiz fi niša līnijas.
15.05 Tas vari būt Tu.
15.35, 1.00 Pie stūres
16.05 Maklauda meitas
17.00 Dzīve šodien 19.00 Ziņas
19.35 Personīgā lieta
20.05 Leģendārie albumi. The 
Band. The Band   21.10 Brāļi
23.05 Latviešu jaunie režisori. 
0.00, 1.30 PK skeletonā
2.35 Eiropa koncertos
3.25 Aculiecinieks
4.00, 5.30 PK bobslejā
5.00 1000 jūdzes Mjanmā

LNT
5.00 Vilfreds
5.20, 4.40 Karamba!
5.45 Kārdinājuma varā
6.00 30 minūtes virtuvē ar 
Džeimiju Oliveru
6.30, 3.00 LNT ”900 sekundes”
8.40, 2.15 Dzīvīte
9.10 Nekad nesaki nekad
10.20, 13.45 TV skatlogs
10.35 Kaislību jūrā
11.45 Mana mamma, mani vīrieši
14.00, 17.50, 20.00 LNT ziņas
14.20 30 minūtes virtuvē ar 
Džeimiju Oliveru
14.55 Bērni un vecāki
15.50 Nemelo man!
16.50 Kaisle un vara
18.00 Mana mamma gatavo 
labāk nekā tavējā

18.55 Ziemas saule
20.40, 2.35 Degpunktā
21.10 Mūsu labākās dziesmas. 
Klaidonis    22.25 Nosvēr� e
0.35 Greizais spogulis

TV3
5.00, 1.30 Reiz sensenos laikos
5.50, 14.55 Mazās sievietes. 
Losandželosa
6.50, 13.15 Mul� ilmas
8.20 Mei� enes
8.55, 17.00 Īpašo uzdevumu 
vienība Hawaii 5-0
9.55 Kāsla metode
10.55 Ekstrasensu cīņas
12.00 Drošības aģenti V.A.I.R.O.G.S
15.55 Slik� e robo� 
18.00 Šķiršanās formula
19.00, 3.45 TV3 Ziņas
19.35, 4.15 Bez Tabu
20.20 Viens pats mājās
22.25 Bagāžas saņemšana
0.35 Čaļi ar bērniem
2.20 Izdzīvojušie

TV3+
5.50, 15.40, 23.55 Māja-2
6.40 Jaunatne   7.40 Bulta
8.35, 14.35 Comedy Club 
9.40, 17.50 Kijeva dienā un nak� 
10.50, 16.40 Interni
12.05 TV Shop   13.25 Virtuve
18.50 Reiz Krievijā
20.00 Mf. Volts
21.55 Mf. Divu sievu vīrs

NTV Mir
5.00, 7.00, 9.00, 12.00, 15.00, 
18.00 Šodien    5.10 Rīts
6.30 Jūlijas Visockas studija

7.05 Muhtara atgriešanās
9.20 Mežzinis
11.00 Zvērināto � esa
12.25 Ārkārtas gadījums
13.00, 2.30 Sa� kšanās vieta
15.25 Piektdienis
17.05 Runājam un rādām
18.35 Izmeklēšana
19.00 Df. Georgijs
20.55 Ekstrasensi pret detektīviem
22.55 Inspektors Kūpers 
0.20 Vairākums
1.35 Mēs un zinātne. Zinātne un mēs.
4.30 Laulā� e

PBK
6.30, 9.00, 11.00, 14.20, 
16.55 Ziņas
6.35 Mul� ilmas
7.00, 9.25 Labrīt!
9.55 Dzīvo vesels
11.30 Kontrolpirkums
12.05 Vienatnē ar visiem
13.10 Moderns spriedums
14.50 Par mīles� bu
15.55, 17.45, 18.05 Vīriešu/ sieviešu
18.00, 20.40 Latvijas laiks
18.50 Cilvēks un likums
20.00 Laiks   21.15 Brīnumu lauks
22.25 MasterŠefs
2.10 Vakara Urgants
2.50 1 in city
3.20, 5.50 EuroNews
3.50 Mf. Portrets ar lietu
5.20 Smieklīgi videoklipi

RTR Planēta (Baltija)
6.00 Rīts
10.00 Par pašu galveno
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Vēs� s
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 
Vēs� s-М

