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Aglonas, Dagdas un Krāslavas novada laikraksts
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Krāslavas novada Dzimtsarakstu 
nodaļā novembrī ir reģistrēti 8 bērni - 

3 meitenes un 5 zēni.

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 abonēt laik-

rakstu redakcijā, mēs esam sarūpējuši pārsteigumu - eksklu-
zīvu kalendāru 2017. gadam un citus patīkamus suvenīrus. 

Bet tas nav viss! Mūsu lasītāji, kuri abonēs laikrakstu “Ezer-
zeme” visam nākamajam gadam, 2017. gadā varēs publicēt divus 
privātus sludinājumus pilnīgi par brīvu, bet pus gada abo-

nentiem 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
Jaunumi Krāslavas 
grāfu Plāteru vārdā 

nosauktajā poļu 
pamatskolā

2.lpp

Par pedagogiem 
neapžēlojās

2.lpp

PII “Pīlādzītis” - 30!
3.lpp

Atvadas no upes un 
ezera

5. lpp

Kā arī TV programma, 
sludinājumi, reklāmas un 
daudz citas aktuālas un 
noderīgas  informācijas.

IEDZĪVOTĀJU IEVĒRĪBAI!  
PA “Krāslavas Slimokase” atgādina, ka pacienta iemaksu par 

2017. gada I ceturksni, kas sastāda 21.34 EUR, jānomaksā līdz 
31.12.2016.g.  (ieskaitot). Nomaksājot pēc norādītā termiņa, pacien-
ta iemaksas grāmatiņa stāsies spēkā pēc 10 dienām, skaitot no pē-
dējā nomaksas datuma.          

 Slimokases administrācija

SVĒTKI tuvojas!

IEPRIE-
C I N I E T 
s a v u s 
m ī ļ o s 

ar KRĀSLAVAS novadā ra-
žotām, z/s “KURMĪŠI” izlo-
lotām, 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. 

Latvijā

Ceļā satiktie

Pie Dubnas.  
                                                    Alekseja GONČAROVA foto

 Informācija esošajiem un topošajiem uzņēmējiem

Semināra vadītāja, LUC ko-
mercdarbības konsultante Inta 
Murāne, informēja, ka uzstāša-
nās prezentācijas tiks publicētas 
Krāslavas un Dagdas novadu in-
terneta mājaslapās.

Par nodokļu likumdošanas 
aktualitātēm klātesošos informē-
ja Valsts ieņēmumu dienesta 
nodokļu pārvaldes fi zisko per-
sonu tiešo nodokļu metodikas 
daļas galvenā nodokļu inspek-
tore Maija Lisecka. Uzskatāmā 
prezentācijā, ar piemēriem, klau-
sītāji tika iepazīstināti ar grozīju-
miem likumā “Par valsts sociālo 
apdrošināšanu”, kas stājas spēkā 
ar 2017. gada 1. janvāri. Lai attu-
rētu klātesošos no jautājumiem 
par to, kāpēc šādi grozījumi bija 
nepieciešami, Maija Lisecka in-
formēja, ka likuma izmaiņas ir 
izstrādātas pēc Labklājības mi-
nistrijas iniciatīvas, lai pilnveidotu 
sociālās apdrošināšanas sistē-
mu, un viņa, kā Valsts ieņēmumu 
dienesta pārstāvis, ir tiesīga tikai 
izstāstīt šīs normas piemēroša-
nas kārtību, nevis sniegt atbildes, 
kāpēc šī norma ir iestrādāta.

Semināra dalībnieka jautā-

jums, vai grozījumi likumā “Par 
valsts sociālo apdrošināšanu” 
stāsies spēkā gadījumā, ja Valsts 
prezidents atgriezīs Saeimai otr-
reizējai caurlūkošanai pieņemtos 
grozījumus Mikrouzņēmumu no-
dokļa likumā, palika bez atbildes.

VID informatīvais tālrunis 
nodokļu jautājumos: 67120000.

Daugavpils biznesa inku-
batora vadītājs Andrejs Zelčs 
informēja, ka 1. decembrī sākas 
projektu pieņemšana Latvijas In-
vestīciju un attīstības aģentūras 
(LIAA) 14 reģionālajos biznesa 
inkubatoros visā Latvijā, kā arī 
Rīgas Radošo industriju biznesa 
inkubatorā.

Inkubatoru mērķis ir atbalstīt 
jaunu, dzīvotspējīgu un konku-
rētspējīgu komersantu izveidi 
un attīstību, nodrošināt fi ziskas 
personas un komersantus ar 
uzņēmējdarbības uzsākšanai 
un pilnveidei nepieciešamo vidi, 
konsultācijām, apmācībām un 
pasākumiem par vispārīgiem 
uzņēmējdarbības jautājumiem, 
mentoru atbalstu un grantu līdzfi -
nansējumu.

Turpinājums 2. lpp. 
Esam pateicīgi Krāslavas novada domes izpilddirektoram Jānim 

Geibam par palīdzību transporta sagādāšanā, lai mūsu bērni varētu 
doties uz sporta un balles deju sacensībām Madlienā. Sakām paldies 
arī Gunāram Svarinskim un autobusa šoferim Jānim Grabinskim. 

Treneris A. Boginičs un vecāki 

Decembra sākumā Latgales plānošanas reģiona Latgales 
uzņēmējdarbības centrs (LUC) organizēja bezmaksas semi-
nārus Krāslavā un Dagdā, lai sniegtu aktuālo informāciju par 
atbalsta iespējām uzņēmējdarbībai un nodokļu piemērošanas 
izmaiņām 2017. gadā. 

• Trīs mēnešu laikā - septembrī, ok-
tobrī un novembrī - par plānoto 
kolek� vo atlaišanu paziņojumus 
Nodarbinā� bas valsts aģentūrā 
(NVA) ir iesnieguši deviņi uzņē-
mumi, kuros kopumā paredzēts 
no darba atbrīvot 500 darbinieku. 
Kā iemesli kolek� vajai atlaišanai 
� ek minē�  sezonāls pārtraukums, 
uzņēmuma restrukturizācija, uz-
ņēmuma reorganizācija, pārvaldī-
šanas līguma termiņa beigas, bet 
viens uzņēmums kā kolek� vās 
atlaišanas iemeslu min ražošanas 
apstādināšanu, kā arī kāds cits - 
grozījumus likumā “Par valsts so- 
ciālo apdrošināšanu”.

• Par� ja “Saskaņa” pagājušajā gadā 
ziedojumos saņēmusi 76 000 eiro, 
biedra naudās 27 000. Ražīgs šis 
gads bija arī “Saskaņas” satelīt- 
organizācijām – par� jas birojā 
reģistrētā Nila Ušakova (S) bijušās 
dzīvesbiedres Jeļenas Ušakovas 

jauniešu organizācijai “Young.lv” 
ziedo�  70 000 eiro, bet organizāci-
jai, kas rīko Uzvaras dienas svinības 
“9.maijs.lv” – 149 000 eiro, vēsta 
“TV3” raidījums “Nekā personīga”.

• Aukstums šoziem paņēmis jau 29 
cilvēku dzīvības, bet vēl vairāki sim-
�  ar ķermeņa atdzišanu nonākuši 
slimnīcā. Savukārt Valsts apdegu-
mu centrā šoziem ārstējušies jau 12 
pacien� , kuri guvuši apsaldējumus.

• Latvijas Ģimenes ārstu asociāci-
jas valde šodien nolēma rīkot 
protesta akciju, tomēr par akciju 
nepieciešamību, veidu un laiku 
lems asociācijas biedri. Plānots, ka 
protesta akcijas no� ks nākamgad. 
Ģimenes ārstus satrauca divi jau-
tājumi - e-veselības sistēmas ievie-
šana un atalgojuma jautājums. Lai 
gan viens no jautājumiem daļēji 
atrisināts, atalgojuma pieaugums 
visiem nozares mediķiem nākam-
gad nav plānots.

• Daugavpilī ar tramvajiem pārvadā-
to pasažieru skaits šogad deviņos 
mēnešos salīdzinājumā ar 2015. 
gada a�  ecīgo periodu pieaudzis 
par 1,7%, savukārt Liepājā ar tram-
vaju pārvadāto pasažieru skaits ir 
samazinājies par 39,4%

• Eiropas Parlaments (EP) aps� pri-
nāja Eiropas Savienības (ES) bu-
džetu 2017. gadam, kurā bloka 
tēriņiem atvēlē�  158 miljardi eiro, 
cita starpā papildus līdzekļus pie-
šķirot nelegālās imigrācijas krīzes 
risināšanai un cīņai pret terorismu. 
Par budžeta aps� prināšanu balso-
ja 438 EP deputā� , kamēr 194 bal-
soja pret, bet sep� ņi a� urējās.

• Itālijas premjerministrs Mateo 
Renzi paziņojis par atkāpšanos no 
amata. Renzi par savu lēmumu 
paziņojis pēc tam, kad no� kušajā 
referendumā noraidītas viņa rosi-
nātās kons� tucionālās reformas. 
Valdības sakāve referendumā var 
s� prināt opozīcijā esošos populis-
tus un galēji labējos, kas jau tā jūtas 
iedvesmo�  pēc Trampa uzvaras. 

SIA «Māra N» 
aicina darbā 

PĀRDEVĒJU 
autodetaļu veikalā 

Dagdā
Prasības: datorprasmes.
CV sūtīt uz e-pastu ma-

ra.n@apollo.lv
Tālrunis 26525566

8. decembrī Krāslavā, 
tirdzniecības centrā “Beta”, 
pārdošanā būs kvalitatīva, 
Igaunijā ražota gultasveļa, 

spilveni, segas.
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Ministrs: mācību gads
tomēr būs jāpagarina par pāris nedēļām

Izglītības un zinātnes ministrijai, īstenojot plānotās mā-
cību satura reformas, tomēr būs jāpagarina mācību gads 
par pāris nedēļām.

Tā šorīt intervijā LTV raidījumam “Rīta Panorāma” sacī-
ja izglītības un zinātnes ministrs Kārlis Šadurskis.

“Diemžēl, bet, īstenojot plānoto mācību satura reformu, 
mums nāksies pagarināt mācību gadu par pāris nedēļām. Tā ir 
vienīgā bēdīgā ziņa bērnu vecākiem,” sacīja Kārlis Šadurskis.

Uz jautājumu, par cik nedēļām tas varētu tikt pagarināts, 
ministrs neatbildēja konkrēti, bet piebilda, ka 2018./2019. 
mācību gadā tas varētu tikt īstenots.

Lai gan ideja par mācību gada pagarināšanu par divām 
nedēļām izskanēja šī gada sākumā, tā jau sākotnēji tika kri-
tizēta. Šī gada martā K.Šadurskis izteicās, ka mācību gads 
būtu pagarināms par divām nedēļām. Tas gan nebūtu rude-
nī, bet, visticamāk, pavasarī. Ministrs pieļāva, ka tas raisīs 
smagas diskusijas, kā arī apzinājās, ka mācību gada paga-
rināšanai varētu būt neliela negatīva fiskālā ietekme, tomēr, 
atbildot uz jautājumu, ministrs nevarēja nosaukt  konkrētas 

summas. Lai gan skolēnu 
slodze tiktu izlīdzināta, 
nedēļā nāktu klāt vēl vai-
rākas mācību stundas - 
sports, veselības mācība 
un cilvēkdrošības bloks.

Latvijas Izglītības 
un zinātnes darbinieku 
arodbiedrības priekšsē-
dētāja Inga Vanaga mar-
tā sacīja, ka tā noteikti 
neesot ministrijas priori-
tāte, ka jaunas idejas jā-
virza rāmāk un pakāpe-
niski, lai netiktu tracināts 
izglītības sektors, informē aģentūra LETA.

Avots: E-klase
Alekseja GONČAROVA foto

Turpinājums. Sākums 1. lpp. 

Biznesa inkubatora mēr-
ķa grupa ir fiziskas personas, 
kas gatavojas veikt vai veic 
saimniecisko darbību un sīkie, 
mazie un vidējie komersanti, 
kas nav reģistrēti ilgāk par 3 
gadiem. 

Jaunajā inkubatoru prog-
rammā ir pieejama arī tā 
sauktā pirmsinkubācija, kuras 
ietvaros uzņēmēji var testēt 
savas biznesa idejas un sa-
ņemt konsultācijas. Katrā biz-
nesa inkubatorā ir izveidota 
koprades telpa jeb open-offi-
ce, kur gan pirmsinkubācijas 
procesā, gan arī pēc uzņem-
šanas inkubatorā var strādāt, tikties ar 
klientiem un veidot īpašu vidi pieredzes 
apmaiņai.

Biznesa inkubatorā uzņēmumi var 
saņemt visu nepieciešamo atbalstu un 
pakalpojumus uzņēmējdarbības attīstībai. 
Visiem pakalpojumiem tiks piemērots 50% 
līdzfinansējums, proti, uzņēmumam no 
pakalpojuma kopējās vērtības vajadzēs 
segt tikai 50%, un inkubators attiecīgi no-
segs otru pakalpojuma vērtības daļu. No 
2.darbības gada būs pieejami granti – līdz 
10000 eiro specifiskiem pakalpojumiem un 
līdz 5000 eiro aprīkojumam. 

Iestāšanās plānota 2016. gada de-
cembrī, atbalsts dalībniekam paredzēts 
līdz 2023. gada 31. decembrim. 

