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VSAA informē

Šī diena, lai Tev skaistāka par citām, 
Šī diena tikai reizi gadā aust, 
Lai pietiek spēka katram dzīves rītam, 
Lai katrs rīts kā skaisti ziedi plaukst.

No sirds sveicam 85 gadu jubilejā 
Nikolaju Afanasjevu!

Piederīgie

Šodien numurāI  Ar pozitīvismu ir iespējams paveikt visu 
un pārmaiņām teikt: “Jā!”

Atļauj šodien saviem gadiem ziedēt 
kā ziedlapiņām, kuras saulē plaukst, 
Atļauj šodien saviem gadiem skanēt 
kā melodijai, kura sirdī šalc. 
Ļauj kādam sapnim šodien zvaigznēs mirdzēt, 
Lai dienu skrejā tie pie tevis trauc!

Sirsnīgi sveicam skaistajā jubilejā
Marinu Rudņevu!

Regīna, Maruta, Anna

13. aprīlis – LIELĀ CETURTDIENA
(KUNGA PĒDĒJO VAKARIŅU PIEMIŅAS 

DIENA)
18:00 – Sv. Mise (latviešu valodā)

14. aprīlis – LIELĀ PIEKTDIENA
(KUNGA CIEŠANU UN NĀVES PIEMIŅAS DIENA)

15:00 – Lielās piektdienas dievkalpojums 
(poļu valodā)

18:00 – Krustaceļš Krāslavas pilsētas ielās 
(pulcēšanās pie Kultūras nama)
Nakts adorācija (poļu valodā)

15. aprīlis – LIELĀ SESTDIENA
(KUNGA AUGŠĀMCELŠANĀS SVĒTKU 

VIGĪLIJA)
18:00 – Lieldienu vigīlijas sv. Mise (latviešu 

valodā)

Uguns un ūdens svētīšana (jāpaņem līdzi 
sveces)

Pēc sv. Mises – Lieldienu galda ēdienu svētī-
šana.

Nakts adorācija (latviešu valodā)
16. aprīlis – SVĒTDIENA

(KUNGA AUGŠĀMCELŠANĀS SVĒTKI)
7:00 – Rezurekcijas procesija un sv. Mise 

(latviešu valodā)
Pēc sv. Mises - Lieldienu galda ēdienu svētī-

šana.
17. aprīlis – PIRMDIENA

(OTRĀS LIELDIENAS)
8:00 – Sv. Mise (krievu valodā)
9:15 – Sv. Mise (latviešu valodā)
11:30 – Sv. Mise (poļu valodā)

TRĪS SVĒTĀS DIENAS UN LIELDIENAS

Mainās nosacījumi tiesību iegūšanai 
uz bezdarbnieka pabalstu 
Personām, kuras bezdarbnie-
ka statusu iegūs, sākot no 
2017. gada 1. aprīļa, tiesības 
uz bezdarbnieka pabalstu 
būs, ja par viņām sociālās 
apdrošināšanas obligātās 
iemaksas veiktas vai bija jā-
veic 12 mēnešus pēdējo 16 
mēnešu periodā pirms bez-
darbnieka statusa iegūšanas 
dienas.

Personām, kurām bezdarb-
nieka statusu Nodarbinātības 
valsts aģentūra (NVA) būs pie-
šķīrusi līdz 31. martam, tiesības 
uz bezdarbnieka pabalstu tiks 
noteiktas tāpat kā iepriekš. Tā-
tad tiesības uz pabalstu būs, ja 
iemaksas bezdarba apdrošināša-
nai veiktas vai bija jāveic 9 mēne-
šus pēdējo 12 mēnešu periodā.

Pārējie nosacījumi bezdarb-

nieka pabalsta piešķiršanai ne-
mainās. Tāpat kā līdz šim perso-
nai ir jābūt bezdarbnieka statusā, 
ko piešķir Nodarbinātības valsts 
aģentūra, un kopējam apdroši-
nāšanas stāžam ir jābūt vismaz 
vienam gadam.

Atgādinām, ka VSAA adre-
sētu iesniegumu bezdarbnieka 
pabalsta piešķiršanai var iesniegt 
arī NVA tiklīdz iegūts bezdarbnie-
ka statuss, vai izmantojot e-pa-
kalpojumu “E-iesniegums VSAA 
pakalpojumiem” un izvēloties 
iesniegumu “Bezdarbnieka pa-
balsta piešķiršana vai pārrēķinā-
šana”.

2016. gadā VSAA vidēji mē-
nesī piešķīra bezdarbnieka pa-
balstus 5,5 tūkstošiem personu.

Latvija un pasaulē

Cik km grants ceļa Indras 
pagastā  varēs uzlabot par 

260 000 eiro?
2., 4. lpp

Pirmā dāvana Latvijas 100 - 
gades plašajā pasākumu ciklā 

no dejotājiem - DRAUDZĪBA
3. lpp

Muzejs Kalniešos: pirmie soļi
4.lpp

“Modes nedēļa” Varavīksnes 
skolā

5.lpp

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

Vairāk informācijas lasiet 5. lpp.                                                                               Alekseja GONČAROVA foto

•	 VSAA aicina jaunos vecākus 
pieteikties bērnu pabalstiem 
elektroniski. Pabalstiem jāpie-
sakās laicīgi, proti, sešu mēne-
šu laikā. Ja pieteiksieties vēlāk, 
tad daļu naudas nāksies zau-
dēt, jo no valsts atpakaļ varēsiet 
atprasīt tikai to summu, ko ne-
esat saņēmuši pēdējā pus gada 
laikā. VSAA aicina pabalstiem 
pieteikties ar portāla latvija.
lv palīdzību, vai, nosūtot iesnie-
gumu, kas parakstīts ar elektro-
nisko parakstu. 

•	 Uzturlīdzekļu nemaksātāju pa-
rāds valstij kopš Uzturlīdzekļu 
garantijas fonda (UGF) dibinā-
šanās ir sasniedzis 207 miljo-
nus eiro. Nemaksātāju skaits 
ir sasniedzis 33 000 cilvēku, 
no kuriem lielais vairums ir vī-
rieši. Tipiskais nemaksātājs ir 
vecumā līdz 45 gadiem un viņa 
parāds ir līdz 5000 eiro. Parād-
nieku skaits sāka rukt, kad sāka 
publicēt viņu personības datus. 
Tāpat iedarbīga ir bijusi varbūtī-
ba, ka par uzturlīdzekļu nemak-
sāšanu, ir iespējams zaudēt au-
tovadītāja tiesības.

•	 Slimību profilakses un kontroles 
centra pētījums par atkarību iz-
raisošo vielu lietošanu izklaides 
vietās Latvijā 2016. gadā atklāj 
satraucošus datus - Vairāk nekā 
puse jeb 60% izklaides vietu ap-
meklētāju savas dzīves laikā ir 
pamēģinājuši kādu no narkoti-
kām. Pētījuma tapšanas laikā 
veiktās aptaujas dati rāda, ka 

90% aptaujāto pirmā pamēģi-
nātā narkotiskā viela bija mari-
huāna un hašišs, 4% - spaiss, 
pa 1% aptaujāto - ekstazī un 
amfetamīns, bet pārējie 4% pir-
mo pamēģināja kādu citu vielu.

•	 Pārtikas un veterinārais die-
nests (PVD) visā Latvijā plāno 
pastiprināti pārbaudīt svaigu 
augļu un dārzeņu tirdzniecību. 
Sākoties pašmāju dārzeņu jau-
najai sezonai, dienests īpašu 
uzmanību pievērsīs preču kvali-
tātei, uzglabāšanas apstākļiem, 
kā arī informācijai, kuru patērē-
tājiem par preci sniedz tirgotājs. 
Pagājušā gada pavasara – va-
saras sezonā PVD pārbaudīja 2 
216 uzņēmumus, kas nodarbo-
jas ar svaigu augļu un dārzeņu 
tirdzniecību. 15 % no tiem PVD 
konstatēja dažādus ar izcel-
smes valsts norādēm saistītus 
pārkāpumus – preces izcel-
smes valsts nebija norādīta vis-
pār vai bija norādīta nepareizi.

•	 Nepālas galvaspilsētas Kat-
mandu lidosta pirmdien uz 
pusstundu tika slēgta, jo uz 
tās skrejceļa tika pamanīts leo-
pards. Leoparda meklēšanā 
Katmandu Tribhuvana lidostas 
teritorijā iesaistījās policisti un 
mežsargi, taču dzīvnieks tā arī 
netika atrasts. Pēc pusstundas 
tika nolemts satiksmi lidostā at-
sākt.

•	 Plūdu izraisītajos zemes nogru-
vumos Kolumbijas dienvidrietu-
mu pilsētā Mokoā bojāgājušo 

cilvēku skaits pieaudzis līdz 
254. Zemes nogruvumi sākās 
piektdienas vakarā pēc vairā-
kas dienas ilgām lietusgāzēm. 
Mokoā, kurā ir apmēram 40 000 
iedzīvotāju un kas ir Putumajo 
departamenta centrs, sagrau-
tas desmitiem ēku. Plūdi, kas 
pēdējos mēnešos piemeklējuši 
Dienvidamerikas valstis Klusā 
okeāna pusē, ir prasījuši desmi-
tiem cilvēku dzīvību arī Peru un 
Ekvadorā.

•	 Zviedrijā notikusi traģiska auto-
busa avārija. Autobuss, kas pār-
vadājis 50 skolēnus no Zviedri-
jas uz slēpošanas kūrortu valsts 
ziemeļos, avarējis. Trīs cilvēki 
gājuši bojā un vismaz 28 ievai-
noti. Negadījums noticis aptu-
veni 7.00 rītā pēc vietējā laika. 
Pagaidām neoficiāli ziņojumi 
vēsta, ka uz ceļa bijis ledus. 

•	 Vācijas kanclere Angela Mer-
kele sestdien paziņoja, ka 
bēgļiem, kas vēlas veidot dzīvi 
Vācijā, ir jābūt gataviem dzīvot 
mazāk apdzīvotās vietās nekā 
pilsētas un jāizrāda lielāka zi-
nātkāre par vācu kultūru. Vācija 
kopš 2015. gada uzņēmusi vai-
rāk nekā miljonu bēgļu un imig-
rantu, kuri jāintegrē valstī. Mer-
kele atzina, ka daudzi imigranti 
dod priekšroku dzīvošanai lielās 
pilsētās, taču mājvietas atraša-
na tajās bieži vien var izrādīties 
problemātiska.
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Lauksaimnieku ieverībai

Mazās lauku saimniecības, 
kuras plāno tālāku attīstību, 
var sākt izstrādāt projektu 
pieteikumus 15 000 eiro liela 
atbalsta saņemšanai. Palīdzī-
bu projektu izstrādē sniegs 
arī aptuveni 70 SIA ”Latvijas 
Lauku konsultāciju un izglī-
tības centrs” (LLKC) konsul-
tanti birojos visā Latvijā.

Kopējais fi nansējums – 
18 747 336 eiro, varētu pietikt 
1250 saimniecībām.

Atbalsta mērķis ir veicināt 
mazo lauku saimniecību konku-
rētspēju, paaugstinot to ražo-
šanas produktivitāti, efektivitāti, 
atbalstot kooperāciju un tirgus 
pieejamību.

Uz atbalstu var preten-
dēt saimnieciskās darbības vei-
cējs – fi ziska persona, kuras 
dzīvesvieta ir deklarēta lauku teri-
torijā, vai juridiska persona, kuras 
juridiskā adrese ir lauku teritorijā, 
un norādītā adrese netiks mainīta 
visu projekta īstenošanas laiku.

Lai saņemtu atbalstu, vērā 
tiks ņemta virkne kritēriju. Piemē-
ram, gada kopējam neto apgrozīju-
mam vai standarta izlaides vērtībai 
projekta iesnieguma iesniegšanas 
dienā jābūt vismaz 2000 eiro, bet 
neviens no šiem rādītājiem ne-
drīkst pārsniegt 15 000 eiro.

Kopējā īpašumā esošā vai 
nomātā lauksaimniecības zeme 
nepārsniedz 50 hektārus. Ja at-
balsta pretendents zemi nomā, 
tad nomas termiņš nav īsāks par 
5 gadiem no projekta iesnieguma 
iesniegšanas dienas. Turklāt ne-
pieciešama arī augstākā vai vidē-
jā profesionālā lauksaimniecības 
izglītība, vai apgūtas lauksaim-
niecības pamatzināšanas vismaz 
160 stundu apjomā, vai atbalsta 

pretendentam jāpierāda 5 gadu 
darba pieredze lauksaimniecības 
jomā.  Ja minētā izglītība nav ie-
gūta, tad projekta īstenošanas 
laikā jāapgūst lauksaimniecības 
pamatzināšanas vismaz 160 
stundu apjomā.

Projektus var īstenot dažā-
dos ar lauksaimniecības produk-
cijas ražošanu saistītos darbības 
virzienos. Atbalsts paredzēts ilg-
termiņa ieguldījumu (vismaz 80% 
no fi nansējuma) un apgrozāmo 
līdzekļu fi nansēšanai.

Saimniecībai, kura vēlas 
pretendēt uz atbalstu, ir jābūt 
reģistrētai Uzņēmumu reģistrā 
vai saimnieciskai darbībai jābūt 
reģistrētai Valsts ieņēmumu die-
nestā pirms projekta iesnieguma 
iesniegšanas.

Plānotajam projektam ir jā-
būt saistītam ar nepārstrādātu 
un pārstrādātu lauksaimniecības 
produktu ražošanu.

Darījumdarbības plānu 
saimniecībai sagatavo divus līdz 
4 gadus ilgam laika periodam (at-
karīgs no izvēlētās nozares).

Šajā laika periodā ir obligāti 
jāsasniedz darījumdarbības plā-
nā noteiktie mērķi.

Neto apgrozījumam no ne-
pārstrādātu un pārstrādātu lauk-
saimniecības produktu ražoša-
nas un saimniecības ekonomiskā 
lieluma standartizlaides vērtībai ir 
jāsasniedz 2000 eiro.

Sasniegtais  neto apgrozī-
jums no nepārstrādātu un pār-
strādātu produktu ražošanas vai 
standartizlaides vērtība  jāpalieli-
na vismaz par 20%.

Lauku atbalsta dienests 
vērtēs darījumdarbības plāna 
kvalitāti un plānoto ieguldījumu 
atbilstību sasniedzamajiem mēr-
ķiem, kā arī darījumdarbības plā-
nā noteikto sasniedzamo mērķu 

samērīgumu ar kopējo saņemtā 
atbalsta apmēru.

Saimniecības fi nansējumu 
saņems pa daļām – 80% jeb 12 
000 eiro pirms ieguldījumu veik-
šanas, uzrādot priekšapmaksas 
rēķinus vai citus darījumus aplie-
cinošus dokumentus, bet 20% no 
fi nansējuma jeb 3000 eiro izmak-
sās tikai pēc tam, kad projekts 
būs veiksmīgi realizēts, sasnie-
dzot noteiktos mērķus.