12.00 Kultūras ziņas
12.20 Piektā asins grupa
15.00, 3.50 Piektā izlīgšana
15.25 Habarova princips
17.40 Tiešais ēters
18.50, 4.20 60 minūtes
21.00 Humora raidījums
23.25 Mf. Personīgā interese
0.55 Baltā studija
1.40 Mf. Divi gusāri

RenTV Baltic
5.35, 22.55 Ska� � es visiem
6.25 Vecpuisis
7.05 Bērnu klubs
7.24 Laika ziņas
7.25, 19.45 Saviesīgas vakariņas
8.35 Pareizs līdzeklis
9.50, 17.30 Ģimenes drāmas
10.50 Slepenās teritorijas
11.55 Dzeno� es pēc pagātnes
12.55 Ekstrasensu cīņa
15.20 Slepenās teritorijas
16.25, 0.00 Dīvaina lieta
20.50 Čapmanes noslēpumi
0.55 Smieklu shēma

ONT
5.00, 5.30, 6.00, 6.30, 7.00, 
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 Moderns spriedums 
11.20 Atpakaļskai� šana
12.10 Vīriešu/ sieviešu 
13.10 Laiks rādīs
15.20 Mf. Melnais mūks
17.20 Piezīmes
17.55 Brīnumu lauks

19.00 Laiks    20.05 Balss
22.00 Kas? Kur? Kad?
23.05 Vakara Urgants

Baltkrievija 1
5.00, 6.20, 7.15 Labrīt, 
Baltkrievija!
6.00, 7.00, 8.00, 11.00, 14.00, 
18.00, 22.35 Ziņas
6.05, 7.05 Ekonomikas ziņas
6.10, 7.10, 18.20 Zona Х 
8.10, 23.05 Melnā upe
9.00, 12.00, 15.00 90 
sekundes
10.00, 19.00 Sieviešu ārsts
11.10, 16.35 Ģimenes 
melodrāmas
12.20 Diena lielpilsētā
13.20 Bērnu ārsts
14.15, 17.40 Reģionālās ziņas
14.25 Mf. Pirāts un pirāte
20.00 Panorāma
20.45 Mūsējie
21.00 Mf. Viss nav nejauši
22.55 Sporta diena

Baltkrievija 2
6.00 TV rīts
8.00, 21.40 TV barometrs
8.05 Mats matā
8.35, 17.00 Tāds darbs
9.25 Repor� eris
10.15 Onlains
10.45, 16.00 Nepiedzims�  
skaista
11.45, 18.00 S� la ikona
13.10 Mīles� ba onlainā
14.20 PIN kods
15.05, 23.25 Mf. Trīspadsmit
19.20, 21.05 Ekstrasensu cīņa 
21.00 Sportloto 5 no 36, KENO
21.45 Mf. Paragrāfs 78

PIEKTDIENA,  2. decembris

0.55 Ziņas

ONT
5.00, 5.30, 6.00, 6.30, 
7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 
12.00, 15.00, 17.00, 
19.30, 0.20 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
11.10 Vienatnē ar visiem
12.10 Vīriešu/ sieviešu
13.15 Par mīles� bu
14.10 Laiks rādīs!
15.55 Precamies!

17.20 Piezīmes
17.50 Lai runā
19.00 Laiks
20.05 Mažors
21.55 25 gadi pēc PSRS
22.40 Vakara Urgants
23.20 Iļjas Lagutenko 
sep� ņas jūras

Baltkrievija 1
5.00, 6.20, 7.15 Labrīt, 
Baltkrievija!
6.00, 7.00, 8.00, 11.00, 
14.00, 18.00, 23.20 Ziņas
6.05, 7.05 Ekonomikas 
ziņas
6.10, 7.10, 18.40, 22.40 
Zona Х

8.10, 23.50 Melnā upe
9.00, 12.00, 15.00 90 
sekundes
10.00, 19.00 Sieviešu ārsts
11.10, 15.30 Ģimenes 
melodrāmas
12.20 Diena lielpilsētā
13.20 Bērnu ārsts
14.15, 17.40 Reģionālās 
ziņas
14.25 Zelta pasaule
16.35 Baltkrievijas laiks
18.20, 23.00 Interešu 
sfēra
20.00 Panorāma
20.45 Aktuāla intervija
21.00 Pēdas
23.40 Sporta diena