Neatbalstāmās nozares – zvejniecība 
un akvakultūra, lauksaimniecības produk-
tu primārā ražošana, tirdzniecība, finanšu 
starpniecība, komercpakalpojumi un azart-

spēles.
“Es šobrīd ticu, ka mēs iz-

veidosim inkubatoru, kā tādu 
vietu, kura tiešām veicinās uz-
ņēmējdarbības attīstību un visi 
zinās – inkubators ir tā vieta, 
no kurienes nāk visi uzņēmu-
mi” noslēgumā teica Andrejs 
Zelčs. “Mēs sadarbosimies 
ar visām institūcijām, kas va-
rētu veicināt uzņēmējdarbību 
– bankas, ALTUM, dažādas 
organizācijas, valsts iestā-
des, visu novadu un pilsētu 
pašvaldības. Šis saraksts var 
papildināties bezgalīgi, bet ir 
svarīgi sadarboties ar tiem, no 
kā būs vērā ņemams labums. 
Esam gatavi sākt darbu!”

Daugavpils biznesa inkubators ad-
rese: Viestura ielā 2. Tālr.: 62401094 
un 29504813. E-pasts: 
andrejs.zelcs@liaa.gov.lv

Biedrības “Krāslavas 
rajona partnerība” admi-
nistratīvā vadītāja Zane 
Ločmele iepazīstināja semi-
nāra dalībniekus ar LEADER 
projektu iespējām. “Uzskatu, 
ka LEADER projekti ir viena 
no iespējām, kas dota, lai 
cilvēks radītu kaut ko jaunu, 
veidotu savu nākotnes ceļu,” 
teica Zane. 2016. gadā tika 
izsludināti 2 konkursi un pie-
ņemti 16 projekti. 4 no tiem 
jau ir apstiprināti, daudzi vēl 
vērtēšanā, tikai viens neat-
bilda prasībām un tika no-
raidīts. 2017. gada sākumā 

“Krāslavas rajona partnerība” piedāvās 
daudzveidīgas atbalsta iespējas projektu 
realizēšanā. Ir nolemts izsludināt projek-
tus visās rīcībās. Tas nozīmē, ka ir iespēja 
rakstīt 6 dažāda veida projektus. “Galve-
nais akcents ir uzņēmējdarbības veicinā-
šana un ekonomiskā attīstība vietējās rī-
cības grupas (VRG) teritorijā - Krāslavas, 
Dagdas un Aglonas novados. Domājam 
par to, kā veicināt apkārtējās vides, cilvē-
ku dzīves kavalitātes uzlabošanu, par to, 
kā veicināt sabiedriskās aktivitātes” vēstī-
ja biedrības “Krāslavas rajona partnerība” 
administratīvā vadītāja. Būs iespēja ie-
sniegt 4 veidu uzņēmējdarbības projektus 
un 2 veidu sabiedriskā labuma projektus. 
Sabiedriskā labuma projekti paredz teri-
torijas labiekārtošanu, vietējo iedzīvotāju 
dzīves kvalitātes uzlabošanu. Šie projekti 
neparedz peļņas gūšanu, tiem nedrīkst būt 
komerciāls raksturs. Projekta rezultātam 

ir jābūt publiski pieejamam 
visai sabiedrībai VRG teri-
torijā. 

Biedrības “Krāslavas 
rajona partnerība” kontak-
ti: Skolas iela 7, Krāslava. 
Tālr. 25608232 un 26195753

Latgales uzņēmēj-
darbības centra vadītājs 
Vladislavs Stankevičs 
informēja klātesošos par 
Latgales speciālās ekono-
miskās zonas (SEZ) piedā-
vātajām iespējām investo-
riem.

Latgales SEZ izvei-
došanas mērķis ir veicināt 
Latgales reģiona attīstību, 
piesaistot ieguldījumus ražo-

šanas un in-
frastruktūras 
attīstībai un 
jaunu darba-
vietu radīša-
nai.

Š o -
brīd Latvijā 
SEZ ir Rīgā, 
L i e p ā j ā , 
Ventspilī un 
R ē z e k n ē . 
Latgales SEZ 
atšķiras no 
pārējām SEZ zonām ar to, ka šī zona Lat-
galē var atrasties jebkurā vietā, kur ir ra-
žotne. Tam ir pieejams pietiekoši plašs ze-
mes platību potenciāls, kuru var attiecināt 
uz SEZ – 72750 ha, kas ir 5% no Latgales 
teritorijas. Šo kopumu var veidot gan pri-
vātās, gan publiskās zemes. SEZ nav do-
māts tikai ārvalstu investoriem, bet ikvie-
nam Latgales uzņēmējam, kas ir ražotājs 
vai pakalpojumu sniedzējs un plāno inves-
tēt uzņēmuma ražošanas vai pakalpojumu 
sniegšanas attīstībā. Tad ir iespēja saņemt 
SEZ statusu un izmantot valsts garantētos 
nodokļu atvieglojumus. Šajā gadījumā ir 
jāslēdz līgums ar Latgales SEZ pārvaldi.  

Uzņēmumiem, kuri veiks ieguldīju-
mus attiecīgajā Latgales SEZ teritorijā, 
būs iespēja pretendēt uz tiešo nodokļu at-
vieglojumiem, proti, uzņēmuma ienākuma 
nodokļa un nekustamā īpašuma nodokļa 
atlaidēm (līdz 80%).

Latgales uzņēmējdarbības centra 
adrese: Saules iela 15, Daugavpils. Tāl-
runis: 65423802 

Iveta LEIKUMA

Par pedagogiem neapžēlojās
Par pagājušās nedēļas politiskajām “ceļa zīmēm” kļu-

va divi notikumi – premjera Māra Kučinska uzstāšanās 
Saeimā ar ziņojumu par padarīto darbu un prezidenta 
Raimonda Vējoņa paveiktā budžeta-2017 apstiprināšana. 
Skandalozos grozījumus par skolotāju lojalitāti prezidents 
pasludināja, bet izmaiņas, kas pēc būtības likvidē mikro- 
uzņēmumus – nē.

Katru gadu premjers sniedz Saeimai pārskatu par pa-
darīto darbu. Parasti tas notiek gada sākumā – tas ir loģis-
ki. Taču pašreizējais premjers Māris Kučinskis nez kāpēc 
pasteidzās un ieradās parlamentā divas nedēļas pēc negu-
lētās nakts, kurā tika pieņemts budžets-2017, pat nesagai-
dot Ziemassvētku brīvdienas. Šāda steiga uzreiz izraisīja 
baumas – varbūt valsts atkal ir uz valdības krīzes robežas?  
Un premjers tik ļoti vēlas ātrāk atskaitīties par savu darbu 
tāpēc, ka piemērotajā laikā šādas iespējas varētu arī ne-
būt? Par labu šim pieņēmumam runā arī tas, kā Kučinski 
sagaidīja Saeimā. Pēc viņa ziņojuma uzstājās tikai opozī-
cijas deputāti. Neviens kolēģis no koalīcijas nekāpa tribīnē, 
lai atbalstītu vai slavētu premjeru. 

Māra Kučinska uzstāšanās tonis bija atturīgs, bet viņa 
runu varētu nosaukt par īstu vārdu žonglēšanas brīnumu. 
Maigi izsakoties, premjeram nav ar ko lielīties – par jauna-
jiem nodokļiem un nodevām, kas mūs sagaida nākamgad, 
visi ir sašutuši vēl joprojām, tomēr savā ziņojumā premje-
ram izdevās uzsvērt ministru sasniegumus. Viņš piekrita, 
ka valstij jārisina problēmas ekonomikā, taču arī atgādi-
nāja deputātiem par demogrāfisko krīzi un darbaroku trū-
kumu. Tiesa, Kučinskis piedāvāja visai savādu risinājumu. 
Pēc viņa domām, pēc “Brexit”, tas ir, Lielbritānijas lēmuma 
izstāties no ES, uzņēmēji varētu pārvākties no turienes uz 
Latviju, pie reizes paņemot līdzi arī savu biznesu. Tāpēc, 
lūk, vajagot atļaut maksāt nodokļus ārvalstu valūtā, un aiz-
pildīt nodokļu deklarācijas angļu valodā.

Skolotāju algu reforma, saskaņā ar Kučinska viedokli, 

arī esot piespiests pasākums, un tā saknes būtu meklē-
jamas iedzīvotāju skaita samazinājumā. Skolas nāksies 
slēgt arī turpmāk – apsolīja premjers. Un piedāvāja paš-
valdību vadītājiem sagatavoties šim procesam, rīkojot pār-
runas –, acīmredzot, viņiem jānoskaidro savā starpā, kurš 
novads tiks atzīts par “bezperspektīvu”.

Premjers aizstāvēja arī likumdošanas izmaiņas, kas 
attiecas uz mikrouzņēmumiem. Kā jau rakstīja “Ezerze-
me”, mazajiem uzņēmumiem uzlikts par pienākumu mak-
sāt sociālo nodokli par visiem darbiniekiem, neatkarīgi no 
nodarbinātības apjoma, bet pēc diviem gadiem apsolīja 
tos slēgt pavisam. Premjers apgalvoja, ka tas ir vērsts tikai 
un vienīgi uz to, lai parūpētos par mikrouzņēmumu dar-
biniekiem. Pašreizējais nodokļu režīms ļauj izvairīties no 
sociālajām iemaksām, kas nozīmē, ka daudzi no šādiem 
darbiniekiem nevarēs uzkrāt savai pensijai nākotnē. 

Tomēr prezidents Raimonds Vējonis, Kučinska partijas 
biedrs no “Zaļo un zemnieku savienības”, acīmredzot uz-
skata savādāk. Viņš apstiprināja pretrunīgo budžetu-2017, 
taču Mikrouzņēmumu likuma grozījumus nosūtīja atpakaļ 
Saeimai – pilnveidošanai un uzlabošanai. Tas ir drosmīgs 
solis, jo budžeta un pat nelielas tā daļas noraidīšana ir labi 
maskēta neuzticība pret valdošo koalīciju.

Savukārt Izglītības likuma grozījumu virzīšanu prezi-
dents neapturēja, kaut gan šim likumprojektam nav nekāda 
sakara ar budžetu un finansēm. Tie ir tā dēvētie “Šadurska 
grozījumi” par valstij nelojālu skolotāju atlaišanu un aiz-
liegumu strādāt šajā profesijā. Ar kādu lineālu šo lojalitāti 
plāno mērīt, nav skaidrs. Skolotāji sašuta, pedagogu un iz-
glītības vadītāju arodbiedrības aicināja prezidentu neizsludi-
nāt skandalozos grozījumus, taču profesionāļu balss netika 
sadzirdēta. Izrādījās, ka pašlaik Raimonds Vējonis ir gatavs 
glābt tikai mikrouzņēmumus.

Darja ŽDANOVA

Jaunumi Krāslavas grāfu 
Plāteru vārdā nosauktajā 
Poļu pamatskolā
Labus draugus vienmēr ir prieks apciemot, tā-
pēc labprāt atsaucos aicinājumam paviesoties 
un uzzināt par jaunumiem mūsu Poļu skolā.

Mans skolas apmeklējuma laiks sakrita ar skolēnu ie-
rašanos. Draudzīgi sveicinoties un čalojot, skolēni mani 
pavadīja līdz direktores kabinetam.

Nesen no pieredzes apmaiņas Polijā ir atgriezušās 
Inna Sevostjanova un Inna Vaivodiša. Par to arī sākam 
sarunu. 

Inna Vaivodiša: Novembra beigās Polijas biedrī-
ba “Pomoc Polakom na Wschodzie”, kas atbalsta po-
ļus ārzemēs, tai skaitā Latvijā, organizēja apmācības 
sākumskolas un pirmsskolas pedagogiem no Latvijas 
(Daugavpils, Rēzeknes, Krāslavas un Rīgas), kuri strādā 
poļu skolās Latvijā. Devāmies uz pilsētu Kazimierz Dolny. 
Labvēlību un sirds siltumu sajutām jau lidostā, sperot 
pirmos soļus uz poļu zemes. Šo sirsnīgo un labvēlīgo 
attieksmi mēs izjutām visu Polijā pavadīto laiku.

Mācību laikā notika daudz praktisku nodarbību, ku-
rās kolēģi iejutās bērnu lomās, ieguvām arī metodisko 
materiālu. Uzzinājām, ka, tāpat kā mūsu skolā, arī Polijā 
mācību process pirmsskolā un sākumskolā balstās uz 
nodarbībām, kurās tiek integrēti dažādi mācību priekš-
meti. Pildījām dažādus psiholoģiskos testus, kas palī-
dzēja izzināt savu personību, apzināties tās vērtību. 
Apmācību programmā bija iekļauta arī iepazīšanās ar 
vietējo kultūru, vēsturiskām vietām un sasniegumiem.

Inna Sevostjanova: Uzsvars tika likts uz to, ka sko-
lotājs ir vērtība, jo tikai pedagogs, kurš spēj novērtēt 
sevi, savu darbu, spēs novērtēt audzēkni. Apguvām 
metodes, kas palīdz celt pašapziņu, domāt pozitīvi, 
pirmkārt, par sevi un saskatīt pozitīvo apkārtējā vidē 
un notikumos. Vajag slavēt sevi, savus kolēģus un 
skolēnus. Saskatīt katrā cilvēkā labo un uzsvērt to. 
Ļoti daudz runājām par to, kā palīdzēt sev, kolēģiem 
un audzēkņiem “atvērties” un “uzplaukt.” 

Inna Vaivodiša: Mācību laikā dalījāmies grupās gan 
praktiskajās, gan teorētiskajās apmācībās. Apmeklē-
jām renesanses laikmeta slavenā poļu dzejnieka Jana 
Kohanovska muzeju Čarnoļesjē. Pēc apmeklējuma 
mums tika uzdots uzdevums - uzrakstīt konspektu no-
darbībai, kurā mēs nodosim savu pieredzi audzēkņiem. 

Inna Sevostjanova: Nonācām pie slēdziena, ka 
pedagogam, izglītojot savus audzēkņus, ir jāmāca ne 
vien izglītības programmā paredzētais, bet jāpaplašina 
viņu redzesloks arī nododot savu pieredzi, savas emo-
cijas, savu redzējumu, apmeklējot dažādas kultūrvēstu-
riskas vietas, pasākumus un redzot kaut ko interesantu. 