Atbalstu šajā programmā 
nevar saņemt, ja atbalsta preten-
dents:

1) saņēmis atbalstu Latvi-
jas Lauku attīstības programmas 
2007.–2013. gadam pasākumos 
“Atbalsts daļēji naturālo saimnie-
cību pārstrukturēšanai”, “Atbalsts 
jaunajiem lauksaimniekiem” vai 
“Lauku saimniecību modernizācija”;

2) ir iesniedzis un Lauku 
atbalsta dienests ir apstiprinājis 
projekta iesniegumu Latvijas lau-
ku attīstības programmas 2014.–
2020. gadam pasākumā “Ieguldī-
jumi materiālajos aktīvos”.

Lai pārliecinātos par saimnie-
cības atbilstību vispārējiem kritēri-
jiem, var izmantot LLKC izstrādāto 
interneta rīku “ES atbalsta pieeja-
mības noteikšanas programma”, 
kas pieejams http://esatbalsti.
llkc.lv/.

Papildjautājumus var uz-
dot “Forums ES fi nanšu piesais-
tei”, kas pieejamshttp://forums.
llkc.lv/.

LLKC kontaktpersonu sa-
raksts pieejams: http://new.llkc.
lv/sites/default/fi les/baskik_p/pie-
likumi/mls_kontaktpersonas_bi-
rojos_0.pdf.

Projektu iesniegumu pie-
ņemšana būs no 2017. gada 1. 
jūnija līdz 30.  jūnijam.

LLKC Ekonomikas nodaļa

LLKC konsultanti palīdzēs mazajām saimniecībām

Cik km grants ceļa Indras pagastā varēs uzlabot par 260 000 eiro?

Šī gada 28. martā Indras pa-
gastā Krāslavas novada dome 
organizēja apspriedi ar Indras 
pagasta iedzīvotājiem, lauk-
saimniekiem un uzņēmējiem 
par Indras pagasta pašvaldī-
bas grants ceļu infrastruktū-
ras un to posmu atjaunošanu. 

Sākotnēji Krāslavas novada 
dome lika saprast, ka sapulces 
sasaukšanas iniciatori bija pašval-
dība, taču laika gaitā noskaidro-
jās, ka sapulces iniciatori bija Z/S 
“Vaicuļevas”, kas marta sākumā 
vērsās Krāslavas novada domē 
ar iesniegumu, kurā lūdza nova-
da mēru sasaukt ārkārtas domes 
sēdi sakarā ar plānotajiem grants 
ceļu atjaunošanas darbiem Indras 
pagastā. 

Aicinājums sasaukt ārkārtas 
domes sēdi tika noraidīts, bet tā 
vietā, izskatās, tika organizēta šī 
sanāksme. 

Tik aktīvā sanāksmē sen ne-
bija būts. Uz galda izklāta lielfor-
māta Indras pagasta karte, apkārt 
Indras pagasta iedzīvotāji, Krā-
slavas novada domes Attīstības 
nodaļas projektu speciālisti, būv-
valdes pārstāvis, Indras pagasta 
pārvaldes vadītāja Ērika Gabru-
sāne, aktīvais novada domes de-
putāts R. Kalvišs,  bet gaisā virmo 
pretenzijas, jautājumi, secinājumi, 
viedokļi un pārmetumi - kur nova-
da domes priekšsēdētājs G. Upe-
nieks un viņa pirmais vietnieks A. 

Jevtušoks? Kāpēc Indrā, kur jau 
iepriekš tika apjausts, ka būs vis-
lielākās diskusijas par konkrētā re-
montējamā ceļa izvēli, sanāksme 
notiek visvēlāk un bez drosmīgās 
novada vadības? Kāpēc viena pa-
gasta ietvaros vienam zemniekam 
līdz viņa ražotnei tiek uzklāts as-
falts, bet priekš citiem nav līdzekļu 
vienai grants kravai? Kāpēc citā 
novadā viena kilometra ceļa re-
monts izmaksā lētāk nekā Krāsla-
vas novadā? Kāpēc gandrīz visos 
iepirkumos Krāslavas novadā uz-
var fi rma SIA “Ošukalns”? Kāpēc 
novada vadība ceļa greiderētāju 
nenorīko uz kursiem? Kāpēc, kā-
pēc un vēlreiz kāpēc.....? 

 Lai arī sanāksmes laikā tika 
solīts, ka klātesošie varēs izteikt 
viedokļus par ceļa stāvokli, nepie-
ciešamo nobrauktuvju un caurteku 
ierīkošanu, līdz tādām niansētām 
detaļām sarunas nenonāca. Kā 
gan var runāt par savu konkrēto 
ceļa caurteku, ja pašiem novada 
domes darbiniekiem nav zināms, 
cik kilometriem tad īsti pietiks šo 
260 000 eiro? Zināms, ka kopējais 
km apjoms tiks apjausts tikai pēc 
iepirkuma, kad tiks noskaidrota fi r-
ma, kura piedāvās zemāko cenu, 
lai veiktu domes skicēs ieplānotos 
darbus. Tad arī precīzi varēs pa-
teikt, cik km ceļa varēs uzlabot.

Sapulces laikā tika noprasts, 
ka tagad dzelzi kalt ir par vēlu, jo 
viss jau bijis izplānots 2015. gadā, 
kad tika strādāts pie dokumentu 
izstrādes, lai iesniegtu projektu. 

Izrādās, tad ikviens varēja pieda-
līties sanāksmē Krāslavā. Par to 
Indras lauksaimnieki bija izbrīnīti, 
jo 2015. gadā nekādu uzaicināju-
mu neesot saņēmuši. Lai kā no-
vada domes speciālisti netaisno-
tos, arī Krāslavas novada domes 
informācija par notikušo sapulci 
liecina par to, ka 2015. gadā uz 
sanāksmi bija ieradušies tikai 20 
novada uzņēmēji. Tas liecina, 
ka, iespējams, Krāslavas novada 
dome ne visai centās informēt par 
sanāksmi. Tāpēc nav brīnums, ka 
Indras lauksaimnieki un zemnie-
ki uz sanāksmi neieradās. Par to 
pēc diviem gadiem, 2017. gadā, 
abas puses viena otrai pārmeta.   

Kāds tad īsti bija sanāksmes 
mērķis? Tas ir atkarīgs no tā, kā 
pusē jūs, lasītāji, esat. Izskatī-
jās, ka Krāslavas novada domes 
darbinieku mērķis bija panākt ie-
dzīvotāju ofi ciālu piekrišanu, no-
saucot konkrēto ceļa posmu, ko 
vēlas remontēt, lai pēc iespējas 
ātrāk varētu apgūt LAD piedāvā-
tos 260 000 eiro. 

Kaut gan nav saprotams, 
kāpēc Krāslavas novada domes 
speciālisti aicināja iedzīvotājus 
28. martā uz sanāksmi, lai izlemtu 
par it kā tiem īstajiem remontēja-
majiem ceļa posmiem, ja tā pati 
novada dome un attīstības no-
daļa dažas dienas pirms sanāks-
mes (23. martā), atbildot uz Z/S 
“Vaicuļevas” iesniegumu, vēstulē 
nosauca konkrētos ceļa posmus, 
kuriem topogrāfi jas un projektē-
šanas līgumi bija jau izstrādāti. 
Minēti tika divi ceļa posmi 4 km 
garumā (0,000-2000 km (no Vai-
vodu puses)), 2.300-5.300 km 
(līdz upei)). Atlikušos posmus bija 
plānots pakāpeniski atjaunot par 
pagasta līdzekļiem.

Nemācēšu teikt, kā ir ar tiem 
“pagasta līdzekļiem” un to dau-
dzumu ceļu remontiem, kas ieplā-
noti 2017. gadā, bet uz sapulces 

dalībnieku jautājumu, cik līdzekļu 
tika izlietots 2016. gadā un cik 
ieplānots izlietot 2017. gadā ceļu 
uzturēšanai un labošanai, ne-
spēj atbildēt ne Indras pagasta 
pārvaldes vadītāja, ne Krāslavas 
novada domes speciālisti. Tāpat 
netika sniegta atbilde uz jau-
tājumu, cik litru benzīna un km 
tiek nobraukts gada laikā Indras 
pagastā. Uz šiem jautājumiem 
atbildes iedzīvotājiem sniedza 
paši jautātāji, jo atbildes spējuši 
atrast, izpētot CSDD datu bāzi. 
Atbilde liecināja, ka divi pagasta 
transportlīdzekļi gada laikā no-
brauc vairāk nekā Z/S “Vaicuļe-
vas” autoparks (Fakti pašlaik tiek 
pārbaudīti un nākotnē informēsim 
par to patiesumu). 

Kāds īsti bija iedzīvotāju 
mērķis, ierodoties uz sapulci? 

Indras iedzīvotāju un uzņē-
mēju mērķis bija ne tikai apgūt 
šo naudu - 260 000 eiro, ko pie-
dāvā ES, bet pēc iespējas izjust 
maksimāli lielāku labumu, ko šie 
260 000 eiro var sniegt. Ja nova-
da domes darbinieki uz problēmu 
vairāk raudzījās no savas prizmas 
- tuvredzīgi, ātrāk realizēt kārtējo 
projektu un pielikt punktu, tad ie-

dzīvotāji vairāk domāja par projek-
ta realizācijas tālredzību un ana-
lizēja, cik prātīgi veikt vai neveikt 
šāda veida ceļa remontdarbus 
konkrētā ceļa posmā. Vai vispār 
lietderīgi izšķiest šos 260 000 eiro, 
kuri ieskalosies zemē tuvāko gadu 
laikā, jo kvalitatīva ceļa atjauno-
šanai nepieciešami daudz lielāki 
līdzekļi, nekā projektā ieplānoti. 
Pēc būvvaldes speciālista apgal-
votā, šādam ceļa posmam (4 km) 
būtu nepieciešami nevis 260 000 
eiro, bet gan 500 000 eiro. Tad šis 
grants ceļš kalpotu maksimāli ilgi.  
Iedzīvotāji izteica dažādas versi-
jas, viena no tām - varbūt izvērtēt 
iespēju pie šiem Eiropas līdzek-
ļiem pielikt pašvaldības līdzekļus 
un vienreiz uztaisīt ceļu, kas kal-
potu nevis dažus gadus, bet kā 
minimums 10 - 15 gadus. 

Taču saimnieciski domājošo 
iedzīvotāju sapņi drīz vien tika 
apslāpēti ar “speciālistu” atbil-
dēm, ka 2017. gada pašvaldības 
budžetā līdzekļi šādiem mērķiem 
nav paredzēti un to vienkārši 
nav.

Turpinājums 4. lpp. 

Dmitrijs Silovs plūc uz-
varas laurus

Dubaijā, Apvienotajos Arābu 
Emirātos, no 20.03. līdz 23.03. 
norisinājās Starptautiskās sacen-
sības vieglatlētikā “Fazza Grand 
Prix Dubai”. Sacensības, kas ilga 
vien 4 dienas, pulcēja vairāk nekā 
40 dažādu valstu pārstāvjus, kuri 
savā starpā sacentās par turnīra 
godalgām. Tajās piedalījās arī 4 
vieglatlēti no Latvijas – Ingrīda 
Priede, Aigars Apinis, Edgars 
Bergs un Dmitrijs Silovs, kuri sa-
censību laikā kopā izcīnīja 4 zelta 
un 2 sudraba godalgas. 

Krāslavietis, Eiropas čem-
pions šķēpa mešanā Dmitrijs 
Silovs, startēja šķēpa mešanā, 
kur ar spēcīgu metienu aizmeta 
šķēpu 53.35, izcīnot sesto zelta 
godalgu Latvijas komandai šajās 
sacensībās!

Dmitrijs Silovs startēja arī 
citās sporta disciplīnās. Lodes 
grūšanā sportists veiksmīgā me-
tienā pārvarēja 13 metru atzīmi, 
aizgrūžot lodi 13.17 m tālu, atkār-

tojot savu karjeras labāko rezul-
tātu, ko pērn sasniedza Eiropas 
Čempionātā Itālijā! 

Dmitrijs Silovs diska mešanā 
uzrādīja rezultātu 36.67 m, sa-
sniedzot savas karjeras labāko 
rezultātu un izcīnot 5.vietu.

Inetai Radevičai jauns 
amats

Bijusī tāllēcēja Ineta Radēvi-
ča ir ofi ciāli ievēlēta par Latvijas 
Vieglatlētikas savienības (LVS) 
prezidenti, amatā nomainot Gunti 
Zālīti. Pēc abu kandidātu – Zālī-
ša un Radevičas – uzrunām no-
tika aizklātā balsošana, kurā par 
Radeviču savu balsi atdeva 51 
biedrs, tādējādi bijusī sportiste 
tika ievēlēta par LVS preziden-
ti. Par Zālīti nobalsoja 18 biedri. 
“Būtisku lomu spēlēs sporta sko-
las, kur svarīga ir savstarpējā ko-
munikācija starp tām un LVS. Pēc 
ievēlēšanas prezidenta amatā di-
bināšu fondu, kurā ieguldīšu arī 
savus līdzekļus,” teica Radēviča.

Krāslaviešu sasniegumi

Abonē “Ezerzemi” 2017. gadam!

Periods Fiziskai 
personai

Juridiskai 
personai

Invalīdiem, 
 uzrādot apliecību

1 mēn. 3,10 3,66 2,75

3 mēn. 9,30 10,98 8,25

6 mēn. 18,10 21,96 16,50

12 mēn. 34,85 42,98 29,86



2017. gada 4. aprīlis 3

Jautrā draugu pulkā saulai-
nā marta pēcpusdienā Krāslavas 
kultūras namā pulcējās 16 tautas 
deju kolektīvi no Krāslavas nova-
da skolām. Sanāca un sabrau-
ca dejas draugi. Kolektīvā viņi 
iepazīst cits citu, mācās cienīt, 
uzņemties atbildību, parādīt sevi, 
prast izpalīdzēt, droši vien tās ir 
galvenās drauga īpašības.  Vis-
labākais šķiet ir tas, ka kolektīva 
vadītājs ir katra dejotāja gudrā-
kais, uzticamākais pieaugušais 
draugs, savukārt bērni un jaunie-
ši mācās un atbild ar to pašu…

Būdami draudzīgi, mēs tādu 
vidi veidojam sev apkārt, savā 
kolektīvā, savā pagastā, pilsē-
tā. DRAUDZĪBA ir viens no tiem 
spēka vārdiem, ko ar un caur 
deju skates dalībnieki vēlēja cits 
citam, savai Dzimtenei gaidāma-
jā skaistajā jubilejā, kuras kulmi-
nācija būs nākamgad, jo īstos 
svētkos taču neiztikt bez jautrī-
bas, bez dančiem, bez draugiem. 
Tamdēļ dāvinājām šo deju skati 
sev, savai Latvijai, dejojām go-
dam.