Baltkrievija 2
6.00 TV rīts
8.00, 21.05 TV barometrs
8.05, 22.15 Online
8.30, 17.00 Tāds darbs
9.20, 19.20 Ekstrasensi - 
detek� vi
10.20, 20.25 Mana 
burvīgā aukle
10.55, 16.05 Nepiedzims�  
skaista
11.50, 17.55 S� la ikona
13.15 Jaunkundze - zemniece
14.20 PIN kods
15.05, 21.10 Mf. Trīspadsmit
21.00 Sportloto 5 no 36, 
KENO
22.45 Kā es sa� ku jūsu 
mammu

Antons Arnicāns saņem goda zīmi par 
sasniegumiem Starptautiskajās olimpiādēs
27. novembrī Rīgā, Lielajā ģildē, tika godināti Latvijas sporta 
veterāni. Tika pasniegtas medaļas un goda zīmes par sasnie-
gumiem sporta dzīvē Latvijā un pasaulē. Goda zīmi saņēma arī 
dagdānietis Antons Arnicāns par sasniegumiem Starptautis-
kajās sacensībās - svarbumbu celšanā.

Pasākuma laikā tika apjausts, cik spēcīga ir Latvijas sporta vete-
rānu aktivitāte un stiprā griba gūt panākumus ne tikai Latvijas mēro-
gā, bet arī Starptautiskajās olimpiādēs. Par Latvijas sporta veterānu 
sasniegumiem 2015./2016.gadā plašāk nākamajā laikraksta numurā.

Elizabete Viļuma- GražuleElizabete Viļuma- Gražule
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Izdevējs - SIA “LER 8”.
Reģ. Nr. LV 51503017321
Norēķinu konts SEB BANKĀ:
LV22UNLA0023000467070
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Rēzekne, Baznīcas 28.
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Fakss - 65681465
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Tulkotāja

IEPĒRK
teļus, aunus, liellopus. T. 26524409.

Eksporta uzņēmums
SIA “Baltic Beef 

Sale”
IEPĒRK 

* liellopus kautuvei 
* jaunlopus nobarošanai

1.35 + pvn eur/kg buļļi 650+
1.25 + pvn eur/kg teles 550+
1.07 + pvn eur/kg govis 700+

Samaksa tūlītēja. Svari. 
Tālr. 20553533, 

20135740, 20135741.

iepērk liellopus, 
jaunlopus, aitas, zir-
gus. Svari. Samaksa 
tūlītēja.   T. 28761515.

SIA “LATVIJAS 
GAĻA” 

Reklāmas un sludinājumi

PĒRK

PĀRDOD
2-istabu dzīvokli Dagdā, Dau-
gavpils ielā 13-5. Tālr. 29455509;
“MITSUBISHI Grandis”- 2.0 Di-D, 
2006., 6 vietas, tumši zila, saka-
bes āķis, braucoša. T. 26096973;
“BMW 318”- 11.2006., 95, no Vāci-
jas. Latvijā nav ekspluatēta. Cena 
pēc vienošanās. T. 26540394;
“OPEL Astra” - 1.6, 1998., ben-
zīns, TA līdz 09.2017., labā stā-
voklī. Tālr. 29932527;
“VW Passat Variants” - 1992., cena 
pēc vienošanās. T. 20235053;
traktoru MTZ-82 UKL darba kār-
tībā. Tālr. 26231123; 
 SIA “STIVULS” pārdod zie-
mas riepas R 14 no 26 €, R 15 
no 27 €, R 16 no 28 €, R 17 no 
42 €. Krāslavā, Indras ielā 32 
b. Tālr. 29147390, 29167019;
13, 14, 15, 16 collu riepas. Metāla 
un alumīnija diskus. Velosipēdus. 
Montāža uz vietas. T. 29479733;
pelēkas zosis. Tālr. 22493331;
kartupeļus. Tālr. 29156359;
kartupeļus. Tālr. 27131681;
sausu malku. VEIC iekšējos celt-
niecības darbus. Tālr. 27311977;
skaldītu malku. Тālr. 26677812.

visaugstākā cena par meža īpa-
šumiem vai cirsmām, l/s zemi. Tū-
lītēja samaksa. Tālr. 29105447, 
20318082, 27413393;
mežus ar zemi, cirsmas. Samak-
sa uzreiz. Tālr. 26346688.
graudu attīrīšanas mašīnu SM 
4, graudu gliemežtransportierus. 
Tālr. 25911340;
guļbūvi nojaukšanai vai “dzīvu” 
vagonu. Tālr. 26068674.