Inna Vaivodiša: Apmācību procesā piedalījāmies 
arī dažādās diskusijās par sabiedriski un politiski nozī-
mīgiem jautājumiem. Piemēram, tika uzdots jautājums: 
“Ko konkrēti tu vari darīt, lai cilvēki nebrauktu prom no 
Latvijas? Kā palielināt iedzīvotāju skaitu valstī?” 

Inna Sevostjanova: Manā grupā bija jautājums par 
to, ko darīt, lai pedagoga profesiju izvēlētos un strādā-
tu skolā vairāk vīriešu.

Turpinājums 4. lpp. 

Informācija esošajiem un topošajiem uzņēmējiem

Andrejs Zelčs.

Zane Ločmele.

Vladislavs Stankevičs.
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Pēdējā laikā daudzi raksti mūsu avīzē un 
citos preses izdevumos sākās ar vārdiem: 
“Novembris Latvijā ir svētku mēnesis”. Bet 
Krāslavas novada PII “Pīlādzītis” šis mēne-
sis bija īpaši priecīgs un svinīgs. Mēneša sā-
kumā mazuļi apsveica savus tētus un vectē-
tiņus ģimenes un dzimtenes aizsargu dienā, 
vēlāk viņi satikās ar Zemessardzes pārstāv-
jiem, kuri ar spēles metodikas izmantošanu 
iepazīstināja bērnus ar visiem sava darba 
aspektiem, ar tautasdziesmām un dejām 
svinīgi tika atzīmēta 
Latvijas dzimšanas 
diena, bet 24. novem-
brī bērnudārzā sākās 
“Oranžā diena”. Bērni 
nopietni sagatavojās 
un uzvilka mugurā 
apģērbu oranžā krā-
sā - kleitas, jaciņas, 
kreklus, bet gaiteņos 
jau no rīta visus laipni 
sagaidīja bērnudārza 
darbinieki oranžos 
sporta krekliņos ar 
“Pīlādzīša” logotipu, 
pie sienām bija pie-
stiprinātas bijušo un 
tagadējo bērnudārza 
audzēkņu un darbi-
nieku fotogrāfijas, 
kas tika ievietotas 
oranžos rāmīšos. Kāpēc? Tāpēc, ka bērnu-
dārzs šajās dienās svinēja 30 gadu jubileju! 
Atceros, kā tieši pirms 30 gadiem es pati pir-
majā izlaidumā deklamēju dzejolīti par to, ka 
var ceļot uz dienvidiem vai ziemeļiem, taču 
visur un vienmēr jāsaglabā atmiņas par bēr-
nudārzu “Pīlādzītis”. Daudzi vēji aizpūtuši un 
ūdeņi aiztecējuši kopš tām dienām, mainījās 
bērni, vieni audzinātāji aizgāja pensijā un at-
nāca darbā jauni skolotāji, parādījās jaunas 
tradīcijas, piemēram, arī tas, ka šajā dienā 
katru gadu visi “pīlādzēni” - no mazuļiem līdz 
pieaugušajiem darbiniekiem - uzvelk mugurā 
apģērbu pīlādža krāsā. 

No paša rīta bērnudārzā bija jūtama patī-
kama gaisotne – bērni gaidīja viesus un ga-
tavojās parādīt viņiem savus labākos priekš-
nesumus. Un, lūk, šī stunda pienāca. Aktu 
zālē bija jāienes papildus krēsli, jo apsveikt 
iestādi jubilejā atnāca daudz cilvēku!  

PII vadītāja Svetlana Rukmane pastāstīja 
par darbinieku un iestādes audzēkņu panā-
kumiem. Bērni veiksmīgi piedalās dažādos 
konkursos un sacensībās – šaha turnīros, 

zīmējumu konkursos, tautas deju 
skatēs, balles dejotāju sacensībās, 
jauno talantu konkursā “Cāļu cālis”. 
Pateicoties pašvaldības atbalstam un, 
protams, vecākiem, kuriem Svetlana 
Rukmane izteica īpašu pateicību, bēr-
nudārza ārējais veidols pēdējā laikā ir 
ļoti mainījies uz labo pusi.  

Pateicības no pirmsskolas izglītī-
bas iestādes administrācijas šajā die-
nā saņēma ārsta palīgs Jūlija Menicka 
- par veiksmīgu debiju savā profesijā 
un aktīvu piedalīšanos arodbiedrības 
darbā un Genādijs Rihlickis, kurš ļoti 
kvalitatīvi veic remontdarbus iestādē.  

Ar apsveikumiem un vislabākajiem 
novēlējumiem uzstājās domes priekš-
sēdētāja vietnieks Viktors Moisejs. 
Krāslavas novada domes pateicības 
tika pasniegtas vairākiem bērnudārza 
darbiniekiem: pirmsskolas izglītības 
skolotājai Aijai Trunovičai-Stivriņai - par 
atbildīgu pedagoģisko darbu un jaun-
radi, strādājot vasaras nometnē ar no-
vada bērniem, kā arī par 
mūsdienīgu pieeju novad-
pētniecības nodarbībās; 
pirmsskolas izglītības sko-
lotājai Ivetai Alžanovai - par 
apzinīgu pedagoģisko pie-
nākumu veikšanu 25 gadu 
garumā un latviskās identi-
tātes audzināšanu bērnos. 
Kopš atklāšanas dienas 

bērnudārzā strādā saimnieciskās 
daļas pārzine Zinaīda Duka, kura 
saņēma pateicību par ieguldījumu 
iestādes attīstībā. Auklīte Ināra 
Menicka jau daudzus gadus strā-
dā ar jaunākā vecuma bērniem, 
audzinot un veiksmīgi sadarbojo-
ties ar skolotājiem, par ko viņai arī tika pasnieg-
ta novada domes pateicība. 

Krāslavas novada domes Izglītības un 

kultūras nodaļas vadītāja Lidija Miglāne no-
vēlēja bērnudārzam visu to krāsaināko un 
saulaināko un pasniedza Atzinības pirms-
skolas izglītības skolotājām – Ilonai Eisakai 
un Ilonai Kailinkai – par inovatīvu pieeju un 
eksperimentu izmantošanu dabaszinību 
jomā. Izglītības un kultūras nodaļas Atzinību 
saņēma arī sporta skolotāja Zinaīda Bernā-
te - par veselīga dzīvesveida popularizēšanu 
jaunākās paaudzes apmācības procesā, par 
bērnu ar fiziskiem un somatiskiem traucēju-
miem rehabilitāciju. 

Savās atmiņās šajā dienā dalījās bērnu-
dārza absolventi, kuru bērni tagad arī ap-
meklē to pašu mācību iestādi.  

Ar dziesmām, dzeju, tautas un mūsdienu 
dejām viesus un klātesošos iepriecināja saga-
tavošanas grupu audzēkņi, kā arī silītes grupa, 
pēc kuras uzstāšanās daudziem acīs parādī-
jās aizkustinājuma un sajūsmas asaras. 

29. un 30. novembrī bērni atkal sapulcē-
jās aktu zālē, lai turpinātu svinēt sava iemīļo-
tā bērnudārza dzimšanas dienu. Atkal ska-
nēja dzeja un dziesmas, skatītājus izklaidēja 

dejas un priecīgi 
smiekli, un pats 
galvenais – kat-
rai grupai tika 
pasniegti gardi 
pīrāgi! 

Pēdējā svinī-
bu dienā pirms-
skolas izglītības 
iestādi atnāca ap-
sveikt bijušie dar-
binieki, kas tagad 
ir pelnītā atpūtā. 
Uzaicināts bija 
daudz cilvēku, bet 
dažādu apstākļu 
dēļ atnāca tikai 5, kuriem PII vadītāja Svetlana 
Rukmane veltīja vissiltākos atzinības vārdus 
par darbu ar pilnīgu pašatdevi un par ieguldī-
jumu bērnudārza attīstībā.   

Līdz šim laikam iestādes darbinieki atce-
ras aromātu, kas lidinājās gaisā, kad savas 
garšīgās zupas gatavoja bijusī pavāre Jev-
ģēnija Kokina. Nopietna un atbildīga skolotā-

jas palīdze Regīna Seļavina ilgu 
laiku strādāja 3.grupā, bet nepie-
ciešamības gadījumā bija vienī-
gā, kas varēja aizvietot medmā-
su. Labsirdīga, atsaucīga, gaiša, 
viņa vienmēr labi sapratās ar 
skolotājiem - ar šiem vārdiem 
PII vadītāja raksturoja skolotājas 
palīdzi Annu Bartkeviču, kura arī 
tagad ir pensijā, taču bieži apcie-
mo savas bijušās kolēģes. Lud-
mila Vollerte no sākuma strādāja 
krievu grupā, bet vēlāk kļuva par 
naktssardzi - vienmēr aktīva un 
jautra, absolventi atceras viņu kā 
labu skolotāju un ir ļoti pateicīgi 
audzinātajai Ludmilai. Valentīna 

Stašāne vēl nesen strādāja par skolotājas 
palīdzi, pensijā aizgāja tikai šī gada pava-
sarī. “Tas ir mūsu gaišais stariņš, viņa spēj 

emocionāli iedves-
mot gan bērnus, gan 
pieaugušos,” atzina 
S. Rukmane. “Strā-
dāja arī par skolotāju, 
izcēlās ar netradicio-
nālām veselības stip-
rināšanas metodēm. 
Ar Valentīnas aizieša-
nu mēs zaudējām arī 
labu dārzkopi, jo viņa 
vienmēr brīvprātīgi 
kopa galveno puķu 
dobi pie mūsu ēkas.” 

Praktiski visu viesu 
novēlējumos šajās ju-
bilejas dienās skanēja 
galvenie vārdi: “Lai 
jums ir daudz bērnu!” 
Lai šis novēlējums ob-
ligāti piepildās!  

* * * * * * 
Ir īpaši patīkami, kad 

bijušie bērnudārza au-
dzēkņi ved savus bērnus 
uz to pašu izglītības iestā-
di, vai, izskolojot pirmo 
bērnu, ved šurp arī otro, 
trešo. Tas nozīmē, ka 
bērnudārzs ir attaisnojis 
vecāku cerības un piepil-
dījis vēlmes. Lūk, ko saka 
PII “Pīlādzītis” audzēkņu 
vecāki:

 “Katram pumpuram ir 
vajadzīgs laiks, saule, gaiss 
un mitrums, lai uzziedētu un 
nestu sēklas. Neatlaidība un 
sīksta pacietība vainago dar-
bu un palīdz arī mazā dār-
zā izaudzēt krāšņas rozes.” 
(Z. Mauriņa).

Jūsu ieguldītais darbs ir nenovērtējams, Jūsu 
ieguldītais laiks kopā ar bērniem ir neizmērāms. 
Lai nākotnes plāni piepildās, lai izdodas viss ie-

cerētais! Lai bērnu smaidi un smiekli palīdz ik-
dienas darbos! Lai vēl daudz tikpat satriecošu 
dzimšanas dienu mūsu mīļajam Pīlādzītim! 
Veiksmi un izdošanos vēlot, Emilias un 
Maksa mamma Līva

“Bērnudārzu “Pīlādzītis” izvēlējāmies 
tāpēc, ka tas atrodas tuvu mājām. Tajā no-
kļuvām nejauši, bet nenožēlojam. Mūsu bēr-
niem patīk viss, kas saistīts ar šo dārziņu: 
audzinātāju un personāla attieksme pret bēr-
niem un viņu vecākiem, individuāla pieeja. 
Mums ļoti patīk, ka bērnudārzā tiek organi-
zēti daudzi pasākumi, kā arī tas, ka ir pulciņi 
papildus attīstībai. Īpaša nozīme tiek piešķir-
ta Latvijas valsts simboliem, kas bērnos rada 
mīlestību pret dzimteni un veido pilnvērtīgus 
Latvijas Republikas pilsoņus. No sirds svei-
cam bērnudārzu “Pīlādzītis” jubilejā, vēlam 
turpmāku attīstību!

Saftars Rahimovs (divu bērnudārza 
audzēkņu - Orudža un Omara - tētis)

“Ar “Pīlādzīti” iepazinos 2012. gadā, kad 
savu pirmdzimto nolēmu laist dārziņā. Izvē-
lējos šo, jo tas atradās  vistuvāk dzīvesvie-
tai. Tagad dārziņu apmeklē nu jau manas 
3 atvases. Dārziņš patīk gan bērniem, gan 
man, tas nepārtraukti pilnveidojas, vienmēr 
sakopts, tīrs, bērniem ir spēļu laukumi ar in-
teresantiem elementiem. Pasākumos ir neiz-
sakāms  prieks par skolotāju un kolektīva ie-
guldīto darbu, lai svētki būtu tīkami un mūsu 
bērnu sniegumi sniegtu lepnumu un prieku. 
Grupiņu skolotājas un auklītes arī vienmēr 
atsaucīgas un laipnas, pastāsta kā bērnam 
gājis pa dienu, kas interesē, kādas blēņas 
sadarījis, mani personīgi ļoti apmierina manu 
bērnu skolotājas un auklītes, kuras esmu 
sastapusi, saviem bērniem augot. Protams 
ir lietas ko vajadzētu uzlabot, tas saistīts ar 
grupu telpu atjaunošanu, kur  to vēl  nav bi-
jis iespējams izdarīt, kā arī vajadzētu ierīkot 
ventilāciju visās dārziņa telpās, es aicinu 
Krāslavas novada domes atbildīgās amat-
personas pievērst uzmanību iespējai pieda-
līties kādā projektā papildus jau darāmajam 
un rast iespēju vismaz zālē, kur notiek pa-
sākumi, uzstādīt ventilāciju. Domāju, ka kos-
mētiskā remonta veikšanai, ja tāds būtu va-
jadzīgs ,atrastos arī bērnu vecāku palīdzīgās 
rokas. Pateicos arī par pirmsskolas vecuma 
bērniem sniegto atbalstu, ko sniedz Krāsla-

vas novada dome. 
Šogad tika svinēta PII 

“Pīlādzītis” 30 gadu jubile-
ja. Man ir patiess prieks par 
skaisto un radošo jubilejas 
svinīgo pasākumu, kas aplie-
cina ne tikai to, ka laika rats 
nespēj lauzt gadu ritumu, bet 
arī to, ka dārziņā strādā jauks 
kolektīvs, kurā mīl bērnus un 
savu darbu, jo savos bērnos 
redzam talantus un milzīgo 
ieguldīto darbu, lai šie svētki 
nes katrā no mums patīka-
mas trīsas un lepnumu par 
bērnu sniegumu un pateicī-
bu par radošu jubilejas pasā-
kumu. Pateicos un apsveicu 
visu PII “Pīlādzītis” kolektīvu 

un izlaidumniekus 30 gadu jubilejā!”
Rita Meldere, 3 bērnu mamma.