To apliecināja arī dejotā-
ju lieldraugu žūrija: komisijas 
priekšsēdētāja, vairāku Latvijas 
Skolu jaunatnes dziesmu un deju 
svētku Deju lielkoncertu virsvadī-
tāju, šobrīd un jau vairākus gadus 
Tautas deju ansambļa “Mazais 
ritenītis” mākslinieciskā vadītā-
ja, horeogrāfe Ilze Mažāne, kura 
mēroja rīta saules apspīdēto ceļu 
no Rīgas, deju skolotāja, Izvaltas 
TN deju kolektīva “Rudņa” va-
dītāja, vairāku dziesmu un deju 

svētku dalībniece - Ligita Pelnika, 
deju skolotāja, Krāslavas KN deju 
kolektīvu dejotāja, vairāku dzies-
mu un deju svētku dalībniece gan 
kā kolektīvu vadītāja, gan kā de-
jotāja - Aina Guba. Žūrija vērtēja 
kolektīvu izvēles repertuāra dejas 
tehnikas un horeogrāfiskā teksta 
precizitāte, dejas rakstura at-
klāsmi, muzikalitāti, tautas tērpa 
valkāšanas kultūru un pareizību, 
kā arī skatuves kultūru un kolek-
tīva kopiespaidu. Noskatoties 32 
dejas, žūrijas pārstāvji ar prieku 
paziņoja savu skatījumu.

2.pakāpes diplomus saņē-
ma (dejojot katrs atbilstoši sava 
vecuma un kvalitātes grupai) 
Krāslavas “Varavīksnes” vidus-
skolas 3.kl.deju kolektīvs “Drais-
kuļi” (vad. Nadežda Adamovi-
ča), Krāslavas bērnu un jauniešu 
centra deju kolektīvs “Pastaliņas” 
2.kl. (vad. Valda Timule), Krāsla-
vas pamatskolas deju kolektīvs 
“Kamenīte” 6.- 7.kl. (Inta Beikule) 
un Krāslavas Valsts ģimnāzijas 
deju kolektīvs “Jumis” (vad. Ingrī-
da Grišāne).

1. pakāpes diplomus godam 
nopelnīja Indras pamatskolas 
2.-3.kl. deju kolektīvs “Indriņa” 
(vad. Lidija Trušele), Krāslavas 
“Varavīksnes” vidusskolas 2.kl.
deju kolektīvs “Dzirkstīte”, 4.kl.
deju kolektīvs “Varavīksnīte” un 
deju kolektīvs “Austriņa” (vad. 
Nadežda Adamoviča), Krāslavas 
pamatskolas deju kolektīvs “Ri-
tenītis” 2. - 3.kl., deju kolektīvs 
“Bitītes” 7.-9.kl. un deju kolektīvs 
“Jumītis” 5.kl. (vad. Inta Beikule). 

Krāslavas bērnu un jau-
niešu centra deju kolek-
tīvs “Pastaliņas” 6.-7.kl. 
un vidusskolēnu deju 
kolektīvs “Raita” (vad. 
Valda Timule), Krāsla-
vas Valsts ģimnāzijas 
deju kolektīvs “Rakari” 
(vad. Ingrīda Grišāne).

Deju skates Lau-
reāta diplomu ieguva 
Krāslavas pamatsko-
las deju kolektīvs “Ri-
tenītis” 4.kl. (vad. Inta 

Beikule) un Krāslavas bērnu un 
jauniešu centra deju kolektīvs 
“Pastaliņas” 3.kl. (vad. Valda Ti-
mule).

Deju kolektīvi “Jumis”, “Ra-
kari”, “Raita” un “Pastaliņas” 
(3.kl.) 8. aprīlī aizstāvēs savas 
tiesības būt Latvijas 100-gades 
dziesmu un deju svētku dalībnie-
ku vidū 2018. gada vasarā Rīgā, 
piedaloties deju lieluzvedumā 
“Māras zeme”, jo, gatavojoties 
XXVI Vispārējo latviešu Dzies-
mu un XVI Deju svētkiem, notiks 
Deju lieluzveduma “Māras zeme” 
repertuāra apguves skate.

Paldies visām deju skolotā-
jām un līdzi atnākušajiem uzticī-
gajiem draugiem - skolotājiem, 
klases audzinātājiem, vecākiem, 
lielais paldies par ieguldījumu 
skates norisē deju skolotāju me-
todiskās apvienības vadītājai Val-
dai Timulei, par sadarbību skates 
tehniskajā nodrošināšanā mūsu 
draugiem Krāslavas KN darbinie-
kiem. 

Droši vien, ja jūs vai jums 
jautātu, kas ir DRAUDZĪBA, kat-
ram būtu savs skaidrojums, no 
savas pieredzes, bet viena patie-
sība ir zināma gan, un lai tā pa-
vada ikvienu gan šodien, gan rīt: 
“Kas pats labs draugs, tam labi 
draugi”.

Deju skates draugu un organi-
zatoru vārdā, Krāslavas BJC 

metodiķe Sanita KUMPIŅA
Alekseja GONČAROVA foto

Pirmā dāvana Latvijas 100-gades plašajā pasākumu ciklā 
no dejotājiem - DRAUDZĪBA

Kāds gudrais ir teicis: “Uz pasaules nav nekas labāks un patīkamāks par draudzību, 
izslēgt no dzīves draudzību ir tas pats, kas atņemt pasaulei saules gaismu.”

Uzņēmējdarbības idejas Aizkrauklē
17. martā mums, Krāslavas Valsts 
ģimnāzijas 10. c klases skolēniem 
- Olgai Kurakinai, Leo Lisicinam un 
Rolands Lisenokam -, bija izdevība 
būt Aizkrauklē, lai piedalītos konfe-
rencē “Izaugsme jauniešiem”, kas 
iedvesmoja jauniešus biznesa ideju 
veidošanā un īstenošanā. 

Braucienu organizēja Krāslavas no-
vada dome, ar mums kopā braucienā 
piedalījās Krāslavas domes priekšsēdē-
tāja vietnieks Viktors Moisejs.

Mēs piedalījāmies vairākās lekcijās, 
virzītās uz jauniešu ieinteresēšanu eko-

nomikas nozarē. Ar lielu aizrau-
tību klausījāmies vairākus lekto-
rus. 

Jaroslavs Romanovičs iz-
skaidroja tīklošanās nozīmi mūs-
dienīgā sabiedrībā, kā un kur 
veidot ciešas saites ar noteiktiem 
cilvēkiem. Lekcija bija aizraujoša, 
jo J. Romanovičs pasniedza jau-
nu, interesantu informāciju. Tālāk 
ar mums darbojās A. Plotkāns. 
Viņš sniedza padomus, kā radīt 
savu biznesa ideju un par uzņē-
mējdarbības perspektīvām laika 
posmā no 2017. gada līdz 2020.  
gadam. Nākamo lekciju novadīja 
R. Ķīlis. Viņš sniedza informāci-
ju par uzvedības ekonomiku un 

par jēdzienu “Bikstīšana”, kas 
nozīmē - cilvēku virzīšana pretī 
mērķim, izmantojot dažādas me-
todes.

Kopumā diena bija intere-
santa un aizraujoša. Lektori snie-
dza daudz jaunas informācijas 
par uzņēmējdarbību, kā arī pa-
domus, kā vajadzētu uzsākt un 
vadīt savu biznesu, lai tas būtu 
veiksmīgs.

Krāslavas Valsts ģimnāzijas 
skolēni 

R. Lisenoks, L. Lisicins.
(Foto O. Kurakina)
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Pasaulē ir daudz dažādu 
muzeju: Luvra, Prada, Perga-
mons, Londonas Nacionālais 
muzejs… Tie ir visslavenākie, ar 
bagātīgām kolekcijām un rindām 
pie ieejas. Ir pieticīgāki muzeji, ir 
arī pavisam pieticīgi, par kuriem 
zina tikai nozares speciālisti, 
kā arī tie, kuri dzīvo to tuvumā. 
Neeksistē tikai bezjēdzīgi un ne-
vienam nevajadzīgi muzeji. Tie 
glabā mūsu pagātnes lietišķos 
avotus, bez kuriem nevarētu būt 
ne tagadnes, ne nākotnes. Tikai 
šajās iestādēs pa īstam var sa-
just laikmetu saikni, pagātnes 
nepārtrauktību ar tagadni, bet, 
iegriežoties daudzos muzejos, 
var saprast pasaulē notiekošo, ja 
vien apmeklētājs ir uzmanīgs un 
motivēts...

Vēl pavisam nesen mūsu 
avīze rakstīja par Kalniešu skolu. 
Pēc 75 gadu darbības skola tika 
slēgta nerentabilitātes un nelielā 
skolēnu skaita dēļ. Šķiet, jautā-
jums izsmelts… Taču tā nav! No 

2017. gada 1. marta skolas tel-
pās sāka darboties muzejs, lai arī 
pagaidām ļoti pieticīgs, bet pavi-
sam īsts. Muzejā strādā Marija 
Dilba, bijusī Kalniešu skolas sko-
lotāja. Pagaidām viņa veic gan 
direktores, gan glabātājas, gan 
ekskursiju vadītājas, gan teh-
niskās darbinieces pienākumus. 
Domāju – piekritīsiet, ka muzejs 
pagasta centrā nav tik ierasta pa-
rādība. Tieši tāpēc es arī devos 
uz Kalniešu muzeju.

Ar Mariju Dilbu mēs satikā-
mies pie skolas ieejas, kur mu-
zejam ir iedalīts viens no mācību 
kabinetiem pirmajā stāvā. Viņas 
stāstījums bija pamatīgs un ļoti 
emocionāls, kas priecēja, jo aiz-
rautīgs cilvēks, kam patīk savs 
darbs, vienmēr priecē. Tātad:

- Skolas vēsturi sāka ap-
kopot vēl Zoja Rukmane 1988. 
gadā. Viņa ilgus gadus strādāja 
skolā par mācību daļas vadītāju 
un matemātikas skolotāju. Kad 
viņa aizgāja pensijā, tad organi-
zēja skolā grupu “Poisk” un kopā 

ar bērniem 
arī radīja 
K a l n i e š u 
skolas iz-
veides un 
a t t ī s t ī b a s 
h r o n i k u . 
Visi mate-
riāli (fotog-
rāfi jas, do-
k u m e n t i , 
a t m i ņ a s ) 
tika ievie-
toti speciā-
los albu-
mos. Kopā 
ar grupas 
“Poisk” da-
l ībniek iem 

Zoja Rukmane tikās ar mūsu 
skolas bijušajiem audzēkņiem, 
centīgi pierakstīja viņu atmiņas… 
Līdz brīdim, kad 1940. gadā tika 
atvērta mūsu skola, apkaimē bija 
desmit nelielas skolas. Pēc tam 
šīs lauku skolas slēdza, visus 
skolēnus uzņemot šajā ēkā.

Pēc 1991. gada skolas hro-
niku vāca jau citi skolotāji. Lielu 
darbu skolas vēstures radīšanā 
ieguldīja mūsu vēstures skolotā-
ja Olga Lukša, aktīvi strādāja arī 
klašu audzinātāji. Tika sakrāts 
ļoti daudz materiālu. Lūk, albums, 
kurā savākti materiāli par mūsu 
skolu no 1950. līdz 1963. gadam. 
Šeit ir ļoti interesantas mūsu cie-
mata fotogrāfi jas no laika, kad to 
praktiski vēl tikai sāka būvēt. Ir 
skolas pēdējo darba gadu mate-

riāli, ir arī pavisam jauni… Ne-
paguvām atskatīties, kā tie jau 
kļuva par vēsturi… Protams, vēl 
viss nav savākts. Nevaru atrast 
vairāku izlaidumu fotogrāfi jas, 
taču mūsu bijušie audzēkņi ap-
solīja palīdzēt, sacīja: “Nekādu 
problēmu. Atbrauksim, noske-
nēsim, atnesīsim!” Tā ka viss 
noteikti būs paveikts.

Mums ir arī interesanta 
sporta vēsture. Par sporta sko-
lotāju pie mums strādāja Vasī-
lijs Boļšakovs, darbojās vairāk 
nekā četrdesmit gadu un ļoti 
ražīgi. Kādreiz baidījās no Kal-
niešu sportistiem, mēs vienmēr 
ieguvām pirmās vietas! Par to 
var pārliecināties mūsu sporta 
stendā: daži vimpeļi par otro 
vietu, daži par trešo, bet pama-

tā pirmās vietas visdažādākajos 
sporta veidos. Kausu mums bija 
daudz vairāk, kaut kā tie ir pazu-
duši… vai arī kāds piemiņai pa-
ņēmis… Lūk, arī mūsu zēnu 
darbi darbmācības stundās.

Atnāk jauni ļaudis, ie-
rauga elektrisko rakstāmma-
šīnu un jautā “Kas tas ir?”. 
Tāda pati vēsture ir ar paras-
to ciparu telefonu. No jaunat-
nes jau gandrīz neviens to 
visu neatceras. Laiks tagad 
mainās ātri… Lūk, skaitīkļi, 
kuri atradās sākumklašu ka-
binetos no seniem laikiem, 
slavenā “burtu kase”… Kad 
mēs uzzinājām par skolas 
slēgšanu, daudzi uztraucās: 
“Kur paliks visa mūsu skolas 
vēsture?”. Uz visām skolas 
jubilejām no šiem materiā-
liem mēs gatavojām lielu izstādi, 
uz pasākumiem nāca tik daudz 
absolventu, ka vienā brīdī visus 
vienkārši nevarējām uzņemt, līdz 
ar to sākām rīkot šādus pasāku-
mus kultūras namā…

Vispār mēs vēl esam ceļa 
sākumā, vēl daudz kas jāpada-
ra, daudz kas jāatrod, jāsavāc… 
Piemēram, ļoti gribas savākt ma-
teriālus par Baltiņu skolu. Lai arī 
tā nostrādāja ne pārāk ilgi, taču 
vēsture tai ir ne mazāk interesan-
ta. Un vēl mēs nolēmām, ka tur-
pināsim rīkot absolventu vakarus, 
lai arī KN. Esmu pārliecināta, ka 
ciemiņu netrūks.

Muzeja istabas vidū atro-
das galds, uz kura es ieraudzīju 
lādiņu čaulas no Otrā pasaules 
kara laikiem, karavīru ķiveres, 
kā arī dažus ļoti interesantus ar-
heoloģiskos artefaktus: akmens 
cirvjus, nažus, pat īstu cirtni... 

Painteresējos par šo eksponātu 
rašanos.

- To visu savāca mūsu sko-
lēni. Atrada dārzos, ezera kras-
tos… Kad mēs pēdīgi tiksim 
skaidrībā ar telpām, tad “būs sau-
ciens” pagastā. Esmu pārliecinā-
ta, ka līdzīgu eksponātu mums 
būs daudz. Šī vieta ir apdzīvota 
no senseniem laikiem…

- Muzeja istaba jau darbojas 
mēnesi, vai apmeklētāji bija?

- Protams. Es no pirmās 
darba dienas izveidoju viesu grā-
matu, kurā fi ksēju visus apmeklē-
tājus, lūdzu ierakstīt arī atsauks-
mes. Kad es vēl tikai grasījos 
nodarboties ar skolas un pagasta 
vēsturi, daudzi uz to raudzījās 
pesimistiski, teica, ka tas nevienu 
neinteresēs, nevienam tas nav 
vajadzīgs. Pirmajā mēnesī jau 15 
apmeklētāji, bet mēs vēl pa īstam 
neesam atvērušies, mēs esam 
savākuši tikai nelielu ekspozī-

cijas daļu, tā tiek papildināta un 
formēta.

- Bet pats muzejs – tā ir 
projekta īstenošana vai arī to 
fi nansē pagasts?