DAŽĀDI
bīstamo koku zāģēšana ka-
pos, pie elektrolīnijām. Tālr. 
20037233, 26372392;
DĀVINA tumši pelēku kaķenīti (2 
mēn.). Tālr. 28814008.

Koks nezin, kad vētrā tas  lūzīs,
Ne cilvēka sirds, kad pukstēt stās.

Skumju brīdī esam kopā ar 
Aivaru Belkovski, māmuļu 
mūžības ceļā pavadot.
Ezernieku vidusskolas bijušie 

klasesbiedri.SIA “RENEM” 
iepērk jaunlopus, liellopus, aitas. 

ELEKTRONISKIE SVARI.
Paagstinātas cenas.Skaidra naudā vai ar pārskaitījumu. 

T. 65329997, 29485520,  29996309, 26393921, 26447663

 Z/S “Madera”
Iepērk jaunlopus, liello-

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

Tālr. 26563019

SIA “AIBI” iepērk
liellopus, jaunlopus, 

aitas, zirgus. 
Pērk arī gaļas šķirnes 

jaunlopus eksportam. 
Labas cenas. Samaksa 
tūlītēja. Svari.

Tālr. 26142514, 20238990.

SIA “LAUKU MIESNIEKS”
iepērk mājlopus. 

Augstas cenas. Samaksa 
tūlītēja. Svari. T. 20207132.

SIA  “FORVEST”
Pērkam augošu mežu, mežu 

ar zemi, ieķīlātu mežu un bez 
dokumentiem.  Meža izstrā-
dāšanas pakalpojumi.  Meža 
izvedēja, forvardera pakal-
pojumi. Pārdodam malku (3 
m). T. 26677812, 20377801.

 Izsakām līdzjūtību tuvinie-
kiem sakarā ar Leokādijas 
Dmitrijevas nāvi. 

Kaimiņi

ATVADOTIES NO SKOLOTĀJAS STANISLAVAS BELKOVSKAS
Reiz izzūd viss,
Kam ziedu krāšņums dots,
Tik paliek mūžs, 
Kas darbiem vainagots.

Rudenīgi drēgnais 23. no-
vembra rīts atnesa skumju vēs-
ti – mūžībā aizgājusi ilggadēja 
Ezernieku vidusskolas skolotāja 
Stanislava Belkovska.

Skolotāja Stanislava Bel-
kovska (Ivanovska) dzimusi 
1930.gadā Asūnes pagastā, kur 
pabeigusi Kairišu septiņgadīgo 
skolu un mācījusies Dagdas vi-
dusskolā. Pēc skolas absolvē-
šanas mācījās skolotāju kursos 
Jūrmalā, bet 1954.gadā beidza 
Skolotāju institūta neklātienes 
nodaļu. Pirmie darba gadi pagāja 
Pauļukalna pamatskolā pie Balt-
krievijas robežas, Patmalnieku 
pamatskolā Ezernieku pagasta 
teritorijā.

Ezernieku vidusskolā skolotā-
ja Stanislava Belkovska  strādāja 

no 1957. līdz 1985.gadam kā sā-
kumskolas skolotāja, pasniedza 
arī rokdarbus un latviešu valodu 
krievu plūsmas klasēs. Stanisla-
vas Belkovskas pedagoģiskais 
darba stāžs ir 35 gadi.

Stanislavai Belkovskai bija 
dots ne tikai skolotājas talants, 
bet arī prasmīgas rokdarbnieces 
dotības. Savulaik uz stellēm tapa 
arī tautas tērpi skolas deju kolek-
tīviem. Auda igauņu priekšautus, 
latviešu tautas tērpus, zēnu ves-
tes. Viņa bija viena no pieredzes 
bagātākajām rokdarbniecēm, 15 
gadus viņa bija strādājusi “Daiļ-
radē”, saglabājusies informācija, 
ka šajā laikaposmā izgatavoti 
736 tamborēti plecu lakati, bija 
arī zeķes un cimdi. Vairāk nekā 
1000 viņas darināto lakatu silda 
valkātājas un viņu sirdis.

1983.gada vasarā tika orga-
nizēta rokdarbu izstāde Obiteļas 
viesu namā, kur darbus vērtēja 
Rīgas mākslinieki un piešķīra 

Stanislavai Belkovskai daiļamata 
meistara 5.kategoriju.