Natālija ZDANOVSKA,
Autores foto

PII “Pīlādzītis” -30! 
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Turpinājums. Sākums 2 lpp.
Diskusijas bija ļoti spraigas. No apmācītāju 

puses tikām arī tīši provocētas runāt atklāti, iz-
teikt savas domas. 

Un rezultātā – vai nonācāt pie padoma, 
kas jādara, lai mūsu valsts iedzīvotāju 
skaits nesamazinātos, lai skolās būtu vai-
rāk pedagogu – stiprā dzimuma pārstāvju?

Inna Sevostjanova: Pirms nodarbības 
tikām informētas, ka šī būs konfidenciāla sa-
runa. Mēs neesam politiķi un mūsu atbildes 
neietekmēs notiekošos procesus mūsu val-
stī. Mūsu diskusijai bija cits mērķis – mācīties 
diskutēt korekti, izteikt savu viedokli pamatoti, 
neaizskarot un nenoniecinot citus. Mēs mācī-
jāmies domāt radoši.

Pēc nodarbības saņēmām metodisko ma-
teriālu – grāmatu “Esi radošs” poļu valodā. 

Viens no piemēriem radošai darbībai – 
mums tika izdalītas krāsojamās lapas, kurās 
vajadzēja izkrāsot ierobežotus laukumus. Sāku-
mā pat nesapratām notiekošā jēgu. Pēc tam tika 
dots uzdevums uz baltas lapas uzzīmēt kluso 
dabu. Te nu atvērās mūsu radošais gars – ko nu 
kurš saskatīja vienkāršajā kompozīcijā. Zīmēju-
mi izdevās ļoti krāšņi un piesātināti gan detaļām, 
gan krāsām. Tā, uzskatāmā veidā, paši uz “sa-
vas ādas” pārliecinājāmies, cik svarīgi ir neiero-
bežot fantāziju, ļaut bērnam izpausties. Protams, 
katrs darbs tika paslavēts, atrodot interesantas 
detaļas vai radošo domu, citādu redzējumu, dar-
ba paņēmienu.

Saprotu, ka radošais darbs, zīmējot klu-
so dabu, neizraisītu tik pozitīvas emocijas, 
ja līdz tam nebūtu monotoni krāsoti ierobe-
žoti laukumi.

Inna Vaivodiša: Protams! Tas ir viens no 
pedagoģiskajiem paņēmieniem, kā atraisīt 
emocijas. Zīmējām arī klausoties mūziku. 
Uzdevums bija – uzzīmēt ūdeni. Apbrīnojami, 
cik dažāda ir cilvēku uztvere, klausoties vienu 
un to pašu mūziku. Kāds zīmēja strautu, kāds 
viļnu bangas, ūdenskritumu, bet cits bija uzzī-
mējis vienu ūdens lāsi.

Ļoti patika viens no uzdevumiem – iepazī-
ties ar kādu no kolēģēm un izveidot par viņu 
īsu, pozitīvu stāstiņu, reklāmu. Vēlāk analizē-
jām, kā mēs jutāmies, kad stāstījām par kolēģi 
un klausījāmies par sevi. Teikšu – brīnišķīgi! 

Inna Sevostjanova: Bērniem viss ir jārā-
da ar savu piemēru. Nepalīdzēs uzraksti uz 
ziņojumu dēļa, ka vajag būt pieklājīgam, svei-
cināties. Vajag pašam sasveicināties ar katru 
skolēnu.

Jā, cik esmu apmeklē-
jusi jūsu skolu, vienmēr 
visi bērni ir sasvaicinā-
jušies, laipni atbildējuši, 
parādījuši ceļu līdz nepie-
ciešamajam kabinetam.  

Paldies! Tātad mūsu 
darbam ir rezultāts - sarunā 
iesaistās skolas direktore 
Česlava Kozlovska. 

Kā apmācībās iegūtā 
pieredze tiks nodota au-
dzēkņiem, kolēģiem?

Inna Sevostjanova: 
Protams, pirmās emocijas, 
prieks par redzēto, jau tika 
nodots kolēģiem pirmajā 
dienā, kad atgriezāmies. 
Apgūtās metodes, idejas, 

izmantosim mācību procesā – nodarbībās, 
protams, arī pasākumos. Jau ir ideja projektu 
nedēļai. 

Inna Vaivodiša: Atvedām metodisko ma-
teriālu, kuru izmantos visi kolēģi. Muzikālajām 
nodarbībām un citām aktivitātēm ir grāmata ar 
poļu tautas dziesmām un rotaļām. 

Vai Polijā bijāt pirmo reizi? Kādi ir ie-
spaidi par tur notiekošo, cilvēkiem?

Inna Vaivodiša: Es biju otro reizi, Inna Se-
vastjanova ir bijusi vairākkārt. Protams, ka tur, 
tāpat kā pie mums, pilnā sparā rit gatavoša-
nās Ziemassvētkiem. Visur, kur gājām, bijām 
ļoti gaidīti, mīļi ciemiņi. Katrs no mums jutās 
īpašs, katrs tika paslavēts par centīgo mācī-
šanos, saņēmām diplomus, dāvanas. Ļoti uz-
runāja laipnā, bet neuzbāzīgā attieksme gan 
viesnīcā, gan veikalos.  

Abas skolotājas: Sirsnīgs paldies Krās- 
lavas novada domei, īpaši Ingai Kavinskai 
par sarūpētajām dāvanām no Krāslavas. 
Par Krāslavas suvenīriem bija sajūsmā ne 
vien Polijas pārstāvji, bet arī kolēģi no Latvijas. 
Jutāmies lepnas par mūsu novadu. Vislielākā 
pateicība mūsu direktorei par to, ka mums bija 
iespēja piedalīties šajā pieredzes apmaiņā, un 
poļu biedrībai “Pomoc Polakom na Wschodzie”.

Kā jums, pārdzīvojušiem iespējamo 
skolas slēgšanas stresu šī gada pavasarī, 
tagad iet? Vai droši skatāties nākotnē? – 
jautāju skolas direktorei.

Česlava Kozlovska: Grūti teikt. Atkal jā-
meklē papildus līdzekļi skolas uzturēšanai. 
Lai saglabātu skolu, mēs meklējam dažādas 
iespējas. Sadarbojamies ar Polijas sabied-
riskajām organizācijām. Pateicoties Polijas 
atbalstam, tika nodrošināts šī mācību gada 
līdzfinansējums skolas uzturēšanai. Poļu 
biedrības sniedz atbalstu arī mūsu skolēniem 
un pedagogiem. Oktobrī 4 dienu pieredzes 
apmaiņā vienā no Varšavas privātskolām 
bija aizbraukuši vēl divi mūsu skolas pārstāv-
ji - skolotāja Božena Bomanovska un skolas 
darbiniece Elvīra Beinaroviča. Polijas puse 
sedza visus transporta, uzturēšanās un mā-
cību prakses izdevumus. Abas teica, ka ir ļoti 
apmierinātas, šī pieredze palīdzēs viņu dar-
bā. Vērojot tur notiekošo, kad mācību stundu 
vada divas skolotājas - matemātikas un angļu 
valodas, radās priekšlikums arī mums ieviest 
šādu metodi. Polijā tā ir privātskola, kur vecāki 
apmaksā bērnu izglītību. Mēs diemžēl šobrīd 
to nevaram atļauties finansiālu apsvērumu 
dēļ, bet eksperementēt uz brīvprātības princi-

piem varam un mēģināsim. 
Pateicoties Polijas biedrībām “Pomoc po-

lakom na Wschodzie” un “Oświata polska za 
granicą”, mūsu skolas skolotājiem ir iespējas 
tālākizglītoties ne tikai Polijā, bet arī Latvijā. 
Decembra sākumā Daugavpilī J. Pilsudska 
valsts poļu ģimnāzijā notika 24 stundu pe-
dagogu profesionālās kompetences pilnvei-
des kursi “Izpratni veicinošas darba formas 
un metodiskie materiāli darbā ar talantīgiem 
skolēniem”. Programmas īstenotājs ir Rīgas 
Tehniskā universitāte. Visus kursu izdevumus 
(lektoru darbu, kafijas pauzes, brokastis, pus-
dienas, vakariņas un naktsmītnes) apmaksāja 
Polijas puse. Kursos piedalījās skolotāji no I. 
Kozaķevičas poļu vidusskolas, Daugavpils 
poļu ģimnāzijas, no dažādām Daugavpils no-
vada skolām, kā arī no mūsu skolas - Aļona 
Čiževska, Iveta Putāne, Ērika Zariņa, Jeļena 
Kriviņa un Česlava Kozlovska. Gribam izteikt 
pateicību ģimnāzijas direktorei Gaļinai Smuļko 
un direktores vietniecei Veltai Gžibovskai! Arī 
2. un 3. decembrī Rēzeknes valsts poļu ģim-
nāzijā notika kursi strādājošiem Latvijā skolo-
tājiem no Polijas.

2. decembrī skolu apmeklēja ORPEG pār-
stāvis Mariusz Wychódzki. ORPEG ir organi-
zācija, kura norīko Polijas skolotājus strādāt 
ārzemēs, ir atbildīga par poļu skolotāju darbu 
ārzemēs, kā arī par skolas nodrošinājumu ar 
mācību līdzekļiem - grāmatām, didaktiskajiem 
līdzekļiem. Viņam ļoti patīk mūsu skola, saņē-
mām atzinību par mūsu darbu.

Esam iesnieguši projektus Polijas vēstnie-
cībai Latvijā, biedrībai “Pomoc Polakom na 
Wschodzie” un “Oświata polska za granicą”. 

Šī gada jūnijā plānojam 10 dienu nometni 
bērniem mūsu skolā, kurā būs nodarbības, 
ekskursijas un citas aktivitātes.

Esam saņēmuši ielūgumu piedalīties nā-
kamās vasaras jūlijā 10 - 14 dienu bērnu no-
metnē Polijā, Krakovā. Tiek aicināti bērni no 
10 līdz 16 gadiem. Dalības maksu nometnē 
apmaksā biedrības “Wspólnota Polska” Kra-
kovas nodaļa. Domāju, ka atradīsim iespēju 
apmaksāt dalībniekiem arī ceļa izdevumus. 

Vēl viens projekts tika iesniegts pirmklasnie-
ku un jaunatnākušo bērnu atbalstam nākamajā 
mācību gadā, kura ietvaros paredzēts sagata-
vot un dāvināt skolas somu ar mācību līdzek-
ļiem 150 eiro apmērā. Ir paredzēts arī uzlabot 
pirmsskolas grupu audzēkņu mācību materiālu 
bāzi 1000 eiro apmērā. Datorklasē esam pare-
dzējuši nomainīt savu laiku nokalpojušos dato-

rus pret jauniem.
Tika uzrakstīts arī pro-

jekts par pagarinātās die-
nas grupas nepieciešamī-
bu. Atbalsta gadījumā skolā 
darbosies pagarinātās die-
nas grupa un dažādi fakul-
tatīvi. Neskatoties uz to, ka 
projekts vēl ir izskatīšanas 
stadijā, pateicoties bied-
rībai “Pomoc polakom na 
Wschodzie” un ORPEG, 
jau ar 5. decembri pagari-
nātās dienas grupa uzsāka 
savu darbību. Grupā strā-
dās skolotāja, brīvprātīgā 
no Polijas - Joanna Šostak. 

Šobrīd meklējam iespē-
ju pirmsskolas vecuma bēr-

niem radīt iespēju gulēt diendusu.
Gaidam biedrības “Pomoc Polakom na 

Wschodzie” pārstāvjus. Šī biedrība ir poļu sko-
las gavenais atbalstītājs. 

Pateicoties dalībai veikalu tīkla “Maxima” 
akcijā, esam ieguvuši jaunu novusa spēles 
galdu un piederumu komplektu. Lai apgūtu 
novusa spēli kvalitatīvi, esam uzrunājuši seš-
kārtējo novusa spēles starptautisko turnīru 
uzvarētāju, profesionālu treneri no Daugavpils 
Aleksandru Rakovski, kurš ir piekritis vadīt no-
darbības. Nodarbības notiek mēneša otrajā 
un ceturtajā otrdienā plkst.13.00. Laipni aici-
nāti skolēni no visām Krāslavas skolām un citi 
interesenti.

Inna Vaivodiša: Mūsu skolā ir ļoti draudzī-
gi bērni. Esam te kā viena liela ģimene. Ve-
cāko klašu skolēni labprāt palīdz mazākajiem, 
šobrīd palīdz gatavoties svētku pasākumiem. 
Aicinām arī visus, kuriem tas interesē, apmek-
lēt mūsu skolēnu Ziemassvētku pasākumus. 

Česlava Kozlovska: Kā Ziemassvētku 
dāvana no poļu biedrības “Pomoc Polakm na 
Wschodzie” visiem skolēniem un pedagogiem 
8. decembrī būs brauciens uz Daugavpili, kur 
apmeklēsim bērnu zinātkāres centru “Zinoo” 
un pēc tam relaksēsimies baseinā Olimpiska-
jā centrā. 