- Pēc skolas slēgšanas es 
paliku bez darba. Šajā skolā 
mācījos 8 gadus, pēc tam šeit 
nostrādāju 28 gadus. 36 manas 
dzīves gadi saistīti ar šo ēku, šo 
iestādi… Es aizgāju pie pagas-
ta vadības, pie mūsu Gundegas 
Grišānes, ar ideju par muzeja 
veidošanu. Gundega mani uz-
klausīja, ideju atbalstīja un 2017. 
gada budžeta izdevumos iekļāva 
aili – muzeja vadītāja likme. Un 
no 1. marta es sāku darbu. Plā-
nu ir daudz. Gribu savākt kolhoza 
“Daugava” vēsturi, pagasta vēs-
turi, arī Baltiņu skolas… Esmu 
pārliecināta, ka pagasts palīdzēs. 
Bet ne visu uzreiz. Galvenais – 
esam sākuši!

Esmu pārliecināts, ka darbs 
Kalniešos ritēs! Eksponātu pilnīgi 
pietiek, tie ir visdažādākie. Jau 
šodien ar pārliecību var teikt, ka 
skolas vēstures sadaļa ir praktis-
ki gatava, pietrūkst nobeiguma 
“skices”. Skaidri saredzama mu-
zeja vispārējās vēstures nodaļa; 
lai arī pagaidām eksponātu nav 

daudz, arī tie, kas ir, rada 
iespaidu! Vēl muzejā ir 
pāris desmitu skolotāju un 
skolas audzēkņu portretu, 
kā arī ainavas. Zīmējumus 
ir radījis skolas zīmēšanas 
skolotājs, Ļeņingradas 
profesionālās mākslas 
skolas absolvents Staņis-
lavs Silickis, kurš arīdzan 
strādājis Kalniešu skolā. 
Katrs no darbiem – īsts 
šedevrs. Muzeja mākslas 
nodaļu arī praktiski var 
uzskatīt par gatavu. Pro-
tams, muzeja istaba pa-
gaidām atgādina muzeja 
krātuvi, nevis izstāžu zāli, 

bet tas nav galvenais. Galvenais, 
ka Kalniešu skola turpina dzīvot 
fotogrāfi jās, sadzeltējušo atmiņu 
lapiņu rokrakstos, sporta uzvaru 
kausos un vimpeļos. Protams, 
ir arī bažas… 17. martā notika 
izsole, kurā tika pārdota skolas 
ēka, tagad tas ir privātīpašums. 
Patiesi gribas cerēt, ka jaunais 
īpašnieks būs dzimto vietu pat-
riots, ka ar sapratni izturēsies 
pret šīs lietas svarīgumu... Un 
vēl ļoti priecē, ka Kalniešu muze-
jā strādā Marija Dilba – dedzīgs, 
pastāvīgs, sīksts un optimistiski 
noskaņots cilvēks. Tas ir svarīgi 
jebkurā lietā!

Atvadoties Marija apsolīja 
uzaicināt uz muzeja ofi ciālo at-
klāšanu. Ar nepacietību gaidu 
ielūgumu!

Andrejs JAKUBOVSKIS
Autora foto

Muzejs Kalniešos: pirmie soļi 

Turpinājums. Sākums 2. lpp. 

Bet kā gan var nebūt līdzek-
ļu? Dome taču atbildes vēstulē 
pieminēja, ka iztrūkstošos pos-
mus plānots veikt par pagasta 
līdzekļiem. Par kādiem tad lī-
dzekļiem novada dome runāja at-
bildes vēstulē Z/S “Vaicuļevas”? 
To droši vien vajadzēja jautāt G. 
Upeniekam, kurš vēstuli paraks-
tīja. Bet, ja nav cilvēka, kuram 
pajautāt, tad jau nav cilvēka, kurš 
var sniegt pareizo atbildi. Tā šis 
jautājums palika neatbildēts.

Sanāksmes laikā 
tika prezentēti lauku 
ceļa “Vaivodi – Rusa-
kova – Indra” posmi 
Indras pagastā, kuru 
attīstībai tiek plānots 
novirzīt Eiropas Lauk-
saimniecības fonda 
lauku attīstībai (EL-
FLA) fi nansējumu pēc 
noteiktajiem ceļu atla-
ses kritērijiem. 

Kopējais visam 
Indras pagastam pie-
ejamais ELFLA fi nan-
sējums pasākuma 
“Pamatpakalpojumi un 

ciematu atjaunošana lauku apvi-
dos” ietvaros ir 260 000 eiro, ku-
rus paredzēts ieguldīt Indras pa-
gasta ceļa “Vaivodi – Rusakova 
– Indra” posmu atjaunošanai, bet, 
ja paliks pāri fi nansējums, tad arī 
ceļa “Vaicuļevas – A6” posmu at-
jaunošanai.

Tāda informācija tika ofi ciāli 
sniegta Indras pagasta iedzīvo-
tājiem aicinājumā uz sanāksmi. 
Taču te atkal viens - bet. Kā gan 
var solīt ceļa “Vaicuļevas - A6” 
atjaunošanu, ja pati dome vēs-

tulē atzīst, ka līdzekļu trūkst pat 
pirmā ceļa visiem posmiem un 
iztrūkstošos posmus grasās uz-
labot par pagasta līdzekļiem? 
Kāpēc tāds teksts aicinājumā jā-
piemin, ja domes speciālisti, jau 
no Krāslavas izbraucot, zināja, ka 
līdzekļu ceļam “Vaicuļevas - A6” 
nemaz nav. Varbūt domāja, ka tie 
atradīsies pa ceļam līdz Indrai? 
Varbūt tos pa ceļam meklēja 
mēra kungs ar vietnieku, tāpēc 
līdz Indrai neatbrauca? 

Krāslavas novada dome plā-
no piesaistīt ELFLA fi nansējumu 
un līdz 2020. gadam pasākuma 
“Pamatpakalpojumi un ciematu 
atjaunošana lauku apvidos” ie-
tvaros katrā Krāslavas novada 
pagastā īstenot projektus ar mēr-
ķi atbalstīt investīcijas publiskās 
ceļu infrastruktūras kvalitātes 
uzlabošanai lauku teritorijās, lai 
veicinātu uzņēmējdarbību un sa-
glabātu apdzīvotību. 

Ar to apdzīvotības saglabā-
šanu ir kā ir, arī ar to uzņēmēj-
darbību Latvijā tāpat kā ar visām 
nozarēm - a, nekā. Veiksmes 
stāsti lielākoties tikai bukletos un 
veiksmes stāstu raidījumos. Bet, 

ja skatās uz lauksaimniecību ko-
pumā, kļūst skumji. Izskatās, ka 
kārtējais pierādījums, ka Latvija 
vispirms dara, tad domā un par 
šādu dzīves stilu – zemnieki, uz-
ņēmēji, lauksaimnieki un tauta 
kopumā maksā divkāršu vai pat 
trīskāršu cenu.

Izskatās, ka Latvijā Eiropas 
projektu ietvaros vispirms parā-
dījās labi traktori, kuri sver vai-
rāk nekā padomju laika tehnika, 
bet tad šiem traktoriem tiek radīti 
puslīdz atbilstoši ceļi. Tikai viss 
process notiek ļoti lēni, jo jau-
nie traktori noārda vecos ceļus, 
bet Latvijas budžets nav spējīgs 
nedz tādā tempā tiem ielāpus uz-
likt, nedz uzbūvēt jaunus.

Bet no Saeimas tribīnes un 
masu mēdijos tiek sludināts, ka 
Latvijā ir visstraujā-
kie attīstības tempi. 
Droši vien šis ir pre-
cīzākais piemērs, kad 
tas straujums tiek iz-
justs - traktori ir, bet 
ceļš tikai top. Un lai 
vēl vairāk norādītu 
straujuma pakāpi, var 
pieminēt, ka ceļi top 

nevis dabā, bet lēnītēm uz papī-
ra. Kopš 1991. gada valsts au-
toceļiem uzkrājies remontdarbu 
defi cīts vairāk kā 45 miljardu eiro 
apmērā. Par pašvaldības ceļiem 
nemaz nerunājot. Par kādu gan 
straujāko attīstību varam priecā-
ties un lielīties, ja uzņēmēji tieši 
ceļu dēļ izjūt lielus zaudējumus. 
Ir aplēsts, ka ceļu stāvokļa dēļ 
ik gadu Latvijas tautsaimniecībai 
tiek nodarīti zaudējumi 880 mil-
jonu eiro apmērā. Uz kuru pusi 
mums ir tā straujā “attīstības” 
kustība? 

Turpinājumu lasiet nākamajā 
laikraksta numurā.

Elizabete VIĻUMA-GRAŽULE

Cik km grants ceļa Indras pagastā varēs uzlabot par 260 000 eiro?
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Esmu pārliecināta, ka visi, 
kas šodien lielākā vai mazākā 
mērā ir saistīti ar mācību proce-
su, jēdzienus “izglītība” un “pār-
maiņas” vairs nešķir, kā arī pats 
par sevi saprotams, ka pārmaiņu 
atslēgas vārds un viens no cen-
trālajiem elementiem ir skolotājs. 
Akcentējot šo domu, šī gada 30. 
martā Krāslavas Valsts ģimnāzija 
aicināja pie sevis novada un pilsē-
tas skolu direktoru vietniekus un 
klašu audzinātājus uz “Audzinā-
šanas klubiņa” nodarbību. 

Krāslavas novada Izglītības 
un kultūras nodaļas vadītājas 
vietniece S. Petroviča, atklājot šo 
pasākumu, uzsvēra, ka ir svarīgi 
dalīties pieredzē, piedāvājot jau-
nas darba formas, un nebaidīties 
īstenot jaunas idejas. Savukārt 
Krāslavas novada klašu audzinā-
tāju metodiskās apvienības vadī-
tāja S. Gasperoviča īsi apkopoja 
informāciju par notikušajām akti-
vitātēm audzināšanas darbā no-
vadā. Ģimnāzijas skolotāji kolēģu 
uzmanībai bija sagatavojuši vairā-
kas aktivitātes, kas 
kārtējo reizi parādīja, 
ka zināšanu veido-
šanu skolā vairs nav 
iespējams panākt, 
īstenojot “veco, labo” 
pieeju, kas visbiežāk 
sasaucas ar paau-
džu konfliktu – vai 
tiešām vecākajai pa-
audzei labāk zināms, 
kas jāzina jaunākajai 
paaudzei? 

7.a klases au-
dzinātāja D. An-
džāne, ņemot vērā 
pusaudžu īpatnības, 

stāstīja par dažādām aktivitātēm 
skolēnu sadarbības prasmju piln-
veidošanai. Un jāsaka, ka tās vi-
sas ir darba procesā pārbaudītas 
metodes, kas guvušas rezultātus – 
klases kolektīvs ir izveidojies drau-
dzīgs, izpalīdzīgs, ir sasniegumi 
gan mācību priekšmetu olimpiādēs 
ne vien skolā, bet arī novadā, kā 
arī skolēni aktīvi iesaistās ārpus-
klases darbā - dzied, dejo, spēlē 
teātri... un ir iegūta 1.vieta Latvijā, 
darbojoties robotikas pulciņā. Mar-
tā skolēni pārstāvēja Latviju Igau-
nijā, bet tagad pošas braucienam 

uz Dāniju. 
Direktora vietnie-

ce mācību jautājumos 
A.Juškeviča klātesošos 
iepazīstināja ar spēli, 
ko izmanto ne vien ma-
temātisku uzdevumu 
risināšanā, bet arī ko-
mandas saliedēšanā. 
Klātesošie skolotāji, 
spēlējot “Cirku” ar mai-
nītiem noteikumiem, tik 
azartiski veica savus 
gājienus, ka pat nema-
nīja, ka jau bija ieradu-
sies vācu valodas un 
ģeogrāfijas skolotāja 

R.Veštere ar saviem audzināma-
jiem - pārstāvjiem no 10.b kla-
ses-, lai klātesošajiem iemācītu 
“Karjeras spēli”. Šoreiz jaunieši 
skolotājiem lika aizdomāties par 
mērķiem, ko vēlas dzīvē sasniegt, 
atbildēt uz erudīcijas jautājumiem, 
kā arī pēc aprakstiem atpazīt pro-
fesiju nosaukumus. 

Kulturoloģijas un vizuālās 
mākslas skolotāja I.Skerškāne 
ar 11.c klases skolēnu J.Stivriņu 
(komandas pārstāvis) pastāstī-
ja par spēli, kas Kultūras kano-
na konkursā Latvijā ir ieguvusi 
pirmo vietu un kuras kopija drīz 
vien būs pieejama Nacionālajā 
bibliotēkā. Šīs spēles laikā sko-
lotājiem, griežot laimes pulksteni, 
nācās atbildēt uz dažādiem jautā-
jumiem, kas saistīti ar vēturi, kul-
tūru, valodu, mākslu, un savākt 
kāda novada tautastērpu, kura 
detaļu fotogrāfijas tika iegūtas, 
pareizi atbildot uz jautājumiem. 

Noslēdzošā aktivitāte – spē-
le “Eiropols” (arī Latvijā iegūta 
1.vieta!), kas 11.d klases 24 sko-
lēniem kopā ar vēstures, politikas 
un filozofijas skolotāju V.Nalivai-
ko deva iespēju 7 dienas ceļot pa 
Eiropu un kopā ar skolēniem no 

citām Eiropas valstīm piedalī-
ties Eiroparlamenta piedāvāta-
jās aktivitātēs.

Mūsu piedāvātās aktivitātes 
pierāda, ka ģimnāzijā mācību un 
audzināšanas pamatā ir dažādu 
paaudžu sadarbība, kopīgi piln-
veidojot zināšanas un prasmes. 
Tātad – mācās gan skolēni, gan 
skolotāji, un tas notiek katrā kla-
sē, katrā stundā. Skolas ikdienā 
iemiesojas gan zināšanas, gan 
prasmes, gan bagātinātā piere-
dze, un darbība noslēdzas ar re-

zultātu, kas izpaužas kā personībai 
nepieciešamās rakstura iezīmes: 
aktivitāte, patstāvība, noturīgi izzi-
ņas un sociālie motīvi, kas liecina 
par skolēna subjekta pozīciju. 

Paldies S.Petrovičai, Krās- 
lavas pamatskolas un “Vara-
vīksnes” vidusskolas skolotājām 
par patiesajiem pateicības vār-
diem, kas tika uzrakstīti dienas 
izvērtējumā. Tie dod mums jau-
nus spēkus, enerģiju un idejas 
jauniem izaicinājumiem. Un no-
teikti pēc kāda laiciņa aicināsim 
ciemos atkal, lai dalītos pieredzē.
Ilga STIKUTE, Krāslavas Valsts 
ģimnāzijas direktora vietniece 

audzināšanas jautājumos 
Alekseja GONČAROVA foto

Krāslavas novada klašu au-
dzinātāju MA vadītāja Skaidrīte 
Gasperoviča saistībā ar šo te-
matu, redakcijai paziņoja: “Krās- 
lavas novada klašu audzinātāju 
metodiskā apvienība šogad aici-
na visus pedagogus dalīties sava 
darba pieredzē. Tāpēc 2. semestrī 
pilsētas skolās notika atklātās kla-
šu audzinātāju stundas, kuras 
varēja apmeklēt jebkurš novada 

pedagogs.
Janvārī kolēģus uzņēma “Va-

ravīksnes” vidusskola, kur de-
monstrēja stundas, kas saistītas 
ar karjeras un patriotisma tema-
tiem. Februārī Krāslavas pamat-
skola aicināja aplūkot skolēnu dar-
bu ar profesiju daudzveidību un 
dalību starptautiskajos projektos, 
kā arī prāta spēles. Martā mūs ai-
cināja Krāslavas Valsts ģimnāzija. 
Šajās stundās mēs redzējām ko-
lēģu darbu ar sākumskolas, pa-
matskolas un vidusskolas skolē-
niem. Paldies visiem kolēģiem.” 