 Ar savu prasmi un pieredzi 
viņa centās dalīties. Vadot Ezer-
nieku ciemata rokdarbnieču pul-
ciņu, viņa bija prasīga un necieta 
paviršību, tomēr daudzas dalīb-
nieces apguva vajadzīgās iema-
ņas, lai strādātu “Daiļradē”.

Līdzās skolotājas darbam 
un aktīvai darbībai rokdarbu 
mākslas pasaulē Stanislava Bel-
kovska ar lielu atbildības sajūtu 
pildīja sievietes misiju. Viņa bija 
savas ģimenes pavarda glabātā-
ja un mīļa māte bērniem, sapro-
toša vecmāmiņa mazbērniem.

Likteņa vēji nopūta dzīvības 
sveci, apstājās cilvēka sirds, bet 
nezudīs vērtības, ko skolotāja bija 
veidojusi sevī un citos – godīgums, 
pienākuma apziņa, mīlestība uz 
mākslu, lepnums par savu tautu.

23.11.2016.   
Ezernieku vidusskolas

 kolektīvs

SIA “Cēsu gaļas kombināts” 
par labām cenām 

iepērk jaunlopus un liellopus.
Samaksa pēc vienošanās. 
Tālr. 26185703, 25573447

ATLAIDES
kapu pieminekļu 
izgatavošanai.

Krāslavā, Jaunā iela 1 3, 
tālr. 65681339, 25633212.
Dagdā, Rīgas ielā 2a, 

tālr. 28686822.

Turpinājums. Sākums 2. lpp.
Ņemot vērā to, ka iesais� tās 

dalībvals� s � ks aicinātas rīko� es 
to primārās atbildības jomās, pīlārs 
a�  ecas arī uz jomām, kurās ES nav 
pilnvaru un nav nodoma pieņemt 
� esību aktus, bet kurās būtu vē-
lams sniegt norādes un apmainī� es 
ar praksi. 

Ko vēl Komisija dara sociālajā 
jomā?

Komisija jau ir veikusi vairākas 
inicia� vas, lai s� prinātu cen� enus 
sais� bā ar neatliekamām prioritā-
tēm un atjauninātu ES sociālo � e-
sību aktu kopumu ar mērķi risināt 
jaunus uzdevumus, ievērojot prin-
cipus, kurus iekļaus pīlārā. Piemē-
ram, pašreizējā pilnvaru termiņa 
laikā Komisija ir vel� jusi lielāku 
uzmanību sociālajiem aspek� em, 
koordinējot ekonomikas poli� ku 
Eiropas pusgadā un tās darbībās 
labāka regulējuma jomā; tā izvirzī-
jusi priekšplānā Jaunatnes nodar-
binā� bas inicia� vu (JNI), lai veici-
nātu cīņu pret jauniešu bezdarbu; 
tā ir izdevusi ieteikumu ilgtermiņa 
bezdarbnieku reintegrācijai darba 
� rgū, lai palīdzētu dalībvals� m iz-
mantot labāku praksi; Komisija ir 
ierosinājusi Eiropas pieejamības 
aktu, lai vienotajā � rgū nepiecie-
šamās preces un pakalpojumus 
padarītu pieejamākus cilvēkiem ar 
invaliditā� . 

ES sociālo � esību aktu kopumu 
papildina arī Eiropas strukturālie 
un inves� ciju fondi (ESIF), jo īpa-
ši Eiropas Sociālais fonds (ESF), kas 
katru gadu sniedz atbalstu vairāk 
nekā 15 miljoniem cilvēku, palīdzot 
� em pilnveidot savas prasmes, vei-
cinot viņu integrāciju darba � rgū, 
cīno� es pret sociālo atstum� bu un 
nabadzību un uzlabojot valsts pār-
valdes efek� vitā� . 

2014.–2020. gadam ir piešķir�  
86,4 miljardi eiro no ESF, 3,2 miljar-
di eiro no JNI un vēl 38,5 miljardi 
eiro līdzfi nansējuma no valsts lī-
dzekļiem, un ESF ir bū� ska nozīme, 
atbalstot dalībvalstu ieguldījumus 
cilvēkkapitālā un tādējādi s� prinot 
Eiropas ekonomikas konkurētspēju, 
tai izejot no krīzes. 