Mūsu skola vienmēr meklē savā darbībā 
kādu “odziņu”. Šogad mums ir lieliska iespēja 
mācīties burāt. Par to jau rakstījām mūsu no-
vada presē. Varu vēlreiz atgādināt – aicinām 
uz burāšanas nodarbībām, ko vada trīskār-
tējais bronzas čempions burāšanā Rišards 
Stankevičs.

Vēlamies izteikt pateicību biedrībām no Po-
lijas “Pomoc polakom na Wschodzie”, “Oświa-
ta Polska za granicą”, “Wspólnota Polska”, 
Polijas Repuplikas vēstniecībai Rīgā, Krās- 
lavas novada domei un personīgi - Latvijas 
Poļu Savienības priekšsēdētājiem Rišardam 
Stankevičam un Krāslavas novada domes iz-
glītības, kultūras nodaļas vadītājai Lidijai Mig-
lānei. Pirms Ziemassvētkiem novēlam:
“Mirdzumu acīs un mirdzumu 
dvēselē, 
Veselību pašam un veselus mīļos, 
Laiku zvaigžņu skaitīšanai, 
Mazus brīnumus ikdienā  
Un lielus brīnumus sirdī, 
Eņģeli uz pleca un mīļus cilvēkus 
blakus, 
Mīlestību pret Dievu, sevi pašu 
Un mīlestību pret pasauli aiz loga”.

ATTELOS: Inna Sevostjanova un 
Inna Vaivodiša un Latvijas poļu skolu 
pedagogi pieredzes apmaiņā.

Paldies par interviju! Vēlot panāku-
mus arī turpmāk, Iveta LEIKUMA

Abonē “Ezerzemi” 
2017. gadam!

Periods Fiziskai 
personai

Juri-
diskai 

personai

Invalī-
diem, 

 uzrādot 
apliecību

1 mēn. 3,10 3,66 2,75

2 mēn. 6,20 7,32 5,50

3 mēn. 9,30 10,98 8,25

4 mēn. 12,40 14,64 11,00

5 mēn. 15,50 18,30 13,75

6 mēn. 18,10 21,96 16,50

7 mēn. 21,11 25,09 18,40

8 mēn. 23,91 26,86 21,03

9 mēn. 26,89 32,26 23,67

10 mēn. 29,88 35,85 26,29

11 mēn. 32,86 39,43 28,93

12 mēn. 34,85 42,98 29,86

Valsts vides dienests 
informē par prasībām kūtsmēslu uzglabāšanai

Valsts vides dienesta Daugavpils reģionālā vides pārvalde 
atgādina, ka 2016. gada 31. decembrī beidzas Ministru kabi-
neta 2014. gada 23. decembra noteikumos Nr. 829 “Īpašās 
prasības piesārņojošo darbību veikšanai dzīvnieku noviet-
nēs” noteiktais pieļāvums pakaišu kūtsmēslu uzglabāšanai 
pie dzīvnieku novietnes vai ārpus dzīvnieku novietnes, ja 
dzīvnieku novietnē ir vairāk par 15 dzīvnieku vienībām.

Pieļāvums pakaišu kūtsmēslu uzglabāšanai pie dzīvnieku novietnes 
vai ārpus dzīvnieku novietnes, ja dzīvnieku novietnē ir no 10 līdz 15 
dzīvnieku vienībām, beidzas 2017. gada 31. decembrī.

No 2017. gada 1. janvāra dzīvnieku novietnē ar vairāk kā 15 
dzīvnieku vienībām pakaišu kūtsmēslu uzglabāšanai noteiktas 
sekojošas prasības:

1. Pakaišu kūtsmēslus uzglabā kūtsmēslu krātuvē, kas būvēta 
no betona, vai betonētā laukumā, vai speciāli ierīkotā laukumā ar 
šķidruma necaurlaidīgu pamatni;

2. dziļajā kūtī;
3. izņēmuma gadījumā ārpus dzīvnieku novietnes ne ilgāk kā piecus 

mēnešus – no 1.maija līdz 30. septembrim – vai tad, ja tiek veikta 
kūtsmēslu krātuves atjaunošana vai pārbūve. Lai pakaišu kūtsmēslus 
uzglabātu ārpus dzīvnieku novietnes (izņēmuma gadījumā):

operators Valsts vides dienesta reģionālajā vides pārvaldē iesniedz 
iesniegumu, kurā pamato izņēmuma gadījumu un apliecina pakaišu 
kūtsmēslu uzglabāšanas vietas atbilstību;

 pārvalde, pamatojoties uz iesniegtajiem dokumentiem, saskaņo 
pakaišu kūtsmēslu uzglabāšanas vietu ārpus dzīvnieku novietnes.

Augstākminētās prasības kūtsmēslu uzglabāšanai dzīvnieku 
novietnēs, ja dzīvnieku novietnē ir no 10 līdz 15 dzīvnieku vienībām, 
noteiktas ar 2018. gada 1. janvāri.

Pakaišu kūtsmēslus pieļaujams uzglabāt pie dzīvnieku novietnes 
līdz to tālākai izmantošanai, ja dzīvnieku novietnē atrodas mazāk 
par 10 dzīvnieku vienībām, ierīkojot kūtsmēslu uzglabāšanas 
laukuma pamatni, kūtsmēslus nosedzot ar vismaz 20 centimetrus 
biezu absorbējoša materiāla aizsargslāni (salmu, kūdras, skaidu) vai 
ūdensnecaurlaidīgu materiālu, un vircu uzkrājot speciāli aprīkotā 
tvertnē.

Sīkāka informācija meklējama Ministru kabineta 2014. gada 23. 
decembra noteikumos Nr. 829 “Īpašās prasības piesārņojošo darbību 
veikšanai dzīvnieku novietnēs”.

Par lagūnas tipa krātuvēs veicamo monitoringu.
Valsts vides dienesta Daugavpils reģionālā vides pārvalde 

(turpmāk – Pārvalde) informē, ka Operatoram, kas apsaimnieko 
lagūnas tipa krātuvi, kurā ierīkoti urbumi vai drenāžas sistēma ar 
novērošanas aku, atbilstoši 23.12.2014. MK noteikumu Nr. 829 “Īpašās 
prasības piesārņojošo darbību veikšanai dzīvnieku novietnēs” 13.1 
apakšpunktam,  krātuves ekspluatācijas laikā reizi gadā pirms 
krātuves iztukšošanas jāveic pazemes ūdeņu kvalitātes mērījumus 
novērošanas (monitoringa) vietās un analīžu rezultātus mēneša 
laikā pēc to saņemšanas jāiesniedz Pārvaldē un, atbilstoši minēto 
noteikumu 13.2. apakšpunktam,  pazemes ūdeņos jānosaka tādus 
parametrus kā kopējais slāpeklis (Nkop.) un atsevišķie slāpekļa 
savienojumi (nitrāti, nitrīti un amonijs), kā arī kopējais fosfors (Pkop.), uz 
vietas paraugu noņemšanas laikā jānosaka ūdens pH; pazemes ūdeņu 
kvalitātes novērtēšanā jāņem vērā noteikumos par virszemes un 
pazemes ūdeņu kvalitāti noteiktos robežlielumus. Lūgums savlaicīgi 
veikt minētos pasākumus un nekavējoties informēt par to Pārvaldi.

Avots: Valsts vides dienests

Aktuāla informācija zemnieku saimniecībām 
un uzņēmumiem

Jaunumi Krāslavas grāfu Plāteru vārdā nosauktajā Poļu pamatskolā
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Cilvēks un daba Atvadas no upes un ezera 

Pēdējo piecu gadu garumā laiks 
šajā periodā parasti bija silts, labi atceros 
gadu, kad mēs noslēdzām atklātā ūdens 
sezonu tikai 10. decembrī. 
Turklāt makšķerējām ne ti-
kai ar spiningu: ar makšķeri 
ķērām raudas - ar pavadiņu 
un ar piebarošanu. Kad sā-
kās auksts laiks, Daugavā 
ķērās tikai ļoti sīkas baltās 
zivis, lūk, arī toreiz labā-
kie eksemplāri bija vien ap 
simts gramiem. Svarīgs ir 
kas cits – cope bija rezul-
tatīva. Un tā palika prātā uz 
ilgāku laiku. 

Šī gada aizejošo silto 
sezonu spiningotāji, mak-
šķerētāji un grunts copes 
cienītāji vērtē dažādi. Spi-
ningotājiem un trollingis-
tiem, kuri makšķerē eze-
ros, tā šķitusi parasta, kaut 
gan Dagdas un Krāslavas 
copmaņi draudzīgi atzīst: 
saldūdens plēsēju rekordlielu trofeju, 
salīdzinājumā ar iepriekšējiem gadiem, 
nebija daudz. Retāk tika noķertas ezera 
līdakas ar svaru 6-7 kg, bet asarus, kas 
svēra vairāk nekā kilogramu, noķēra ti-
kai vispieredzējušākie makšķernieki. To 
apstiprināja arī spiningotāju rudens sa-
censības Ežezerā, kad Dagdas copma-
ņa Armanda Pudnika labākais “kuprītis” 
uzrādīja uz svariem tikai 1,280 kg. Ne-
pārprotams fakts: makšķernieku aktivitā-
te turpina pieaugt, kas arī veicina to, ka 
ezeros paliek tikai sīki asari. Labi atceros, 
kā pirms četrdesmit gadiem varēja noķert 
desmitiem “kuprīšu”, bet mans rekordlie-
lais asaris svēra pusotru kilogramu. Pē-
dējo desmit gadu laikā man paveicās no-
ķert tikai vienu kilogramu smagu skaistuli. 
Jūtat atšķirību? 

Kas attiecas uz ezera “krokodiliem”, 
tad ziņas par to populācijas samazinā-
šanos, tāpat kā cits fakts – tagadējās 
līdakas ir ļoti sīkas – visiem jau ļoti labi 
zināms. Daudzi neievēro principu “noķē-
ri – palaid”, līdaku makšķerētāju skaits 
nesamazinās, bet zivkopības pasākumi, 
maigi izsakoties, neatbilst nepieciešama-
jām prasībām. 

Reizēm, izjūtot nostalģiju pēc jaunī-
bas gadiem, dodos uz tām vietām, kur 
kādreiz rīta pusē, izmantojot primitīvu 
metāla vizuli, varēja bez problēmām no-
ķert piecas-sešas vairāk nekā kilogramu 

smagas līdakas. Bet tagad, apbruņojoties 
ar ultramodernajiem vobleriem, labākajā 
gadījumā var izbaudīt prieku tika tāpēc, 

ka trīs-četras reizes āķi 
aizķer līdakas ar ļoti mazu 
svaru. Tādēļ es cenšos ar-
vien retāk ņemt rokās spi-
ningu, lai netraumētu šos 
mazuļus. Pirms ziemas arī 
gribas atpūsties pie dabas 
krūts, bet makšķere vairs 
neder. 

Par nelikumīgo motor-
laivu izmantošanu dabas 
parka “Daugavas loki” teri-
torijā rakstu regulāri, taču 
bez rezultāta. Likumdevēji 
un varas pārstāvji, pirm-
kārt, domā par savu kom-
fortu, pavadot brīvo laiku 
uz ūdens, nevis par dabas 
interesēm. Līdz ar to var 
konstatēt citādu efektu – 
motorizētā uzbrukuma pie-
augumu, bet aizsargājama-

jā zonā pastāvīgi ar lielu troksni atpūšas 
ne tikai vietējie trollingisti, bet arī viņu “ko-
lēģi” no Daugavpils, Rēzeknes un Rīgas. 

Pēc mums kaut vai plūdi? Īpaši cieš mūsu 
Daugava tajos gados, kad ūdens līmenis 
ir zems, bet šajā sezonā upei paveicās: 
duļķainais ūdens apturēja motoristus. 

Šogad pali bija veselas četras 
reizes: pavasarī, divreiz vasarā un 
vēl rudenī - pēc pirmā sniega noku-
šanas. Ūdens līmeņa celšanās vien-
mēr traucē makšķerniekiem. “Ķert 
zivis duļķainā ūdenī” – tā ir zvej-
nieku paruna, bet viņu, starp citu, 
ir visai daudz uz upes. Bet gan spi-
ningotājiem, gan makšķerētājiem un 
grunts copes cienītājiem duļķainais 
ūdens vienmēr ļoti traucē. Pirmkārt, 
ūdens līmeņa izmaiņas sašķeļ ziv-
ju barus un visos palos ir vērojama 
situācija, kad nav nekādas copes. 
Otrkārt, dubļi ūdens virskārtā apgrū-
tina jebkuru makšķerēšanas veidu, 
bet zāles no upes gultnes, kas peld 
pa straumi, nepārtraukti uzkrājas 
uz āķa. Makšķernieki vēl var atrast 
krasta zonā zivju atvarus, bet spi-
ningotājiem un grunts copes cienītājiem 
šādā duļķainā ūdenī vispār nav iespējams 
kaut ko noķert. Taču nav sliktuma bez la-
buma, un straujš motorizētās aktivitātes 

samazinājums Daugavā va-
saras periodā nākamajā gadā 
var izraisīt daudz rezultatīvāku 
copi. Dzīvosim – redzēsim. 

Tagad varam izdarīt seci-
nājumus par pagājušo laivu un 
krasta sezonu. Maijā “Ezerze-
me” informēja lasītājus par to, 
ka Daugavā tika noķerta des-
mit kilogramus smaga līdaka, 
mums paziņoja par to, ka arī 
ezerā tika iegūts ievērojams 
loms – skaistule ar svaru 7,5 
kg, to noķēra Imants Vaivods, 
ar ko mēs viņu arī apsveicām. 
Tādu pašu ezera trofeju oktob-
ra beigās ieguva savā īpašumā 
mans kompanjons Aleksandrs 
Smirnovs. Tas ir gadījums, kad 
veiksme uzsmaidīja līdz ar pē-
dējiem saules stariem. Telefo-

na sarunā pieredzējušais Dagdas spinin-
gotājs Guntis Matjušonoks apstiprināja: 
ar lielām ezera līdakām šogad neveicās, 
bet piecus un sešus kilogramus smagus 
eksemplārus varēja noķert. 