II  Ar pozitīvismu ir iespējams paveikt visu un pārmaiņām teikt: “Jā!”

Mode ir kaprīza un nepare-
dzama. Tā jau notiek. Tradicio-
nālais pasākums “Varavīksnes” 
vidusskolā, veltīts modei, notika 
pagājušajā nedēļā. Trīs dienas, 
no 28. līdz 30. martam, 1. - 4. un 

5. - 8. klašu skolēni iepazinās ar 
pēdējo simts gadu modes ten-
dencēm, kā arī patstāvīgi “veido-
ja” mūsdienu modi...

Skolas visjaunākajiem au-

d z ē k ņ i e m 
bija uz-
d e v u m s 
i z d o m ā t 
tērpus pa-
pīra lellēm, 
i zmanto jo t 
p i e e j a m o s 
mater iā lus 
(auduma ga-
baliņus, pa-
pīru, pogas, 
pērlītes – 

bez fantāzijas ierobežojumiem). 
Vecāko klašu “modes mākslinie-
kiem” uzdevums bija sarežģītāks: 
katra klase saņēma simbolisku 
manekenu – cilvēka siluetu visā 

augumā, kā arī tēmu radošajam 
darbam. Tēmas bija dažādas: 
dzimšanas diena, pastaiga ar 
draugiem, koncerta apmeklē-
jums, gājiens uz teātri, karnevāls, 

Ziemassvētku balle, klases va-
kars, pirmais septembris, vasa-
ras burziņš ar draugiem, rudens 
balle. Sagatavošanās darbiem 
tika dotas divas nedēļas, iemeslu 
pārdomām bija pietiekami.

Pirmajā “modes nedēļas” die-
nā skolas aktu zālē notika divas 
īsfilmu izrādes, KAS vēstīja par 
vīriešu un sieviešu frizūru mo-
des izmaiņām pēdējo simts gadu 
laikā. Pēc “kino seansa” seko-
ja tikšanās ar manikīra meistari 
Sandru Katarginu, kura pastāstī-
ja, kā pareizi kopt nagus, kāpēc 
tas ir svarīgi veselībai. 

Otra “nedēļas” diena tika vel-
tīta modes vēsturei. Zālē notika 

“kinoseanss” un atkal divi īsi klipi, 
kuros varēja redzēt, kā izskatī-
jās modes piekritēji 20.-21. gad-
simtā. Šoreiz viešņas lomā bija 
Ruta Zambare, šūšanas mākslas 

pasniedzēja. Viņai palīdzēja 
Rīgas valsts tehnikuma filiā-
les studentes. Meitenes de-
monstrēja vējjaku un mēteļu 
modeļus, kurus pašlaik ražo 
fabrikā, bet Ruta pastāstīja, 
uz kādām valstīm tiek sūtīta 
mūsu fabrikas produkcija: 
uz Lielbritāniju, Somiju, Itāliju, 
ASV… 

30. martā skolā notika uzreiz 
divas izstādes: savus modeļus 
rādīja gan mazie, gan lielie. 5.-
8. klašu skolēniem vajadzēja ne 
tikai parādīt publikai savu darbu 
– manekenu modes tērpā pēc 
dotās tēmas, bet arī prezentēt 
to, aizstāvēt savu “lolojumu”. Ma-

nekeni tika izstādīti uz aktu 
zāles skatuves, zālē pulcē-
jās plaša auditorija.

Modeļi bija dažādi: pa-
zīstami un ļoti 
neparasti. Dalīb-
nieki pārdomā-
ja ne tikai pašu 
tērpu, bet arī ak-
sesuārus, katra 
prezentācija tika 

pavadīta ar skaļiem 
aplausiem. Kā jau tas 
parasti notiek, pateicī-
bas saņēma visi. Da-
lībnieki neskopojās ar 

aplausiem saviem galvenajiem 
konsultantiem: mājturības skolo-
tājām Jevgēnijai Bizņai un Jev-
gēnijai Sergejenko. Priecīgi par 
panākumiem, nākamie modes 
mākslinieki izklīda pacilātā no-
skaņojumā, nedaudz noskumu-
ši, ka “modes dienas” beigušās. 
Gaidām atklājumus nākamajā 
gadā!

Andrejs JAKUBOVSKIS
Autora foto

 “Modes nedēļa” Varavīksnes vidusskolā

“Latvijas Mobilais telefons” (LMT) projektā “LMT Latvijai” no Aglonas nova-
da saņēmis 13 ideju pieteikumus, informē uzņēmums. Aicinām novērtēt projek-
tus, balsojot par labākajām iecerēm Aglonas novada dzīves uzlabošanai. Ko-
pumā “LMT Latvijai” šogad sagatavotas un iesniegtas 127 ieceres 8 novados.

Iepazīsties ar iesniegtajiem projektiem  un nobalso par labāko savā novadā! Ie-
ceres, kas iegūs visvairāk iedzīvotāju balsu, saņems finansējumu un tiks īstenotas! 

Balsošana noritēs no 27. marta līdz 21. aprīlim. Lai nobalsotu www.lmt,lv, 
reģistrējies ar kādu no sociālo tīklu profiliem. Balsojuma laikā mājaslapā vari 
atdot balsi tikai par vienu projektu katrā novadā. Ja esi LMT klients, vari no-
balsot arī ar īsziņu – uz numuru 1668 nosūti novada nosaukumu un projekta 
numuru. Piemēram, Aglona1.

Ar sīkāku informāciju par projektiem var iepazīties novadu mājas lapās.

Balsojam par savējiem!
1. Cilvēki ar īpašām vajadzībām ir 

starp mums.
2. Tautas velosporta svētki “Ar veļi-

ku pa Aglyunu 2017”.
3. Veloorientēšanās sacensības 

“Aglyunas skoti 2017”.
4. Tērpu iegāde Aglonas senioru 

deju kopai “Orhi-deja”.
5. Mūsdienīga bibliotēka – mācību 

informācijas centrs skolā.
6. Pianīna “Kawai K-15E” iegāde 

Aglonas bazilikas Kora skolai.

7. Aktīvs dzīvesveids + inovatīvas 
tehnoloģijas.

8. Lielformāta spēļu izgatavošana 
un pasākuma “Aglonas novada Supertē-
tis” organizēšana.

9. Par stiprām un plašām sirdīm!
10. Mednieku vasaras sporta svētki.
11. Vecmāmiņas pūra lādes dārgumi.
12. Futbola formu un futbola inven-

tāra iegāde.
13. Tirgus laukuma izveidošana at-

pūtas kompleksā “Aglonas Alpi”.

AGLONAS NOVADA PROJEKTI
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Televīzijas programmaTREŠDIENA,  5. aprīlis

LTV1
6.00 Latvijas Republikas valsts 
himna
6.02 1000 jūdzes Indijā.6.sērija
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, 18.56, 5.00 Ceturtā 
studija
11.15 Nacionālie dārgumi. 100 
g kultūras
12.00 Personība. 100 g kultūras
13.15, 5.30 Vides fakti
13.50 Molangs un Piu Piu
14.00 Kāpēc? Tāpēc!
14.20 Kas te? Es te!
15.05 Jaunie ārsti. 
18.00, 23.05 Ziņas
19.30 Ciemiņš virtuvē
20.30 Panorāma

21.13 Latvijas Loto izlozes
21.20 Tieša runa
22.30 Adreses
23.20 Izsauciet vecmāti 
1.20 Vai tu esi rasists? 

LTV7
6.00 Latvijas Republikas valsts 
himna
6.03, 5.30 700 pasaules brīnumi. 
Kuba
6.30 Projekts Nākotne
7.00 Ceturtā studija
7.30 De facto
8.05 Province
8.35 Kā Tev klājas, Rūdolf Ming?
9.45 Zemei līdzīga planēta.
9.55 Jaunie ārsti. 
11.00, 18.05 Muhtars atgriežas
11.55 “Balss pavēlnieks”
13.35 Izglītība un karjera. 
14.05 Aktualitātes.

14.35 Automoto raidījums nr.2
15.05 Personīgā lieta
15.35, 1.30 Eiropa fokusā
16.05 Maklauda meitas
17.00 Dzīve šodien
19.00 Ziņas
19.30 Hokejs
22.15 Bez aizvainojuma
23.00 Galapagu salas. 
0.00 Bezbailīgie. Gadsimta 
izaicinājums. 
0.30 Personība. 100 g kultūras
5.00 Nedēļas apskats.

LNT
5.00, 4.40 Karamba!
5.15 Bernards 2
5.30 Kristīgā programma “Ticīgo 
uzvaras balss”
6.00, 14.20 15 minūtes virtuvē 
ar Džeimiju Oliveru
6.30, 3.00 LNT rīta ziņu raidījums 

“900 sekundes”
8.40, 1.15 Dzīvīte
9.10 Sveika, mamma!
10.20, 13.45 TV skatlogs
10.35 Mežonīgā kaķe
11.45 Inga Lindstrēma. Pa mīles-
tības pēdām
14.00, 17.50, 20.00 LNT ziņas
14.55 Bērni un vecāki 
15.50 Nemelo man!
16.50 Trīs Annas
18.00 Mani virtuves noslēpumi 
19.00 Iemīlēties vēlreiz
20.40, 2.35 Degpunktā 
21.10 NCIS. Losandželosa 
22.10 Bēdīgi slavenie mērgļi
1.35 Košākai dzīvei 
2.00 Majors un maģija

TV3
5.00, 0.10 CSI. Lasvegasa
5.40, 12.05 Atriebība

6.45, 13.05 Multfilmas
8.05, 18.00 Divarpus vīri
8.35, 16.55 Kobra
9.40 Īpašo uzdevumu vienība 
Hawaii 5-0
10.45 TV skatlogs
11.00, 2.00 Anželika
14.30, 2.30 Viņas melo labāk
15.40, 20.20, 3.25 UgunsGrēks
19.00, 3.55 TV3 Ziņas
19.35, 4.25 Bez Tabu
21.00 Tēta nedienas Latvijā
22.30 Gatava pārvērtībām
23.15 Ģēnijs uzvalkā
1.05 Skaistule un briesmonis

TV3+
5.25, 15.00 Māja-2
6.10 Taksis
7.05 Multfilmas
8.00 Uzmanību, bērni!
8.35 Ekstrasensu cīņas

9.50 Tētis sprukās
11.50 TV shop
12.05, 18.50 Interni
14.00 Juvelieru klans
16.05 SašaTaņa
17.10 Kijeva dienā un naktī
21.00 Iemāci sievu strūrēt
22.05 Mf. Nedaudz stāvoklī 
0.50 Dārgā, mēs nogalinām 
bērnus

NTV Mir
6.00, 7.00, 8.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00 Šodien
6.05 Ārstu lieta
7.05, 8.05 Rīts
9.00 Muhtara atgriešanās
10.20, 16.35 Sasisto lukturu ielas
12.00 Zvērināto tiesa
13.25, 18.35 Ārkārtas gadījums
14.00, 2.25 Satikšanās vieta
17.30 Runājam un rādām

Krimināls, notikumi4. aprīlī Ir iemesls!
Laika periodā no 24.03.2017. līdz 31.03.2017. Krāslavas iecirknī 
tika reģistrēti 43 notikumi. Būtiskākie:
•	 25.martā tika uzsākts kriminālprocess par to, ka Andrupenes pagasta 

Zundos tika konstatēta uzkabes elementu un dzinēja detaļu zādzība no 
traktora MTZ 82. Notiek vainīgo personu noskaidrošana.

•	 28.martā Andzeļos no veikala glabātuves tika izdarīta 6 gāzes balonu 
zādzība. Aizdomās par minētā noziedzīga nodarījuma izdarīšanu tika 
aizturētas 4 personas – Ludzas novada iedzīvotāji, vēlāk 2 no tiem tika 
apcietināti. Izņemtas zagtās mantas. Izmeklēšana turpinās.

•	 28.martā plkst.22.10 dzelzceļa līnijas Daugavpils - Polocka 443 km tika 
aizturēts Z., dzim.1987.g., kurš no Baltkrievijas republikas kravas vilcie-
na mašīnistiem iegādājās dīzeļdegvielu. Notikuma vietā tika izņemtas 
deviņas plastikāta kannas ar dīzeļdegvielai raksturīgu smaku, pavisam 
225 l apjomā. 

•	 Kriminālmeklēšanas pasākumu rezultātā tika noskaidrota grupa 3 per-
sonu sastāvā (1 krāslaviete un 2 Kalniešu pagasta iedzīvotāji), kuras 
š.g. martā veica vairākas dīzeļdegvielas zādzības no traktora un glabā-
tuvēm Piedrujas pagastā. Jaunieši pārvietojās ar pelēkas krāsas auto-
mašīnu Škoda Supreb. Izmeklēšana turpinās. 

Valsts policijas Latgales reģiona pārvaldes Preiļu iecirkņa in-
formācija par būtiskākajiem reģistrētajiem notikumiem Aglo-
nas novadā periodā no 2017. gada 20. februāra līdz 20. martam.

Novadā minētajā periodā tika reģistrēti 27 notikumi.
Tika reģistrēti arī 7 sadzīves konfliktu gadījumi. Konfliktu rezul-

tātā vairākas personas tika nogādātas atskurbtuvē. No ārstniecības 
iestādēm reģistrēti 3 notikumi par personu nogādāšanu stacionārā ar 
miesas bojājumiem – miesas bojājumu gūšanas apstākļi noskaidrojas. 
Par faktiem uzsāktas vairākas administratīvās lietvedības.

Šķeltovas pagastā tika uzlauzta lauku māja un no mājas nozagtas 
dažādas sadzīves mantas, uzsākts kriminālprocess.

Konstatēts arī viens svešas mantas bojāšanas fakts – dzīvojamai 
mājai izsists loga rūts stikls, par faktu notiek pārbaude.

Reģistrēta informācija no VUGD par to, ka Grāveru pagastā noti-
ka ugunsgrēks – ugunsgrēkā dega dzīvojamā māja, par faktu tiek veik-
ta pārbaude. Reģistrēts arī iesniegums par draudu izteikšanas faktu, 
tiek veikta pārbaude.

Konstatēti arī vairāki fakti par alkoholisko dzērienu lietošanu sa-
biedriskā vietā. Par konstatētajiem pārkāpumiem vainīgām personām 
sastādīti administratīvo pārkāpumu protokoli, kā arī veiktas profilaktis-
ka rakstura pārrunas. Fiksēti arī vairāki administratīvie pārkāpumi par 
gājēju ceļu satiksmes noteikumu neievērošanu – pārkāpējiem sastādī-
ti administratīvo  pārkāpumu protokoli.