Kāds ir šīs apspriešanās mērķis? 
Apspriešanās procesam ir trīs 

mērķi:
izvērtēt pašreizējo ES sociālo 

� esību aktu kopumu, lai noteiktu, 
cik lielā mērā esošās � esības pie-
mēro un ir aktuālas, un to, vai un 
kurās jomās būtu nepieciešami jau-
ni šo � esību īstenošanas veidi;

aplūkot darba organizācijas 
modeļu un sabiedrības jaunās ten-
dences, ņemot vērā jauno tehnolo-
ģiju ietekmi, demogrāfi skās tenden-
ces vai citus darbam un sociālajiem 
apstākļiem svarīgus faktorus;

apkopot viedokļus un atsauks-
mes par Eiropas sociālo � esību pī-
lāra nozīmi. Apspriešanās rezultā�  
būtu jāizmanto par pamatu disku-
sijām par pīlāra darbības jomu un 
saturu, kā arī par tā nozīmi EMS 
sociālajā dimensijā, un pārdomām 
par eirozonas īpašajām vajadzībām. 

Visbeidzot, šim pārdomu procesam 
būtu jāpalīdz ārpus eirozonas eso-
šajām dalībvals� m pieņemt lēmu-
mu par to, vai piedalī� es pīlārā. 

Kā � ks strukturē�  apspriešanās 
rezultā� ? 

Lai atbals� tu apspriešanos, 
papildus vispārējai sabiedriskai ap-
spriešanai � ks veik�  vairāki mērķ-
� ecīgi pasākumi ar mērķi apkopot 
strukturētu informāciju par trim 
galvenajiem tema� em: 

Pārskats par ES sociālo � esību 
aktu kopumu: vai � esību ak�  jopro-
jām ir nozīmīgi un aktuāli?

Darba un sociālās aizsardzības 
sistēmu nākotne: kādi ir turpmākie 
uzdevumi un iespējas?

Eiropas sociālo � esību pīlāra 
nozīme dziļākas un taisnīgākas eko-
nomiskās un monetārās savienības 
izveidē: kādas ir galvenās prasības 
a�  ecībā uz eirozonas darbību?

Kuras sociālo � esību jomas ir 
iekļautas pīlāra projektā?
 Poli� kas jomas ir iedalītas šā-

dās trīs galvenajās grupās. 
Vienlīdzīgas iespējas un pie-

kļuve darba � rgum, tostarp pras-
mju a�  s� ba un mūžizglī� ba, un 
ak� vs atbalsts nodarbinā� bai, lai 
palielinātu nodarbinā� bas iespējas, 
atvieglotu pāreju starp dažādiem 
profesionālajiem statusiem un uz-
labotu indivīdu nodarbinā� bas ie-
spējas.

Taisnīgi darba nosacījumi, 
lai izveidotu atbilstošu un � camu 
� esību un pienākumu līdzsvaru 
starp darba ņēmējiem un darba 
devējiem, kā arī starp elas� guma 
un sociālās drošības elemen� em, 
lai atvieglotu darbvietu radīšanu, 
pieņemšanu darbā un uzņēmumu 
pielāgošanās spējas, un sekmētu 
sociālo dialogu.

Piemērota un ilgtspējīga sociā- 
lā aizsardzība un piekļuve augstas 
kvalitātes pamatpakalpojumiem, 
tostarp bērnu aprūpei, veselības 
aprūpei un ilgtermiņa aprūpei, lai 
nodrošinātu cilvēka cienīgus dzīves 
apstākļus un aizsardzību pret risku 
un sniegtu iedzīvotājiem iespējas 
pilnvēr� gi piedalī� es nodarbinā� bā 
un sabiedrībā kopumā.

Ikviens var piedalī� es sabied-
riskajā apspriešanā aizpildot anke-
tu elektroniski:

h t t p s : / / e c . e u r o p a .
e u / e u s u r v e y / r u n n e r / 6 8 e -
c 5 5 c a - c 9 1 5 - 4 c e 4 - c 9 2 3 - f e -
9e2591d416

Anketa ir pieejama visās ES 
valstu valodās.

Materiāla sagatavošanā iz-
mantota

h� p://europa.eu un citu inter-
neta vietņu informācija.

Iveta LEIKUMA

Turpinās Eiropas sociālo 
tiesību pīlāra apspriešana

Z/S “Sapnis” pieņem 
pasūtījumus Ziemassvēt-
ku dāvanu izgatavošanai. 
Tālr. 65681357
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