Atsevišķi ir vērtējama plaužu cope. 
Ezeru makšķernieki uzskata par lielu 
veiksmi, ja uz āķa nonāk divus kilogramus 
smags skaistulis, bet Daugavā nevie-
nu nepārsteigsi pat ar četrus kilogramus 
lielu zivi ar zeltainiem sāniem. Dažādos 
gados mūsu redakciju sasniedza sensa-
cionālas ziņas par to, ka ir noķerti piecus 
kilogramus smagi plauži. Labprāt noticē-

tu, bet pats savām acīm 
neredzēju. Taču šogad 
uz upes ar plaužiem bija 
saistīts neparasts, sen 
nepiedzīvots gadījums. 
Mans vecais draugs Fjo-
dors Sinica no Pārdauga-
vas ne reizi vien pierādīja: 
vislielākos upes plaužus 
var noķert zelta rudens 
periodā. Kam es piekritu 
nelabprāt: man vislielā-
kos eksemplārus izdevās 
noķert maijā vai augustā. 
Taču šogad tieši bērzu 
dzeltēšanas laikā Krāsla-
vā izplatījās baumas: Fjo-
dors Sinica Kaplavā rāda 

brīnumus. Noķert desmitiem lielu eksem-
plāru vēlā rudenī? Ticēju un neticēju. 

Visas šaubas pazuda, kad tikšanās 
laikā Krāslavā Jeļena un viņas dzīves-
biedrs draudzīgi apstiprināja: brīnums no-

tika! Acīmredzot lielo plaužu bari rudenī 
no ļoti trokšņainā iecirkņa Zabludkā un no 
Galonska atvara pārvietojās uz klusāku 
vietu – Kaplavas atvaru, kur viņus arī at-
klāja mūsu Fjodors. Labi piebarojis zivis 

šajā vietiņā, pieredzējušais plaužu cop-
manis trīs mākoņainu dienu garumā rādī-
ja īstus brīnumus. Trīs kilogramus smagu 
eksemplāru noķerts tik daudz, ka tos bija 
pat grūti saskaitīt, bet sezonas labākais 
plaudis svēra 4,850 kilogramus! Taču pēc 
kāda laika, kad slepenais bija zināms vi-
siem, šajā laimīgajā krastā sapulcējās tik 
daudz plaužu makšķernieku, ka mūsu 
varonim vietas tur vairs nebija. Skaidra 
lieta: plauži necieš troksni un lielu rosību, 
un veiksminieka Fjodora sekotājiem nā-
cās samierināties ar kaulainiem plikšiem. 
Tikai vienu reizi mūžā atnāk laime... 

Atvadas no rudens upes ir mūsu senā 
tradīcija. Pēc pirmā sniega nokušanas un 
ūdens līmeņa celšanās mēs ilgi izvēlējā-
mies piemērotāku dienu, jo novembra bei-
gās tas nav tik vienkārši. Pie debesīm lēni 
peldēja mākoņi tumši lillā krāsā, retu reizi 
bija redzami skopi saules stariņi, izskatījās, 
ka drīz sāksies lietus. Vēls rudens, skumjš 
laika posms. Savā krastā mēs ieradāmies 
vēl pirms saullēkta, bet rīta klusumu jau 
iztraucēja motorlaivas rūkoņa. Pie pašas 
upes – liela ugunskura vieta: pavisam ne-
sen šeit pavadīja nakti vēdzeļu makšķerē-
šanas cienītāji. Arī viņiem noteikti traucēja 
gan duļķainais rudens ūdens, gan spēcīgā 
straume. Appludināta piekrastes zāle ar 
kārklāju - nopietns traucēklis gruntsmak-
šķerēšanai. 

… Visu dienu godīgi cilājām spinin-
gus augšā un lejā, un nepārtraukti ekspe-
rimentējām ar vizuļiem. Galu galā sevi 
attaisnoja tikai atvadu pavadiņa. Viena 
copes reize uz diviem un noķerta pie-

cas mārciņas smaga līdaka 
- pieklājīgs rezultāts vēlai 
makšķerēšanai uz upes. To-
ties no sirds izrunājāmies, 
un man arī paveicās uztaisīt 
veiksmīgus kadrus. Sarūg-
tināja kas cits: piekrastes 
mežā mēs ieraudzījām milzī-
gu izgāztuvi, ko, acīmredzot, 
izveidoja kādi makšķernieki, 
un vēl - nežēlīgi noplēstu 
mizu no bērziem. Atcerējos 
jautājumu, ko uzdeva mak-
šķerniekiem kāda tūriste no 
Vācijas: “Kāpēc mūsu val-
stī visi aizved atkritumus no 
zaļās zonas, bet pie jums ir 
otrādi?”

...Pa duļķainiem bagā-
tās upes ūdeņiem peldēja plastikāta pu-
deles. Piedod mūs, grēciniekus, mūsu 
māte Daba! Paši nezinām, ko darām... 

Aleksejs GONČAROVS

Novembris makšķerniekiem ir visskumīgākais gada mēnesis. Pie debesīm reti 
parādās skopa saulīte, un visai bieži apmākusies diena sākas un beidzas ar 
krēslu: gaišāk kļūst ap deviņiem, bet trijos jau jātin makšķeres. Taču dvēsele 
vēl prasa... 

Aleksandra Smirnova oktobra trofeja. 

Dagdas copmanis Anatolijs Čapkevičs. 

Veiksmīgais spiningotājs 
Armands Pudniks. 

Daugavas plauži. 

Atvadas no upes. 

Savainotie bērzi. 

Tipisks ekoloģiskais vandalisms.  
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6. decembrī Ir iemesls!
Matildas Kšesinskas piemiņas diena 

ХХ gadsimta sākumā Krievijas impērijas 
galvaspilsētā nebija cilvēka, par kuru runātu 
tikpat daudz kā par Marijas teātra prīmu, 
balerīnu Matildu Kšesinsku. Iemesli bija dažādi: 
viņa bija gan troņmantinieka Nikolaja (viņš 
pārtrauca attiecības ar viņu pēc saderināšanās 
ar savu nākamo sievu Alisi Gessenu) mīļākā, 
gan divu lielkņazu „sirdsdāma”... Nevalodu 
bija daudz, bet Matildas fotogrāfija, kurā viņa 
ir atspoguļota Esmeraldas lomā, kļuva par 
iemeslu skandālam cara ģimenes aprindās. 
Turklāt kritika atzina, ka Kšesinskai ir talants 
(tiesa, par ģeniālu viņu neuzskatīja), būdama 
prīma, viņa uzstājās uz skatuves vairākas 
reizes nedēļā, bet visu pārējo laiku bija 
aizņemta mēģinājumos. Bet no kurienes šai 
mazajai un trauslajai sievietei bija tik daudz 
spēka un enerģijas? Par to brīnījās visi... Taču 
viss ir vienkārši, tā bija visīstākā balerīna, 
bet no šīs profesijas pārstāvjiem panākumus 
sasniedz tikai cilvēki ar dzelzs raksturu... 

Matilda ir dzimusi netālu no Pēterburgas, 
Ligovas ciemā. Viņas vecāki bija Marijas teātra 
aktieri, tādēļ par dzīvi aizkulisēs meitene 
uzzināja jau agrā bērnībā. Viņas liktenis bija 
lemts jau dzimšanas brīdī, pēc labas, bet 
vispārīgas mājas izglītības iegūšanas Matildu 
aizsūtīja uz Marijas teātra baletskolu, un pēc 
tās beigšanas meitene iestājās teātra trupā, 
kur jau vairākus gadus dejoja viņas vecākā 
māsa. 

No 1890. līdz 1917. gadam viņa bija 
trupas sastāvā. Tikai savas karjeras sākumā 
Matilda spēlēja otrā plāna lomas.  Divus 
gadus pēc karjeras sākuma teātrī 20-gadīgai 
baletdejotājai pievērsa uzmanību troņa 
mantinieks, nākamais cars Nikolajs II. Kopš 
tā brīža Kšesinska pakāpeniski sāka tuvoties 
impērijas galvenā teātra vadošās balerīnas 
statusam.

Interesants ir arī fakts, ka atzīta autoritāte 
krievu baleta jomā, faktiskais krievu 
baletskolas veidotājs, Mariuss Petipā no 
sākuma neuzskatīja, ka Matildas talants atbilst 
prīmas statusam, bet viņas spējas vērtēja 
kā visai vidējas. To ietekmēja Kšesinskas 
aizraušanās ar Itālijas baletu, un tas, ka 
viņas izpildījumam piemita krievu baletam 
neraksturīga plastika. Tas izsauca krievu 
baleta patriarhu neapmierinātību, taču viņi 
neko nevarēja izdarīt ar šo „izlēcēju”,  jo viņai 
bija nopietni sakari galmā, un viņa pati varēja 
veidot ne tikai teātra repertuāra politiku, bet 
arī izvēlējās vadošos kadrus. Pēc nesaskaņām 
ar Kšesinsku no imperatora teātra direktora 
amata tika atbrīvots kņazs Volkonskis, 
Rurikoviču pēcnācējs, dižciltīgas un ietekmīgas 
dinastijas pārstāvis Krievijas impērijā. 

Attiecības ar troņmantinieku turpinājās 
divus gadus. 1894. gadā nākamais imperators 
bija saderinājies ar princesi Alisi, un attiecības 
tika pārtrauktas. Par pēdējo dāvanu no 
mīļākā kļuva Matildas iecelšana par prīmu, 
ar visām atbilstošajām privilēģijām un augstu 
atalgojumu. 

Apbrīnojams bija fakts, ka tad, kad 
Kšesinskai beidzās attiecības ar Nikolaju 
Aleksandra dēlu, Mariuss Petipā pēkšņi atzina 
viņas talantu, vēl jo vairāk - Matildas dēļ viņš 

pārveidoja vairāku 
klasisko izrāžu 
partitūras, padarīja 
tās sarežģītākas, 
spilgtākas, izteiks- 
mīgākas. Un ar bale-
rīnas personisko 
dzīvi tam nebija 
nekāda sakara. To ietekmēja Kšesinskas 
neatlaidī-gums un neparastās darba spējas. 
Būdama viena no vadošajām teātra solistēm, 
Matilda apmeklēja nodarbības ar Itālijas 
baletmeistariem un centās sasniegt ideālu 
baletdejotājas mākslā. Neatlaidība tika 
atalgota, patriarhi atzina viņas nepārprotamo 
talantu. 

Kad beidzās romāns ar vienu no 
Romanoviem, sākās attiecības ar citu... 
Lielkņazs Sergejs Mihaila dēls vienkārši 
zaudēja prātu balerīnas dēļ... Matilda bija 
ne tikai viņa mīļākā, bet arī draudzene, 
padomdevēja, līdzgaitniece. Nonāca pat 
līdz tam, ka Krievijas armijas virspavēlnieks, 
lielkņazs Nikolajs Nikolaja dēls, rakstīja 
caram: „Es nevaru vadīt armiju, kad balerīna 
Kšesinska risina jautājumu par munīcijas 
sadali pa frontēm!” 1902. gadā Kšesinskai 
piedzima dēls, ko nosauca par Vladimiru. Ar 
speciālu dekrētu bērnam tika piešķirts uzvārds 
Krasinskis, muižnieka statuss un tēvavārds – 
Sergeja dēls... 

Pēc 1917. gada Matilda Kšesinska bija 
spiesta pamest no sākuma Pēterburgu, bet 
pēc tam arī Krieviju... Pēc cara atteikšanās no 
troņa un Krievijas Republikas pasludināšanas 
lielkņazs Sergejs Mihaila dēls piedāvāja 
Matildai savu roku un sirdi. Uzskatījusi, ka 
šī laulība kļūs par drausmīgu mezaliansi, 
Kšesinska atteica viņam. Taču drīz vien viņa 
kļuva par cita prinča sievu...  

Emigrācijā, Parīzē, Matilda atvēra 
baletskolu. Šī iestāde ieguva lielu popularitāti, 
un šīs skolas diploms bija prestižs ne tikai 
Francijā, bet arī visā Eiropā. 1921. gadā 
balerīna un pedagoģe apprecējās ar lielkņazu 
Andreju Vladimira dēlu, tas bija jau trešais 
Romanovu dzimtas pārstāvis viņas dzīvē. Un 
pēdējais... 

1936. gadā Kšesinsku uzaicināja uzstāties 
Londonā, Koventgārdenas teātrī. Balerīnai bija 
jau 64 gadi, bet šo aicinājumu viņa pieņēma. 
Londonas koncerta laikā viņai bija jāizpilda 
krievu deja, ar ko viņa ar lieliem panākumiem 
uzstājās jaunībā. Matilda izpildīja numuru tik 
virtuozi un nevainojami, ka publika izsauca 
balerīnu uz skatuves 18 reizes! Angļu publikai, 
kas parasti nelabprāt izpauž savas emocijas, 
tas bija vienkārši neiedomājams gadījums! 
Tā bija pēdējā reize, kad balerīnu redzēja uz 
skatuves. 

Matilda Kšesinska nodzīvoja ilgu mūžu. Viņa 
mira 1971. gadā, nepaspējusi nosvinēt 100 
gadu jubileju. Apglabāta Parīzē, krievu kapos... 
Līdz sava mūža pēdējai dienai viņa gribēja 
atgriezties Pēterburgā, savā nelielajā, bet 
visai smalkajā savrupmājā Boļšajā, Dvorjanska 
ielā... Diemžēl viņai tas neizdevās... 