Elektroniskajā notikumu žurnālā reģistrēta informācija no “Latvijas 
Valsts ceļu” darbiniekiem par to, ka Kastuļinas pagastā bojātas ceļa 
norobežojošās metāla barjeras.

Aglonas pagastā konstatēti 2 ceļu satiksmes negadījumi, ko izrai-
sīja sadursme ar meža dzīvniekiem.

Konstatēts ceļu satiksmes noteikumu pārkāpums - persona vadīja 
automašīnu bez vadīšanas tiesībām, kas nav iegūtas noteiktā kārtībā. 
Atgādinām: LAPK 149.4 panta 6. daļa paredz “Par transportlīdzekļa 
vadīšanu, ja:

1) nav transportlīdzekļu vadīšanas tiesību (transportlīdzekļu vadī-
šanas tiesības noteiktā kārtībā nav iegūtas vai ir atņemtas);

2) ir spēkā transportlīdzekļu vadīšanas tiesību izmantošanas 
aizliegums, kas piemērots pārkāpumu uzskaites punktu sistēmas ie-
tvaros, — uzliek naudas sodu transportlīdzekļa vadītājam no divsimt 
astoņdesmit līdz četrsimt trīsdesmit eiro.”

VP atgādina – iestājoties siltākam laikam, ledus kļūst plānāks 
un trauslāks, tāpēc uz ledus atrasties ir bīstami. Cilvēki, acīmredzot, 
domā, ka ledus ir gana biezs, lai pa to varētu droši pārvietoties, taču 
šāds priekšstats ir maldīgs – tuvojoties pavasarim, uz ledus atrasties 
ir bīstami, jo tas ātri vien var ielūzt, līdz ar to atrašanās uz ledus ir ap-
draudējums cilvēka veselībai un dzīvībai.

Aicinām bērnu vecākus veikt audzinoša rakstura pārrunas ar bēr-
niem, atgādinot par dzīvībai bīstamām situācijām, kā arī par drošību, 
atrodoties ārpus mājām, atgādināt, ka atrasties uz ledus ir bīstami, ka 
šī bīstamība palielinās īpaši pavasarī, kad gaisa temperatūra paaug-
stinās un ledus sāk kust.

Izglītības iestāžu pedagogi tiek aicināti saviem audzēkņiem atgā-
dināt un pārrunāt ar skolēniem ledus bīstamības jautājumus un kāp-
šanas uz ledus iespējamās traģiskās sekas. Aicinām cilvēkus nebūt 
vieglprātīgiem un nekāpt uz ledus, kā arī atrunāt to darīt arī citus.

Aelita REPŠA, VP Latgales reģiona pārvaldes Preiļu iecirkņa Kārtī-
bas policijas nodaļas inspektore (www.aglona.lv)

Losandželosas dzimšanas diena
Pasaules izklaižu centra sla-

va apdzīvotības ziņā aiz otras 
ASV pilsētas nostiprinājās vēl 
pagājušā gadsimta piecdesmito 
gadu beigās. “Eņģeļu pilsētas” 
vēsture attīstījās tik strauji, ka 
pētniekiem nenākas viegli, nā-
kas pārstrādāt ārkārtīgi daudz 
informācijas. Pirmie eiropieši 
šajās vietās parādījās XVI gad-
simta vidū…

ASV rietumu piekraste, 
īpaši tās dienvidu daļa – nepa-
rasti patīkama vieta dzīvošanai. 
Cauru gadu šeit spīd saule, vēji 
no okeāna puses padara ziemu 
siltāku, bet vasaru ne tik karstu. 
Pievienosim vēl dabīgās smilšai-
nās pludmales un augļus nesošo 
augu pārpilnību – praktiski ie-
gūstam paradīzi uz zemes. Kopš 
seniem laikiem šīs vietas apdzī-
voja uzreiz divas indiāņu ciltis: 
tongva un čumaši. Indiāņi neno-
darbojās ar lauksaimniecību, do-
dot priekšroku zvejai, medībām, 
vākšanai… Kad pie horizonta 
parādījās divi kuģi Huana Rod-
rigesa Kabriljo vadībā, vietējie 
iedzīvotāji nobijās ne pa jokam, 
baltos cilvēkus šeit nekad nebija 
redzējuši. Spāņi ilgi neaizkavē-
jās šajās vietās, aprakstīja ap-
kārtni, pamēģināja tirgoties ar 
vietējiem iedzīvotājiem, taču zel-
ta izstrādājumus neatklāja, tā arī 
devās prom tukšām rokām… Un 
dzīve vietējos ciematiņos ritēja 
savu gaitu…

Otrā ekspedīcija sasnie-
dza šīs vietas tikai pēc 227 ga-
diem, šoreiz uz klāja atradās 
misionārs, kura uzdevums bija 
organizēt kristīgo apmetni, kā 
arī pievērst vietējos iedzīvotā-
jus kristīgajai ticībai. 1771. gadā 
tika dibināta kristīgā misija, kas 
darbojās trijos desmitos indiā- 
ņu apmetņu, un jau pēc desmit 
gadiem 46 spāņu kolonisti no-
dibināja koloniju, kas ieguva 
diezgan garu un ievērojamu no-
saukumu – “Jaunavas Marijas, 
Eņģeļu karalienes, apmetne pie 
upes Porsjunkula”. Tā arī sākās 
lielās pilsētas “eņģeļu” stāsts. 
Pēc četrdesmit gadiem “apmet-
ne” kļuva par Kalifornijas pie-
krastes lielāko apdzīvoto vietu, 
šeit dzīvoja 650 cilvēki...

Kad Ziemeļamerikas teri-
toriju sāka dalīt, Losandželosa 
palika Meksikas sastāvā, tiesa, 
ne uz ilgu laiku. Jau pēc dažiem 
gadiem amerikāņu – meksikāņu 
kara rezultātā visa Kalifornija 
tika iekļauta ASV sastāvā, bet 
1850. gada 4. aprīlī apmetne 
ieguva pilsētas statusu. 1876. 
gadā pilsētā izbūvēja dzelzceļa 
līniju, dzīve kļuva rosīgāka. Kad 
kāda kompānija šeit izveidoja 
lielas apelsīnu koku plantācijas, 

pilsēta sāka augt straujāk. 1892. 
gadā Losandželosas apkaimē 
atklāja naftas atradnes – atkal 
laimīga apstākļu sakritība. Līdz 
XIX gadsimta beigām pilsētā jau 
dzīvoja aptuveni simts tūksto-
ši cilvēku, lielākais rūpniecības 
centrs Amerikas rietumos.

XX gadsimts sākās ar to, ka 
Losandželosa kļuva par vienu no 
lielākajiem naftas ražošanas re-
ģioniem visā pasaulē. Ap 1923. 
gadu šeit ieguva vairāk nekā ce-
turto daļu visas pasaules naftas. 
Tika būvētas aviācijas rūpnīcas, 
kā arī… kinostudijas... Holivudas 
(viena no pilsētas nomalēm) at-
tīstība pievilināja pilsētai tūristu 
pūļus, bet pagaidām pilsēta vēl 
nebija kļuvusi par pasaules iz-
klaides centru.

1932. gadā Losandželosā 
norisinājās vasaras Olimpiskās 
spēles, bet kara laikā pilsēta 
kļuva ne tikai par kara flotes at-
balsta punktu, bet arī par vācu 
kultūras un zinātnes darbinieku, 
kas bēguši no Hitlera, dzīvesvie-
tu.

Pēc kara pilsēta strauji pār-
vērtās par kino industrijas un iz-
klaižu centru. Holivudas lielākās 
kinostudijas savās teritorijās ie-
rīkoja atrakciju parkus, tieši šeit 
tika atklāta pirmā Disnejlenda. 
Mūsdienu Losandželosa – tie 
ir desmiti tūkstoši naktsklubu, 
restorānu, kafejnīcu. Tie ir te-
ātru, muzeju, izstāžu zāļu, ga-
leriju simti. Kopš 1980. gada 
tieši “Eņģeļu pilsēta” kļuvusi par 
pasaules mazumtirdzniecības 
galvaspilsētu, neskatoties uz 
to, ka pilsētas iedzīvotāju skaits 
ir daudz mazāks nekā Ņujorkā. 
Izskaidrojums ir tūristos. Viņu 
skaits ik gadu Losandželosā ir 
vairāk nekā desmit miljoni.

Protams, pilsētas vēsturē 
bijušas arī traģiskas lappuses, 
ne viss bijis tik rožains… Lieta 
tāda, ka Kalifornija atrodas seis-
miski nestabilā zonā, zemes-
trīces šeit ir ierasta lieta. 1944. 
gadā pilsētā notika traģēdija. Ze-

mestrīce sagrāva vairākus pilsē-
tas kvartālus, bojātas tika lielā-
kās vēsturiskās celtnes, kultūras 
objekti, gāja bojā cilvēki… Atjau-
nošana pilnībā nav pabeigta līdz 
pat mūsdienām, kaut arī vairāki 
vēsturiskie kvartāli ir pilnībā at-
jaunoti un modernizēti.

Pilsētas vēstures lappusēs 
ir arī citi nepatīkami gadījumi. 
Atliek atcerēties 1992. gada ne-
kārtības, ko izraisīja četru balto 
policistu attaisnošana, kuri bija 
vainīgi afroamerikāņa piekauša-
nā. Sadursmēs ar policiju tika 
nogalināti 55 cilvēki, bet vairāk 
nekā divi tūkstoši ievainoti. Ne-
kārtību sestajā dienā pilsētā tika 
ievesta armija, vairāk nekā des-
mit tūkstoši grautiņu dalībnieku 
tika apcietināti…

Izpletusies pilsēta periodis-
ki pārdzīvo arī iekšējās krīzes. 
2002. gadā vairāki piepilsētas ra-
joni vēlējās atdalīties no Losan-
dželosas, kļūt par patstāvīgām 
pilsētām ar savu pašpārvaldi. 
Starp “dumpiniekiem-separātis-
tiem” bija Holivuda un Sanfer-
nando. Notika referendums, bet, 
par laimi, lielākā plebiscīta daļa 
nobalsoja par vienotas pilsētas 
saglabāšanu. 

Šodien “Eņģeļu pilsētas” ie-
dzīvotāju skaits ir aptuveni 4 mil-
joni, kas pārstāv 140 pasaules 
valstis un runā 227 valodās! Bet 
tūristiem rīko īpašas ekskursijas 
pa Losandželosas etniskajiem 
kvartāliem: ķīniešu, korejiešu, 
taizemiešu, etiopiešu, “mazās 
Armēnijas”, filipīniešu, krievu. 
Cauru gadu teātri, klubi, restorā-
ni un atrakciju parki ir pārpildīti. 
Piekritīsiet – kurš gan nav sap-
ņojis pastaigāties pa Sanseta 
bulvāri, Holivudas slavas aleju, 
apmeklēt studiju “Metro-Gol-
dwyn-Mayer”? Pilsēta mīl tūris-
tus, un tie atbild tai ar pretmīles-
tību. Šodien Losandželosā būs 
īpaši jautri un interesanti. Kā jau 
dzimšanas dienā.

Andrejs JAKUBOVSKIS
Foto no interneta
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LTV1
6.00 Latvijas Republikas valsts 
himna
6.02 1000 jūdzes Indijā.
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 Mulfilmas
15.05 Jaunie ārsti. 
18.00, 23.00 Ziņas
18.55 Kultūršoks. 100 g kultūras
19.05 Gudrs, vēl gudrāks
20.30 Panorāma
21.15 Inspektors Benkss 
23.15 Latvijas sirdsdziesma
0.10 Tilts 
1.15 Alpu dakteris
2.05 Izsauciet vecmāti 
4.00 Aizliegtais paņēmiens
4.50 Sporta studija
5.30 Province

LTV7
6.00 Latvijas Republikas valsts 
himna
6.03, 5.30 700 pasaules brīnumi. 
Kuba
6.30 Labākais no Euromaxx
7.00 Ceturtā studija
7.30 Kultūru stāsti. 
8.00 Sāras mūzika
8.20 Plašā brīvdaba. 
8.55 Ciemiņš virtuvē

9.55 Jaunie ārsti. 
11.00, 18.05 Muhtars atgriežas
11.55 1.1
12.45 Nacionālie dārgumi. 100 g 
kultūras
13.30 Personība. 100 g kultūras
14.30, 3.35 LTV - 60
15.35, 5.00 Pie stūres
16.05 Maklauda meitas
17.00 Dzīve šodien
19.00 Ziņas  19.15 Hokejs
22.00 Personīgā lieta
22.30 Asinssaites. 
0.50 Leģendārie albumi. Toms 
Petijs un “The Heartbreakers”
1.55 Eiropa koncertos
2.45 Galapagu salas. 

LNT
5.00, 4.25 Karamba!
5.15 Luī 
5.50 Kārdinājuma varā
6.00 15 minūtes virtuvē ar Džei-
miju Oliveru
6.30, 2.45 LNT rīta ziņu raidījums 
“900 sekundes”
8.40, 1.15 Dzīvīte
9.10 Sveika, mamma!
10.20, 13.45 TV skatlogs
10.35 Mežonīgā kaķe
11.45 Pavasaris iesācējiem
14.00, 17.50, 20.00 LNT ziņas
14.20 Marta cep
14.55 Bērni un vecāki 
15.50 Nemelo man!
16.50 Trīs Annas
18.00 Mani virtuves noslēpumi 
19.00, 1.35 Iemīlēties vēlreiz
20.40, 2.20 Degpunktā 
21.10 Bitīt´ matos 

21.50 Vajadzīga soliste
23.20 Greizais spogulis
4.45 Bernards 2

TV3
5.00, 1.00 CSI. Lasvegasa
5.40, 11.00, 1.55 Anželika
6.45, 13.05 Multfilmas
8.05, 18.00 Divarpus vīri
8.35, 16.55 Kobra
9.40 Nozieguma skelets
10.45 TV skatlogs
12.05 Atriebība
14.30, 2.25 Viņas melo labāk
15.40, 20.20, 3.20 UgunsGrēks
19.00, 3.50 TV3 Ziņas
19.35, 4.20 Bez Tabu
21.00 Rozā pantera 2
22.55 Pols

TV3+
5.25, 15.35 Māja-2
6.10 Taksis  7.05 Multfilmas
8.00 Uzmanību, bērni!
8.35 Ekstrasensu cīņas
9.40, 17.40 Ērglis un cipars
10.50, 16.35 SašaTaņa
11.55 TV Shop
12.10 Interni
14.25 Juvelieru klans
18.50 Tētuki
20.00 Mf. Zemūdens brālība
21.45 Mf. Džonijs D.
0.25 Dārgā, mēs nogalinām 
bērnus

NTV Mir
6.00, 7.00, 8.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00 Šodien
6.05 Ārstu lieta

7.05, 8.05 Lietišķs rīts
9.00 Muhtara atgriešanās
10.20, 16.35 Sasisto lukturu 
ielas
12.00 Zvērināto tiesa
13.25 Ārkārtas gadījums
14.00, 1.45 Satikšanās vieta
17.30 Runājam un rādām
18.35 Kriminālizmeklēšana
19.50 Dzenoties pēc ēnas
23.50 Df. Vecis, Pih-pih un jūra 
0.45 Stāsts no karavīra dzīves
3.45 Likme dzīvei