Andrejs JAKUBOVSKIS 
Foto no interneta 

Krimināls, notikumi
Laika periodā no 25.11.2016. līdz 
02.12.2016. Krāslavas iecirknī tika re-
ģistrēti 59 notikumi. Būtiskākie:
• Nak�  uz 25.novembri Svarincos no metāla 

konteinera, uzlaužot piekaramo atslēgu, � ka 
nozag�  7 gāzes baloni. No� ek vainīgo personu 
noskaidrošana.

• 25.novembrī Dagdas iecirknī � ka saņemts ie-
sniegums un uzsākta izmeklēšana par traktora 
MTZ 82 augstspiediena degvielas sūkņa zādzī-
bu Vecdomē.

• 25.novembrī 1984.g. dzimušais R., pēc izrai-
sīta ceļu sa� ksmes negadījuma uz vietējās 
nozīmes ceļa Kalniešu pagastā, aizbrauca 
no no� kuma vietas. Ceļu policijas darbinieki 
organizēja vajāšanu, pat lietoja brīdinājuma 
šāvienus lai apstādinātu pārgalvīgo vadītāju, 
kurš pārvietojās ar automašīnu VW Transpor-
ter (kravas kaste). Pakaļdzīšanās beidzās ar to, 
ka pārkāpējs iestrēga meliorācijas grāvī, taču, 
izkāpjot no automašīnas, mēģināja aizbēgt, 
bet bija aizturēts. No vīrieša bija jūtama s� p-
ra alkohola smaka un vizuāli bija redzams, ka 
viņam ir nestabila gaita, runa bija nesakarīga. 
No alkohola noteicošas pārbaudes R. a� eicās. 

Par minētām darbībām draud administra� vā 
atbildība: sods no 1200 līdz 1400 eiro, admi-
nistra� vais arests no 10 līdz 15 diennak� m un 
vadītāja � esību atņemšana uz 4 gadiem.

• 26.novembrī Krāslavas iecirknī � ka uzsākts kri-
minālprocess par dekodera zādzību no mājas 
Ūdrīšu pagasta Saksonos.

• Neparasts noziedzīgs nodarījums � ka reģis-
trēts 30.novembrī: apm.plkst.12.30 Krāslavā, 
uz ielas netālu no bērnu dārza “Pīlādzī� s”, 
kāds vīrie� s, stādo� es priekšā kā policijas 
darbinieks, no 12 gadīgas meitenes atņēma 
mobilo telefonu, mo� vējot ar to, ka tas ir zagts 
un sakarā ar to no� ek tā izņemšana. Veicot 
intensīvus opera� vi- meklēšanas pasākumus 
� ka noskaidrota krāpnieka personība- agrāk 
� esāts V., dzim.1980.g. Turpinot darbu ar 
aizturēto, noskaidrojās, ka 30.novembrī viņš 
izdarīja mantas zādzību no privātmājas Krāsla-
vā, Pļavu ielā.

• 1.decembra agrā rītā, Krāslavā, no kafejnīcas 
“Mārīte” dienesta telpas � ka nozagta rokas 
somiņa ar naudu un personīgām mantām. No-
� ek kriminālmeklēšanas pasākumi, vērs�  uz 
noziedzīgā nodarījuma atklāšanu.



2016. gada 6. decembris 7

CETURTDIENA,  8. decembris

LTV1
6.00 Latvijas Republikas valsts 
himna
6.02 Adreses
6.30 Rīta Panorāma
8.35, 17.00 Kalnu patruļa
9.35, 16.05 Plosītās sirdis
10.35, 13.00, 14.50 Top-Shop 
piedāvā
10.50 Ceturtā studija
11.15 Alpu dakteris
12.10 V.I.P.
13.15 Saknes debesīs
13.50 Zīmē, līmē, dari pats!
14.20 Dardarija
15.05 Mājas, kur atgriezties
18.00, 23.15 Ziņas
18.55 Kultūršoks. 100 g 
kultūras
19.05 Gudrs, vēl gudrāks
20.30 Panorāma
21.15 Leģenda. Helmuts 
Balderis
22.15 Nāve paradīzē
0.30 Latvijas sirdsdziesma
1.25 Alpu dakteris
2.15 Inspektors Džordžs 
Džentlijs
3.50 Tieša runa
4.50 Sporta studija
5.30 Province

LTV7
6.00 Latvijas Republikas valsts 
himna
6.03, 5.30 1000 jūdzes Mjan-
mā
6.30 Labākais no Euromaxx
7.00 Ceturtā studija
7.30 Dzimis Eiropā. 
8.00, 4.35 Anekdošu šovs 1
8.30 Zaglīgie pērtiķi
9.00 Rotaslietas TV
10.05 Mājas, kur atgriezties

11.00 Muhtars atgriežas
11.55 Aculiecinieks
12.20, 15.05 PK biatlonā
13.30 Ar sapni mugursomā
14.15 Maklauda meitas
16.00 PČ florbolā. 1/4 fināls
18.15 Ar sapni mugursomā
19.00 Ziņas
19.35 Personīgā lieta
20.05 Kā paēdināt 10 miljar-
dus?
21.10, 3.40 Leģendārie albumi. 
Bobs Mārlijs un The Wailers.
22.10 Ļoti labas meitenes
23.50 Eiropa koncertos
0.40 Latviešu jaunie režisori. 
1.35 1.1
2.25 Nacionālie dārgumi.100 
g kultūras
3.10, 5.00 Pie stūres

LNT
5.00 Vilfreds
5.45 Kārdinājuma varā
6.00 30 minūtes virtuvē ar 
Džeimiju Oliveru
6.30, 3.00 LNT rīta ziņu raidī-
jums ”900 sekundes”
8.40, 2.15 Dzīvīte
9.10 Nekad nesaki nekad
10.20, 13.45 Televeikala 
skatlogs
10.35 Kaislību jūrā
11.45 Mīlestības saldme
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 dzies-
mas. Putnu balle
22.25 Nosvērtie
0.35 Greizais spogulis
4.40 Karamba!

TV3
5.00, 2.10 Reiz sensenos 
laikos
5.50 Mazās sievietes. Losan-
dželosa
6.50, 13.15 Multfilmas
8.20 Meittenes
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
14.55 Mazās sievietes. Losan-
dželosa
15.55 Sliktie roboti
18.00 Šķiršanās formula
19.00, 3.45 TV3 Ziņas
19.35, 4.15 Bez Tabu
20.20 Viens pats mājās
22.55 Karstais pārītis. apbru-
ņotas un apburošas
1.15 Rezervisti
3.00 Apokalipses vēstneši

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 
naktī
10.50, 16.40 Interni
12.20 Virtuve
18.55 Reiz Krievijā
20.00 Mf. Džungļu grāmata
21.20 Pēcnācēji

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, 0.35 Satikšanās vieta
15.25 Piektdienis
17.05 Runājam un rādām
18.35 Izmeklēšana
19.00 Ekstrasensi pret detek-
tīviem
20.30 Inspektors Kūpers 
22.25 Vairākums
23.35 Mēs un zinātne. Zināt-
ne un mēs.
2.35 Laulātie

PBK
6.30, 9.00, 11.00, 14.20, 
16.55 Ziņas
6.35 Multfilmas
7.00, 9.25 Labrīt!
9.55 Dzīvo vesels
11.30 Kontrolpirkums
12.05 Vienatnē ar visiem
13.10 Moderns spriedums
14.50 Par mīlestību
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
1.55 Vakara Urgants
2.35 1 in city
3.05, 5.50 EuroNews
3.35 Mf. Lelle
5.40 Smieklīgi videoklipi

RTR Planēta (Baltija)
4.00 Rīts
8.55 Par pašu galveno
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

Vēstis
10.40, 16.20, 19.45 Vēstis-М
10.55 Piektā asins grupa
13.40, 2.15 Ejot kājām
14.05 Uz karstām pēdām
16.40 Tiešais ēters
17.50, 2.45 60 minūtes
20.00 Humora raidījums
21.30 Krievijas gada balva 
mūzikā
0.40 Ščigrovskas ciema 
Hamlets 

RenTV Baltic
5.35, 23.05, 1.05 Skatīties 
visiem
6.25 Vecpuisis
7.10 Bērnu klubs
7.25 Laika ziņas
7.30, 19.45 Saviesīgas vaka-
riņas
8.30 Pareizs līdzeklis
9.50, 17.30 Ģimenes drāmas
10.55 Slepenās teritorijas
12.00 Dzenoties pēc pagātnes
13.00 Ekstrasensu cīņa
15.15 Slepenās teritorijas
16.20, 0.10 Dīvaina lieta
20.50, 21.00 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, 0.30 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 Atpakaļskaitīšana
12.10 Vīriešu/ sieviešu 
13.10 Laiks rādīs
15.20 Mf. Skarleta

17.20 Piezīmes
17.55 Brīnumu lauks
19.00 Laiks
20.05 Balss
21.30 Kas? Kur? Kad?
22.40 Koncerts

Baltkrievija 1
5.00, 6.20, 7.15 Labrīt, Balt-
krievija!
6.00, 7.00, 8.00, 11.00, 14.00, 
18.00, 0.15 Ziņas
6.05, 7.05 Ekonomikas ziņas
6.10, 7.10, 18.20 Zona Х 
8.10 Pēdas
9.00, 12.00, 15.00 90 sekun-
des
10.00, 19.00 Sieviešu ārsts
11.10, 16.35 Ģimenes me-
lodrāmas
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. Ļuba
0.30 Sporta diena

Baltkrievija 2
6.00 TV rīts
8.00, 21.35 TV barometrs
8.05 Mats matā
8.35, 17.05 Tāds darbs
9.30 Reportieris
10.20 Onlains
10.50, 16.05 Nepiedzimsti 
skaista
11.50, 18.00 Stila ikona
13.15 Ērglis un cipars
14.20 PIN kods
15.05, 23.45 Mf. Trīspadsmit
19.20, 21.05 Ekstrasensu cīņa 
21.00 Sportloto 5 no 36, KENO
22.40 Aklums

PIEKTDIENA,  9. decembris

16.40, 1.50 Tiešais ēters
17.50, 2.55 60 minūtes
20.00 Izmeklēšanas noslē-
pumi
21.50 Vakars ar Vladimiru 
Solovjovu
23.55 Ieguldījums

RenTV Baltic
5.45, 23.00 Skatīties visiem
6.10 Vadīt krievu stilā
6.30 Vecpuisis
7.15 Bērnu klubs
7.34 Laika ziņas
7.35, 19.45 Saviesīgas vaka-
riņas

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
0.05 Visšokējošākās hipo-
tēzes
1.00 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 mīlestību
14.10 Laiks rādīs!
15.55, 23.20 Precamies!
17.20 Piezīmes
18.00 Lai runā
19.00 Laiks
20.05 Mēness otra puse

21.55 25 gadi pēc PSRS
22.45 Vakara Urgants

Baltkrievija 1
5.00, 6.20, 7.15 Labrīt, Balt-
krievija!
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, 22.50 
Zona Х
8.10, 21.05 Pēdas
9.00, 12.00, 15.00 90 sekun-
des
10.00, 19.00 Sieviešu ārsts
11.10, 15.30 Ģimenes me-

lodrāmas
12.20 Diena lielpilsētā
13.20 Bērnu ārsts
14.15, 17.40 Reģionālās ziņas
14.25 Pirāts un pirāte
16.35 Baltkrievijas laiks
18.20, 23.10 Interešu sfēra
20.00 Panorāma
20.45 Aktuāla intervija
23.45 Sporta diena
0.00 Lamatas

Baltkrievija 2
6.00 TV rīts
8.00, 20.55 TV barometrs
8.05, 21.05 Online

8.35, 17.05 Tāds darbs
9.30, 19.05 Ekstrasensi - 
detektīvi
10.30, 20.15 Mana burvīgā 
aukle
11.00, 16.00 Nepiedzimsti 
skaista
12.00, 18.00 Stila ikona
13.05 Jaunkundze - zemniece
14.20 PIN kods
15.05 Mf. Trīspadsmit
21.00 Sportloto 5 no 36, 
KENO
21.45 Futbols

LTV1
6.00 Latvijas Republikas 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 
piedāvā
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 Multfilmas
14.20 Kas te? Es te!
15.05 Mājas, kur atgriezties
18.00, 23.35 Ziņas
19.30 Imants Ziedonis. Dzirnak-
meņi
20.00 700 pasaules brīnumi. 
Bosnija un Hercegovina
20.30 Panorāma
21.15 Sirmais. Kulta ēdieni
22.15 Savējie sapratīs. Sešdesmi-
tie - sākums
23.50 Personība. 100 g kultūras
0.50 Kažokzvēru ādā
1.50 1.1. Aktuālā intervija
5.30 Saknes debesīs

LTV7
6.00 Latvijas Republikas valsts 
himna
6.03, 5.30 1000 jūdzes Mjanmā
6.30 Pie stūres
7.00 Ceturtā studija
7.30 Es - savai zemītei
8.00 Vides fakti
8.30 Zaglīgie pērtiķi
9.00 Rotaslietas TV
10.05 Mājas, kur atgriezties
11.00, 18.00 Muhtars atgriežas

11.55 Tieša runa
13.05 Izglītība un karjera
13.35 Skats rītdienā
14.05 Svešās mājas
14.35 Zaglīgie pērtiķi
15.05 Kā apturēt globālo sasil-
šanu?
15.35, 1.40 Projekts Nākotne
16.05, 22.35 Personība. 100 g 
kultūras  17.00 Dzīve šodien
19.00 Ziņas
19.35 Punkti uz i
20.55 Maklauda meitas
21.45 Nacionālie dārgumi.100 g 
kultūras
23.35 Sporta studija
0.25 Zebra
0.40 Haleba. piezīmes no 
tumsas.
5.00 Tuvu prom savā vietā

LNT
5.00, 4.40 Karamba!
5.20 Bernards
5.30 Kristīgā programma “Ticīgo 
uzvaras balss”
6.00 30 minūtes virtuvē ar Džei-
miju Oliveru
6.30, 3.00 LNT rīta ziņu raidījums 
“900 sekundes”
8.40, 0.10 Dzīvīte
9.10 Nekad nesaki nekad
10.20, 13.45 TV skatlogs
10.35 Kaislību jūrā
11.45 Zemes smarža
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, 1.50 Ziemas saule

20.40, 2.35 Degpunktā
21.10 Lauku sēta
22.10 Varas spēles
23.10 Čikāgas liesmās
0.30 Starp putniem un cilvē-
kiem
1.05 Provokators

TV3
5.00, 0.55 Reiz sensenos laikos
5.50, 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 Rezervisti
10.55 Ekstrasensu cīņas
14.35, 1.45 Mazās sievietes. 
Losandželosa
15.35, 20.20, 3.00 UgunsGrēks
19.00, 3.35 TV3 Ziņas
19.35, 4.05 Bez Tabu
21.00 Kāsla metode
22.00 Asiņainais dimants
2.35 Iespējams tikai Krievijā

TV3+
5.50, 15.40, 1.10 Māja-2
6.40 Jaunatne
7.40 Bulta
8.35, 14.35 Comedy Club
9.40, 17.50 Kijeva dienā un 
naktī
10.50, 16.40 Univers
12.00 TV Shop
12.20, 18.50 Virtuve
21.00 Mf. Vientuļš pēc līguma
23.10 Mf. Vīrieši, sveicam jūs 
8. martā!

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, 1.05 Satikšanās vieta
15.25 Piektdienis
17.05 Runājam un rādām
18.50 Krava
20.40 Slepkavas profils
22.45 Dienas kopsavilkums
23.15 Svešais rajons
3.05 Mūsu uzraugs
4.05 Braucam un ēdam!

PBK
6.30, 9.00, 11.00, 14.20, 
16.55, 1.45 Ziņas
6.35 Bērnu klubs
7.00, 9.25 Labrīt! 
9.55 Dzīvo vesels!
11.30 Kontrolpirkums
12.05 Laiks rādīs
12.50, 2.00 Moderns sprie-
dums 
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
21.20, 23.05 Mēness otrā puse
23.40 Vakara Urgants
0.25 Naktij tuvojoties
1.15, 5.55 EuroNews
2.50 Nosvērti un laimīgi
5.10Smieklīgākie videoklipi

RTR Planēta (Baltija)
4.00 Rīts
8.55 Par pašu galveno
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Vēstis
10.40, 14.40, 16.20, 19.45 
Vēstis-М

10.55 Piektā asins grupa
13.40 Dzīves noteikumi
14.05 Uz karstām pēdām
16.40, 1.50 Tiešais ēters
17.50, 2.55 60 minūtes
20.00 Izmeklēšanas noslēpumi
21.50 Duelis
23.55 Ieguldījums

RenTV Baltic
5.55, 23.05 Skatīties visiem
6.20 Pazīsti mūsējos
6.40 Vecpuisis
7.15 Bērnu klubs
7.34 Laika ziņas
7.35, 19.45 Saviesīgas vaka-
riņas
8.35 Pareizs līdzeklis
9.55, 17.35 Ģimenes drāmas
11.00 Slepenās teritorijas
12.05, 18.40 Dzenoties pēc 
pagātnes
13.05 Dokumentāls projekts
16.25 Dīvaina lieta
20.50 Ekstrasensu cīņas
0.05 Šokējošo hipotēžu diena
1.00 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 mīlestību
14.10 Laiks rādīs
15.55, 23.20 Precamies!
17.20 Piezīmes
18.00 Lai runā!
19.00 Laiks

20.05 Jātiek skaidrībā
20.30 Mēness otrā puse
22.20 Naktij tuvojoties

Baltkrievija 1
5.00, 6.20, 7.15 Labrīt, Balt-
krievija!
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, 23.00 Zona Х
7.50 Metropolīta uzruna
8.10, 21.15 Pēdas
9.00, 12.00, 15.00 90 sekun-
des  10.00, 19.00 Sieviešu ārsts
11.10, 15.30 Ģimenes me-
lodrāmas
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, 23.20 Interešu sfēra
20.00 Panorāma
20.45 Tuvplānā
23.55 Sporta diena
0.10 Lamatas

Baltkrievija 2
6.00 TV rīts
8.00, 21.10 TV barometrs
8.05, 21.15 Onlains
8.30, 17.00 Tāds darbs
9.25, 19.20 Ekstrasensi 
detektīvi  10.25, 20.25 Mana 
burvīgā aukle
10.55, 16.00 Nepiedzimsti 
skaista
11.50, 17.55 Stila ikona
13.15 Ērglis un cipars
14.20 PIN kods
15.05, 21.45 Mf. Trīspadsmit
21.00 Sportloto 6 no 49, KENO
22.50 Kauli
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Tulkotāja

lopus, aitas, zirgus. 
Svari. Samaksa tūlītē-
ja.   T. 28761515.

SIA “LATVIJAS  GAĻA” 
iepērk liellopus, jaun-

Reklāmas un sludinājumi

PĒRK

PĀRDOD
2-istabu dzīvokli Dagdā, Daugav-
pils ielā 13-5. Tālr. 29455509;
1-istabas dzīvokli (467. sērija, 30 
m 2, 4. st.) Aronsona ielā 16. Cena 
pēc vienošanās. Tālr. 28699500;
“BMW 318”- 11.2006., 95, no Vāci-
jas. Latvijā nav ekspluatēta. Cena 
pēc vienošanās. Tālr. 26540394;
“VW Passat”- 1.9 TDi (1994., 
sarkana, darba kārtībā). Tālr. 
29159212;
ziemas riepas ar radzēm R15 
185x65 (4 gab.), GOOD YEAR, 
protektora dziļums 10 mm. Lēti. 
Tālr. 29973137;
KSP (2.70x1.20, biezums - 1.6). 
Tālr. 26400745;
dažādas fi lmas diskos (angļu va-
lodā). Tālr. 25479789;
sivēnus. Talr. 28348281;
kartupeļus. Tālr. 27131681;
kartupeļus. Tālr. 29156359. 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.
zemi, mežu Latgalē. Tālr. 
29129658;
garāžu Pļavu vai Lakstīgalu ielā. 
Tālr. 27027704;
MTZ - 82 motora galvu. Tālr. 
26527904;
senlaicīgas dzintara krelles un ro-
taslietas, dzintara gabalus. Tālr. 
28282963;
senlaicīgus priekšmetus - lauk-
saimniecības inventāru, mājas 
piederumus, kara tematikas 
priekšmetus. Tālr. 22068511.

DAŽĀDI
Lauksaimniecības tehnikas re-
monts, t.s. T40 A, MTZ priekšējo 
tiltu. Metālapstrāde. T. 27092870.
Evakuatora pakalpojumi (ar ma-
nipulatoru). Tālr. 26114904.
Bīstamu koku zāģēšana ka-
pos, pie elektrolīnijām. Tālr. 
20037233, 26372392.
IK “Lija L” (Dagdā, Brīvības 7a) 
sniedz transporta pakalpojumus 
(zeme, grants, graudi). No 25 
līdz 35m3. Treilera pakalpojumi 
līdz 25 t. Auto pacēlāja pakalpo-
jumi – 18m. Koku apgriešana. 
Tālr. 29455509.
Vīrietis (42, 1.80 m) iepazīsies 
ar sievieti nopietnām attiecībām. 
Tālr. 25967996. 

 Tu katram viena, tikai 
viena,
Kurai kā pie saules bērni 
turas klāt.
Tāpēc ir tik grūti, skum-
jām asarām birstot,
Uz mūžu zemei tevi atdot, 
māt!

Izsakām visdziļāko līdzjūtību 
un skumju brīdī esam kopā ar 
Oļegu Gekišu, no māmuļas 
uz mūžu atvadoties.

Aleksandrovas skolas
 kolektīvs

SI A “TEK” no Pre iļiem pie-
dā vā 9. decembrī Dagdas 
tirgū un 16. decembrī Krā-
slavas tirgū no plkst. 8.00 
līdz 13.00 vil nas un pus-
vil nas dzi ju, aus tos iz strā-
dā ju mus, kā arī vil nas ap-
mai ņu pret dzi ju un aus tiem 
iz strā dā ju miem.

Tālr. 29505937.

SIA “RENEM” 
iepērk jaunlopus, 
liellopus, aitas. 

ELEKTRONISKIE SVARI.
Paagstinātas cenas.Skaid-
ra naudā vai ar pārskaitī-

jumu. 
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.

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.

Z/S “Sapnis” pieņem pasūtījumus Ziemassvētku dā-
vanu izgatavošanai. 

Tālr. 65681357

Žurnāli decembrī “ILUSTRĒTĀ ZINĀTNE”
Zinātnieki meklē aizmirstas atmiņas
Atmiņas zudums ik gadu nozog pagātni miljo-

niem cilvēku. Nesen zinātnieki atklāja, kur paliek 
atmiņas, un grasās izcelt tās no aizmirstības.

Ziemassvētku garšas un smaržas
Ziemassvētki lielā mērā ir ķīmiķu dzīres, jo 

iedarbīgas molekulas lutina mūsu maņas un liek 
svētku priekam pārņemt smadzenes.

Astronautus gaida tālais ceļš uz Marsu
Ceļojumā uz Marsu jārēķinās ar dažādiem 

draudiem veselībai. Zinātnieki ir pievērsušies grū-
tībām, kas saistītas ar tāliem ceļojumiem kosmosā.

Kopībā ir milzu spēks. Dzīvnieku pasaulē 
indivīds ir vājāks, toties barā dažādi dzīvnieki var 
nodrošināt sev pārtiku, aizsardzību un pēcnācējus.

Paviršība izraisa milzīgu naftas noplūdi
2010. gadā sprādzieni uz naftas urbuma plat-

formas “Deepwater Horizon” izraisīja pasaules vēs-
turē visapjomīgāko naftas noplūdi okeānā.

Seko mūsu ceļvedim un uzveic tumsu. 

Mūs nelabvēlīgi iespaido 
garie, tumšie un aukstie 
ziemas mēneši, tomēr 
talkā nāk zinātne. Uzzini, 
kā pārvarēt aukstumu un 
tumsu!

Mājas laboratorija. 
Mūsu jaunā sērija būs 
kā ceļvedis, kas ļaus tev 
pašam uzvilkt uzsvārci un 
veikt jautrus, pārdomas 
rosinošus eksperimentus.

Satelītu bari iekaros kosmosu. Tūkstošiem 
pastmarkas lieluma satelītu drīzumā varētu nolīt 
pār Veneras mākoņiem un Saturna gredzeniem.

Atklājumi pasaulē. Jaunas čūsku sugas āda 
spīd kā sudrabs. Uz komētas atklāti dzīvības pa- 
matelementi. Jauns skārdeņu turētājs viegli sadalās.

Jautājumi un atbildes. Vai zivis guļ? Kāpēc 
vīriešiem tik ļoti patīk krūtis? Kā nolasa svītrkodus?Krāslavas novada dzimtsarakstu nodaļā 

novembrī tika reģistrētas 26 miršanas

Uzvārds, vārds Dzimšanas datums Miršanas datums Vecums

Alehno Vladislavs 28.10.1933 24.11.2016 83

Astapkoviča Sandra 18.04.1969 15.11.2016 47

Bizņa Pjotrs 10.03.1940 21.11.2016 76

Božko Lidija 15.02.1952 26.11.2016 64
Butnickis Mečeslavs 
Zenons 27.01.1935 12.11.2016 81

Čučina Jeļena 20.09.1943 20.11.2016 73

Danilovs Vasilijs 25.12.1941 14.11.2016 74

Dargeviča Lūcija 23.04.1940 04.11.2016 76

Dimitrijeva Leokādija 13.02.1939 23.11.2016 77

Dimitrijevs Boriss 05.10.1938 07.11.2016 78

Jonins Pēteris 31.08.1939 18.11.2016 77

Kiseļevska Terēza 30.05.1935 01.11.2016 81

Kuzmina Valentīna 04.12.1937 11.11.2016 78

Ķere Rasma 19.05.1926 05.11.2016 90

Leonovičs Pēteris 25.07.1931 28.11.2016 85

Ļebedeka Leokadija 16.10.1929 07.11.2016 87

Novika Aleksandrina 01.05.1944 15.11.2016 72

Ostapenko Igors 11.11.1937 18.11.2016 79

Raciņš Vladislavs 09.04.1963 31.10.2016 53

Rakovskis Ivans 14.08.1949 07.11.2016 67

Rimšāne Felicija 09.06.1930 06.11.2016 86

Selicka Antoņina 28.08.1939 15.11.2016 77

Tomans Ivans 07.11.1932 21.11.2016 84
Visockis Ričards 
Františeks 26.10.1937 09.11.2016 79

Zvidriņš Ivans 24.11.1950 04.11.2016 65

Žurova Kapitalina 22.10.1932 14.11.2016 84

Apkures ierīkošana, 
remonts, apkope. 

Tālr. 29285419. 

Policija meklē
Krāslavas policija meklē Aivaru Zeilānu, 

dzim. 1966.g., kurš kopš  2016. gada 27.no-
vembra plkst. 20.00 nav redzēts savā dzīves 
vietā Aulejas pagasta c. Zīperi. Vīrietis bija 
ģērbies melnā džemperī, zaļā vestē, zilās 
džinsu biksēs, galvā adīta krāsaina cepu-
re un kājās zaļi zābaki. Lūgums visiem, kam 
ir zināma A.Zeilāna atrašanās vieta vai ir jeb-
kāda cita informācija, ziņot pa tālr. 110 vai 
vērsties tuvākajā policijas iecirknī.
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