PBK
6.30, 9.00, 11.00, 17.00 Ziņas
6.35 Bērnu klubs
7.00, 9.25 Labrīt!
9.55 Dzīvo vesels!
11.35 Vilka saule
13.55 Vienatnē ar visiem
14.55 Moderns spriedums
16.00 Gaidi mani
17.50, 18.05 Cilvēks un likums
18.00, 20.40 Latvijas laiks
18.55 Brīnumu lauks
20.00 Laiks
21.10 Balss. Bērni.
23.15 Vakara Urgants
0.00 Mf. Vistiņas
1.55, 5.50 EuroNews
2.25 Mf. Ainiņas no ģimenes 
dzīves 
3.45 Mf. Aizgājušo dienu 
komēdija
5.05 Smieklīgi videoklipi

RTR Planēta (Baltija)
5.00 Rīts
9.55 Par pašu galveno
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Ziņas

11.40, 14.40, 17.20, 20.45 
Vēstis - M
11.55 Sklifosovskis
14.55 Ledlauzis 
17.40 Tiešais ēters
18.50 60 minūtes
21.00 Humora raidījums
23.50 Mf. Trešais mēģinājums
1.40 Mf. Divi gari signāli miglā
3.00 Mf. Ceturtā grupa

RenTV Baltic
5.45, 23.00, 1.00 Skatīties 
visiem  6.05 Vovočka
7.00, 7.20 Labrīt!
7.15 Laika ziņas
7.05, 19.45 Saviesīgas vakariņas
8.05 Pareizs līdzeklis
10.00, 17.35 Ģimenes drāmas
11.05 Karavīri
13.10 Kara noslēpums
16.30, 0.05 Dīvaina lieta
20.55 Čapmanes noslēpumi

ONT
6.00, 6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 
8.30, 9.00, 11.00, 13.00, 16.00, 
18.00, 20.30, 0.40 Ziņas
6.05, 8.05 Rīts
9.05 Dzīvo vesels! 
10.15 Garša
11.05, 13.05, 16.15, 18.15, 
21.00 Sporta ziņas
11.10 Moderns spriedums
12.10 Vienatnē ar visiem
13.10 Vīriešu/ sieviešu
14.15 Laiks rādīs
16.20 Mf. Baltā rasa
18.20 Kontrolpirkums
18.55 Brīnumu lauks
20.00 Laiks

21.05 Balss. Bērni
22.50 Kas? Kur? Kad?
0.00 Vakara Urgants

Baltkrievija 1
6.00, 7.20, 8.15 Labrīt, Balt-
krievija!
7.00, 8.00, 9.00, 12.00, 15.00, 
19.00, 1.35 Ziņas
7.05, 8.05 Ekonomikas ziņas
7.10, 8.10, 19.20 Zona Х 
8.50 Metropolīta uzruna
9.10 Pēdas
10.00, 13.00, 16.00 90 
sekundes
11.00 Bērnu ārsts
11.35, 12.10, 20.00 Prakse
13.05 Diena lielpilsētā
14.00, 17.35 Ģimenes melo-
drāmas
15.15, 18.40 Reģionālās ziņas
15.25, 16.30 Sieviete nelaimē
21.00 Panorāma
21.45 Sievietes un sports
22.15 Mf. Vēlās puķes
1.50 Sporta diena

Baltkrievija 2
7.00 TV rīts
9.00, 23.40 TV barometrs
9.05, 17.55 Mīlestība un visādas 
muļķības
11.10, 17.00 Anželika
12.10, 19.50 Tētis sprukās
14.05 Jaunkundze - zemniece
15.20 PIN kods
16.05 Te kāds ir bijis…
21.30, 22.10 Ekstrasensu cīņa 
22.05 Sportloto 5 no 36, KENO
23.45 Mf. 16 kvartāli

19.50 Dzenoties pēc ēnas
21.50 Čaboņa
23.55 Dienas kopsavilkums
0.25 Lāča miga
4.20 Vasarnīcu lietas
5.15 Dzīvais un mirušais ēdiens

PBK
6.30, 9.00, 11.00, 15.00, 16.25, 
3.25 Ziņas
6.35 Bērnu klubs
7.00, 9.25 Labrīt!
9.55 Dzīvo vesels
11.35, 23.35 Vilku saule
14.00 Vienatnē ar visiem
15.20, 4.45 Moderns sprie-
dums
16.50 Vīriešu/ sieviešu
17.50, 18.05 Precamies!
18.00, 20.40, 23.00 Latvijas 
laiks

18.55 Lai runā!
20.00 Laiks
21.15 Aiz kadra
21.40, 23.05 Izmeklēšanas 
noslēpums
1.35 Vakara Urgants
2.05 Maskava
2.55, 5.55 EuroNews
3.40 Mf. Pokrovas vārti
5.35 Smieklīgi videoklipi

RTR Planēta (Baltija)
5.00 Rīts
9.55 Par pašu galveno
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Vēstis
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 
Vēstis-М
11.55 Sklifosovskis
14.55 Ledlauzis
17.40, 3.35 Tiešais ēters

18.50 60 minūtes
21.00 Dzimšanas apliecība
23.15 Vakars ar Vladimiru 
Solovjovu
1.45 Sanktpēterburgas vēstis
2.00 Soņka. Leģendas turpinā-
jums

RenTV Baltic
5.40, 22.50 Skatīties visiem
6.05 Vadīt krievu stilā
6.25 Vovočka
7.20, 7.40 Labrīt!
7.35 Laika ziņas
8.10, 19.45 Saviesīgas vakariņas
9.10 Pareizs līdzeklis
10.20, 17.30 Ģimenes dramas
11.30 Karavīri
13.30 Humora raidījums
15.25 Dokumentāls projekts
16.30 Dīvaina lieta

20.45 Maldu teritorija
23.50 Visšokējošākās hipotēzes
0.45 Ziņas
1.05 Skandaloza lieta

ONT
6.00, 6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 
8.30, 9.00, 11.00, 13.00, 16.00, 
18.00, 20.30, 0.30 Ziņas
6.05, 8.05 Rīts
9.05 Dzīvo vesels!
10.15 Garša
11.05, 13.05, 16.15, 18.15, 
21.00 Sporta ziņas
11.10 Moderns spriedums
12.10 Vienatnē ar visiem
13.10 Vīriešu/ sieviešu
14.15 Laiks rādīs
16.55 Precamies!
18.20 Tētuka meitiņas
18.55 Lai runā!

20.00 Laiks
21.05 Mata Hari
22.55 Vakara Urgants
23.30 Maskava

Baltkrievija 1
6.00, 7.20, 8.15 Labrīt, Balt-
krievija!
7.00, 8.00, 9.00, 12.00, 15.00, 
19.00, 0.15 Ziņas
7.05, 8.05 Ekonomikas ziņas
7.10, 8.10, 19.40, 23.40 Zona Х
9.10, 22.00 Pēdas 
10.00, 13.00, 16.00 90 sekun-
des
11.00 Bērnu ārsts
11.35, 12.10, 20.00 Prakse 
13.05 Diena lielpilsētā
14.00, 16.30 Ģimenes melodrā-
mas
15.15, 18.40 Reģionālās ziņas

15.25 Sievietes nelaimē
17.35 Baltkrievijas laiks
19.20, 0.00 Interešu sfēra
21.00 Panorāma
21.45 Df. Dzīvības lieta
0.35 Sporta diena
0.45 Mf. Sākt dzīvo no jauna

Baltkrievija 2
7.00 Rīts
9.00, 22.40 TV barometrs
9.05, 18.15 Mīlestība un visā-
das citas muļķības…
11.15, 17.00 Anželika
12.20, 19.55 Tētis sprukās
14.00, 21.30, 22.05 Jaunkundze 
- zemniece
15.20, 23.40 PIN kods
16.05, 22.45 Te kāds ir…
22.00 Sportloto 5 no 36, KENO
0.25 Onlains 

LTV1
6.00 Latvijas Republikas valsts 
himna
6.02 1000 jūdzes Indijā.7.sērija
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 Aizliegtais paņēmiens
12.10 1.1. Aktuālā intervija
13.15 Aculiecinieks
13.35 Kultūršoks. 100 g kultūras
13.50 Molangs un Piu Piu
14.00 Kāpēc? Tāpēc!
14.20 Kas te? Es te!
15.05 Jaunie ārsti. 
18.00, 23.25 Ziņas
19.17 Mans pirmais maratons
19.30 Cytaidi latviskais piedāvā. 
Trešā zvaigzne. Sākotne. Per-
sonība
20.00 700 pasaules brīnumi. 
Malaizija
20.30 Panorāma
21.15 Karaliste
21.45 Latvijas Kods. Bez viņiem
22.15 Tilts 3
23.40 Personība. 100 g kultūras
0.35 1.1. Aktuālā intervija
1.25 Tieša runa
5.30 Saknes debesīs

LTV7
6.00 Latvijas Republikas valsts 
himna
6.03, 5.30 700 pasaules brīnumi. 
Kuba
6.30 Pie stūres
7.00 Ceturtā studija
7.30, 5.00 Ielas garumā
8.00 Vides fakti

8.30 Kā apturēt globālo sasilša-
nu?
9.05 Kopā ar savvaļu. 
9.40 Aculiecinieks
9.55 Jaunie ārsti. 
11.00, 18.05 Muhtars atgriežas
11.55 Tieša runa
13.05 Aktualitātes.
13.35 Automoto raidījums nr.2
14.05 Nedēļas apskats.
14.35 Veiksmīgs uzņēmējs 
Latvijā.
15.05 Skats rītdienā.
15.35, 1.25 Projekts Nākotne
16.05, 21.05 Maklauda meitas
17.00 Dzīve šodien
19.00 Ziņas
19.35 Punkti uz i
21.55 Personība. 100 g kultūras
22.55 Nacionālie dārgumi. 100 
g kultūras
23.40 Sporta studija
0.25 Sievietes un sargi.

LNT
5.00, 4.35 Karamba!
5.15 Bernards 2
5.30 Kristīgā programma “Ticīgo 
uzvaras balss”
6.00, 14.20 15 minūtes virtuvē 
ar Džeimiju Oliveru
6.30, 2.55 LNT rīta ziņu raidī-
jums ”900 sekundes”
8.40, 1.25 Dzīvīte
9.10 Sveika, mamma!
10.20, 13.45 TV skatlogs
10.35 Mežonīgā kaķe
11.45 Mūžīgais pavasaris
14.00, 17.50, 20.00 LNT ziņas
14.55 Bērni un vecāki 
15.50 Nemelo man!
16.50 Trīs Annas
18.00 Mani virtuves noslēpumi 

19.00, 1.45 Iemīlēties vēlreiz
20.40, 2.30 Degpunktā 
21.10 Maini vai zaudē 
22.00 Dārgā, mēs nogalinām 
bērnus! 
0.45 Čikāgas sardzē 

TV3
5.00, 0.50 CSI. Lasvegasa
5.40, 12.05 Atriebība
6.45, 13.05 Multfilmas
8.05, 18.00 Divarpus vīri
8.35, 16.55 Kobra
9.40 Iebraucēji
10.45 TV skatlogs
11.00 Anželika
14.30, 2.30 Viņas melo labāk
15.40, 20.20, 3.25 Uguns-
Grēks
19.00, 3.55 TV3 Ziņas
19.35, 4.25 Bez Tabu
21.00 Nozieguma skelets
22.00 Betmens. 

TV3+
5.25, 15.35 Māja-2
6.10 Taksis
7.05 Multfilmas
8.00 Uzmanību, bērni!
8.35 Ekstrasensu cīņas
9.40 Kijeva dienā un naktī
11.15, 16.35 SašaTaņa
11.50 TV Shop
12.10, 18.50 Interni 
14.25 Juvelieru klans
17.40 Ērglis un cipars
21.00 Mf. Mīlestība lielpilsētā
23.00 Krāpšanas

NTV Mir
6.00, 7.00, 8.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00 Šodien
6.05 Ārstu lieta 
7.05, 8.05 Lietišķs rīts

9.00 Muhtara atgriešanās
10.20, 16.35 Sasisto lukturu 
ielas
12.00 Zvērināto tiesa
13.25, 18.35 Ārkārtas gadī-
jums
14.00, 2.25 Satikšanās vieta
17.30 Runājam un rādām
19.50 Dzenoties pēc ēnas
21.50 Čaboņa
23.55 Dienas kopsavilkums 
0.25 Lāča miga
4.20 Mūsu uzraugs
5.15 Šefu cīņas

PBK
6.30, 9.00, 11.00, 15.00, 
16.25, 3.20 Ziņas
6.35 Bērnu klubs
7.00, 9.25 Labrīt!
9.55 Dzīvo vesels!
11.35, 23.25 Vilku saule
14.00 Vienatnē ar visiem
15.20 Moderns spriedums
16.50 Vīriešu/ sieviešu
17.50, 18.05 Precamies!
18.00, 20.45, 23.00 Latvijas 
laiks
18.55 Lai runā!
20.00 Laiks
21.15, 23.05 Izmeklēšanas 
noslēpumi
1.25 Vakara Urgants
1.55 Maskava
2.50, 5.55 EuroNews
3.35 Mf. Ivanovas bērnība 
5.05 Smieklīgi videoklipi

RTR Planēta (Baltija)
5.00 Rīts
9.55 Par pašu galveno
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Vēstis
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 
Vēstis - M

11.55 Sklifosovskis
14.55 Ledus laikmets
17.40, 3.15 Tiešais ēters
18.50 60 minūtes
21.00 Dzimšanas apliecība
23.15 Divkauja
1.15 Sanktpēterburgas ziņas
1.35 Mf. Mežone

RenTV Baltic
5.40 Skatīties visiem
6.00 Pazīsti mūsējos
6.20 Vovočka
7.10, 7.35 Labrīt!
7.25 Laika ziņas
8.00, 19.45 Saviesīgas va-
kariņas
9.05 Pareizs līdzeklis
10.15, 17.30 Ģimenes drāmas
11.25 Karavīri
13.25 Maldu teritorija
15.25 Dokumentāls projekts
16.30 Dīvaina lieta
20.45 Kara noslēpums
0.10 Visšokējošākās hipotēzes
1.05 Ziņas
1.25 Skandaloza lieta

ONT
6.00, 6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 
8.30, 9.00, 11.00, 13.00, 
16.00, 18.00, 20.30, 0.25 
Ziņas
6.05, 8.05 Rīts
9.05 Dzīvo vesels!
10.15 Garša
11.05, 13.05, 16.15, 18.15, 
21.00 Sporta ziņas
11.10 Moderns spriedums
12.10 Vienatnē ar visiem
13.10 Vīriešu/ sieviešu
14.15 Laiks rādīs
16.55 Precamies!
18.20 Kontrolpirkums
18.55 Lai runā!

20.00 Laiks
21.05 Mata Hari
22.50 Vakara Urgants
23.25 Maskava

Baltkrievija 1
6.00, 7.20, 8.15 Labrīt, Balt-
krievija!
7.00, 8.00, 9.00, 12.00, 15.00, 
19.00, 0.15 Ziņas
7.05, 8.05 Ekonomikas ziņas
7.10, 8.10, 19.40, 23.40 
Zona Х
9.10, 22.00 Pēdas
10.00, 13.00, 16.00 90 
sekundes
11.00 Bērnu ārsts
11.35, 12.10, 20.00 Prakse
13.05 Diena lielpilsētā
14.00, 16.30 Ģimenes me-
lodrāmas
15.15, 18.40 Reģionālās ziņas
15.25 Sieviete nelaimē
17.35 Baltkrievijas laiks
19.20, 0.00 Interešu sfēra
21.00 Panorāma
21.45 Df. Dzīvības lieta
0.35 Sporta diena
0.45 Mf. Sākt dzīvi no jauna

Baltkrievija 2
7.00 TV rīts
9.00, 22.45 TV barometrs
9.05, 17.55 Mīlestība un citas 
muļķības
10.10, 17.00 Anželika
12.15, 19.50 Tētis sprukās
14.05, 21.35, 22.10 
Jaunkundze - zemniece
15.20, 23.45 PIN kods
16.05, 22.50 Te kāds bija…
22.05 Sportloto 6 no 49, 
KENO

CETURTDIENA,  6. aprīlis

PIEKTDIENA, 7. aprīlis 
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Tulkotāja

SIA “Cēsu gaļas
 kombināts”

par labām cenām iepērk jaun-
lopus un liellopus.  

Samaksa pēc vienošanās.   
Tālr. 26185703, 25573447.

iepērk liellopus, jaun-
lopus, aitas, zir-
gus. Svari.  Sa-
maksa tūlītēja.  

 T. 28761515.

SIA “LATVIJAS  GAĻA” 

SIA “RENEM” 
iepērk jaunlopus, liello-

pus, aitas. 
ELEKTRONISKIE SVARI.

Paaugstinātas cenas.Skaidrā 
naudā vai ar pārskaitījumu. 

Firmai VAJADZĪGI atkaulotāji un 
šoferis - lopu savācējs.

T. 65329997, 29996309, 
26447663, 29485520, 26393921 
vai pa e-pastu: re-nem@inbox.lv

SIA “LAUKU 
MIESNIEKS”

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

Kapu pieminekļu 
izgatavošana.

Krāslavā, Jaunā iela 13, 
tālr.  25633212.

Dagdā, Rīgas ielā 2a, 
tālr. 28686822.

IEPĒRK

Žurnāli aprīlī 

PĀRDOD

DAŽĀDI

LAIKA ZIŅAS
05.04. 06.04. 07.04.

+ 3 ... + 13  + 3  ...  + 7  + 2 ...+ 9 

DR                         7 m/s   Z                       3 m/s Z                    3 m/s

PLAS TI KĀ TA LO GI 
UN DUR VIS.

(6-kameru vācu profils 
Gealan)

Atlaides līdz 35 %
Metāla durvis.
Iekštelpu durvis.
Žalūzijas/ moskītu tīkli.
Veikals - salons atrodas 

Krāslavā, Lāčplēša ielā 
17-1 (iepretim laikrakstam 
“Ezerzeme”)

T. 27878088, 28675525

I.K. “ELITE”
Piedāvā sīksīpolus, dārze-

ņu, puķu, lopbarības  kultūru, 
daudzgadīgo zālāju, vīķu, zirņu 
sēklas. Sēklas kartupeļus: agrī-
nās šķirnes - “Adora”, “Vineta”, 
“Campina”, “Marabel”, “Queen 
Anne”, vidēji agrīnās: “Laura”, 
“Elmundo”, “Blue Salad”. 

Sīpolpuķes, minerālmēsloju-
mu, Latvijā ražotu dēstu zemi 
un kūdras substrātu.

Krāslavā, Rīgas ielā 50 c
Tālr. 65624448, 29185598

Reklāma un sludinājumi

SIA “AIBI” iepērk 
liellopus, jaunlo-
pus, aitas, zirgus. 
Pērk arī gaļas šķirnes 

jaunlopus eksportam. La-
bas cenas. Samaksa tūlītē-
ja. Svari.  

Tālr. 26142514, 20238990.

PĒRK

7. aprīlī plkst. 10.00
LLKC Krāslavas birojā 

(Skolas ielā 9)
notiks SEMINĀRS

“Biškopju aktualitā-
tes un bišu slimības”.

Lektors - Guntars Melnis
Tālr. 28797177.

“Cilvēks ar labu grāmatu ro-
kās nekad nevar būt vientuļš.”/K. 
Goldoni./

Grāmatas atver prātu, pa-
plašina redzesloku un iedvesmo 
mainīt kaut ko savā dzīvē un ap-
kārtējā pasaulē.Grāmatās vien-
mēr var atrast atrisinājumu kādai 
personīgai problēmai, kā arī jeb-
kurā brīdī nokļūt jaunā domu, fan-
tāziju un iztēles pasaulē. Pareizā 
grāmata var sniegt motivāciju un 
vajadzīgo iedrošinājumu turpināt 
iesākto.

Gandrīz visi Sauleskalna sā-
kumskolas audzēkņi ir Kombuļu 
pagasta bibliotēkas lietotāji. Ar 
bibliotēkas pirmo apciemojumu, 
ar pasaku rītiem pirmskolas gru-
piņā sākas brīnumainais ceļo-
jums grāmatu pasaulē. Bērni lab-
prāt piedalās bibliotēkas rīkotajos 
pasākumos-radošajās darbnīcās, 
rokdarbu un zīmējumu izstādēs 
un citās aktivitātēs. Arī tagad vēl 
līdz 5. aprīlim ir iespēja apskatīt 
6. klases skolnieces Lauras Meži-
ņas radošo darbu izstādi.Laura 
ir ļoti talantīga meitene,paspēj 
apmeklēt Mākslas un Mūzikas 
skolu, Bērnu un jauniešu interešu 
centru, kā arī vēl palīdz māmiņai 
lauku darbos. Novēlu viņai daudz 
radošu panākumu, labas sekmes 
mācībās, gaidu vēl jaunus darbi-
ņus izstādei! Ar citām bibliotēkas 
aktivitātēm var iepazīties, apmek-
lējot bibliotēkas blogu-kombulu-
biblioteka.blogspot.com.

Taču šoreiz gribu pastāstīt 
par pasākumu, kas notika skolā 
23. marta pēcpusdienā. Bērni bija 
pulcējušies skolas zālē, visiem 
rokās grāmata. Skolēni bija saga-
tavojuši stāstījumu par savu mī-
ļāko grāmatu. Atklājot pasākumu, 
skolotāja Solvita pastāstīja pa-
saku par Vilku, kurš vienīgais no 
Meža iemītniekiem neapmeklēja 

skolu un neņēma vērā skolotājas 
Pūces aizrādījumus.Kad beidzot 
viņam apnika klausīties Pūces 
pamācības, nolēma apēst ābeci, 
jo tā cerēja, ka visas gudrības 
būs iekšā vienā rāvienā. Taču, 
izņemot vēdergraizes, neko ne-
ieguva!

Beidzot bērni varēja sākt 
iepazīstināt klātesošos ar savu 
mīļāko grāmatu. Mēs dzirdējām 
daudz jauku stāstu - par meite-
nes uzticīgo draudzību ar sunīti 
no dzīvnieku patversmes, par 
baisajiem notikumiem stāstā par 
Korolīnu, izdzīvojām sunīša Pifa 
jautros piedzīvojumus, sapratām, 
ka labāk būt kā čaklai skudriņai, 
nevis kā slinķim sienāzim un 
daudz citu stāstu. Bērni bija pa-
centušies!

Tālāk sekoja neliels kon-
kurss par bibliotēku. Bērniem va-
jadzēja atbildēt uz 3 jautājumiem 
- kāda apaļa jubileja šogad paliek 
bibliotēkai, cik grāmatu ir biblio-
tēkā un nosaukt, cik maksā pati 
dārgākā grāmata bibliotēkā.

Vēlāk mēs minējām atjautīgas 
mīklas, ko uzdeva skolotāja, bērni 
sacentās ātrlasīšanā. Vēl vajadzēja 
pareizi salikt grāmatu nosaukumus, 
kas bija sarakstīti sajauktā secībā 
un visbeidzot veidojām grāmatai 
svarīgu atribūtu - grāmatzīmi ar 
pūces attēlu, jo Pūce ir visgudrākā 
Meža iemītniece. 

Tā darbojoties, laiks ātri 
aiztecēja. Paldies bērniem un 
skolotājām, ka ielūdza mani uz 
šo jauko pēcpusdienu. Novēlu 
visiem šai tehnoloģiju laikmetā 
nezaudēt interesi par grāmatām, 
jo cilvēks, kas lasa grāmatas,būs 
vienmēr gudrāks par tiem, kas 
skatās TV... 

Edīte SAVIČA - STOLA, 
bibliotēkas vadītāja

Grāmatu pēcpusdiena 
Sauleskalna sākumskolā

Z/S pārdod dējējvistas, 
dažādu krāsu jaunputnus. 

Tālr. 29186065.

vasarnīcu Meža norā. Tālr. 
26853074; 26533114;
“VW Passat B5” - 1.9 D, 2002., 
tumši zils. Teicamā stāvoklī. Tālr. 
26415089;
“VW Golf III”- 1.4, TA līdz 
22.03.2018., benzīns, 1996., 
jaunas riepas. Tālr. 27886203;
Ulmaņlaiku skapi, divus dzirnak-
meņus. Tālr. 29356833;
koka gultas, metāla caurules, loksni 
(biezums - 4,5 mm), kabeļus, elek-
trodzinēju (lietots). T. 29517757;
aunus, Indijas pīles; bērnu div-
stāvu gultu. Tālr. 26585426;
telīti (1 mēn.). Tālr. 26126409;
sivēnus. Tālr. 26118722;
sēklas kartupeļus. Piegāde. Tālr. 
27131681;
miežus, kviešus, auzas, miltus. 
Piegāde. Tālr. 29134527;
vīķu sēklas, dīgtspēja - apt. 90 
%, 500 €/t. Tālr. 26321406;
sienu ruļļos, sēklas āboliņu, pu-
pas. Tālr. 29350009;
skābsienu plēvē. Tālr. 29826876;
malku (lapu koku, 3 m). Tālr. 
28886694;
sausu malku. Tālr. 29189194;
malku (skaldītu un klučos). Tālr. 
28296806;
malku (klučos un skaldītu, 3 m). 
Tālr. 28381659.

zemi, mežu. Apmaksa uzreiz. 
Tālr. 29129658;
skaldītu malku, zāģētus noma-
ļus. Tālr. 26706113;
2-metrīgu oša malku. Tālr. 
65323422;
senlaicīgus ogļu gludekļus. 
petr49@inbox.lv. T. 26844100.

gan parastos, gan bioloģis-
kos lopus par augstām ce-
nām. Samaksa pēc izkāvuma. 
Bioloģiskajām govīm piemak-
sa 0,55 €/kg, bioloģiskajiem 
buļļiem piemaksa 0,40 €/kg. 
Tālr. 62003939
teļus, aunus, liellopus. Tālr. 
26524409.

Vīrietis meklē nopietnu darbu. 
Tālr. 26160359.
STEIDZAMI! IZĪRĒ viensētu Ūd-
rīšu pag. Iespējama pārdošana. 
Tālr. 22483823.
ATDOŠU labās rokās 2 mēn. 
vecus kucēnus (vācu aitu sugas 
suņa un labradora krustojums). 
Tālr. 20390718.

UNA
DZĪVE UN ATTIECĪBAS 
Sarunas ar tevi. Dace Rukšāne-Ščipčinska. 

Feminisma ietramdītā
Viņa. Atrast, pazaudēt, atrast. “Tu vari būt akls 

uz savu veiksmi un mierīgi paiet tai garām,” apgalvo 
jaunā aktrise Elīna Vaska, kurai pieticis vērības to ne-
pieļaut. Aizvadītajā gadā Berlīnes kinofestivālā Latvi-
ja pēc divdesmit gadu pārtraukuma ieguva “Kristāla 
lāci”, kas kategorijā “Generation 14plus” tika piešķirts 
režisora Renāra Vimbas spēlfilmai “Es esmu šeit”.

Viņš. Rudzītis un sievietes. “Dažs labs varbūt 
tiešām iedomājās, ka es aicinu sist sievietes,” ko-
mentēdams divus gadus seno skandālu pēc sava 
raksta “Vai ir izgudrots kaut kas labāks par vardar-
bību?”, populārais psihoterapeits Viesturs Rudzītis 
skaidro, ka viņam tuvais izteiksmes stils paredz arī 
metaforas, kuras nav jāsaprot burtiski.

Attiecības. Vientulība kā atspēriens.
Pieaugušo meiteņu stāsti. Orgasma uznāciens.
Latvieši atgriežas. Par mājām. Un atgriešanos.

Stils. Pilsētniece. Metālisks spīdums, apdru-
kas, rombi, kvadrāti un apļi. Sportiskais apvienoju-

mā ar klasiku, 
elegance un 
pāri visam – neatvairāms šarms.

Stils. Šajā pavasarī aktuāli maigi pasteļtoņu 
salikumi ar karameļu, zefīra un saldējuma krāsām. 
Kā arī sievišķīgas variācijas par vīriešu klasisko 
kreklu, kas aizgūts no mīļotā garderobes.
Drēbju skapis. Mirdzēt sievišķībā. Ineta Radeviča.

SKAISTUMS 
Uzzini, kas jāņem vērā, ja, tuvojoties vasarai, 

esi nolēmusi veikt foto vai lāzerepilāciju.
Skaistuma un veselības atslēga – limfa.
Viņa iedvesmo. Latviete ar 

Brazīlijas dvēseli. Zumbas trene-
re un tūrisma gide Iveta Pumpura.

DZĪVESSTILS 
Interjers. Atpūtas māja ar 

zirgiem iekšā un ārā.
Aktuālā intervija. No Zie-

meļkorejas līdz Latvijai. Produ-
cents Uldis Cekulis.

Idejas aprīlim. Kino, teātris, 
grāmata, festivāls.

Policija lūdz atsaukties negadījuma lieciniekus!
Lūdzam atsaukties aculieciniekus ceļu satiksmes negadījumam, 

kas notika 2017. gada 28. martā plkst.17:05 Daugavpilī, Jātnieku un 
Mendeļejeva ielu krustojumā, kur nezināms vadītājs ar nenoskaidrotu 
transportlīdzekli, braucot pa Mendeļejeva ielu virzienā no Višķu ielas 
puses (Jātnieku un Mendeļejeva ielu krustojumā), neievēroja ceļa zī-
mes Nr.206 “Dodiet ceļu” prasības, kā rezultātā sadūrās ar automašī-
nu VW PASSAT, kura virzījās pa Jātnieku ielu (galveno ceļu).   

Šī negadījuma lieciniekus lūdzam zvanīt pa tālr. 110, 28906263 
vai personīgi vērsties policijā.

Z/S “Flaveri”
pārdod jaunas vistiņas (4 - 6 mēn.), labas dējējvistas (10 - 

12 mēn.) un gaiļus. Pieņemam pasūtījumus piegādei. Tālr. 
29142247, 29182321.
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