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Aglonas, Dagdas un Krāslavas novadu laikraksts

Latvijā un pasaulē

Process sācies
Mazajām lauku skolām pie-

nākuši grūti laiki, skolēnu paliek 
arvien mazāk un nākotne nav 
optimistiska. Skaistas pamat-
skola cenšas īstenot reformas, 
kas skolai ļauj izdzīvot. Tuvo-
jošos pārmaiņu sakarā dažus 

jautājumus uzdevu gan Skaistas 
pamatskolas direktora vietas iz-
pildītājam Edvīnam Vecelim, gan 
Skaistas pagasta pārvaldes va-
dītājai Gundegai Grišānei, kura 
pastāstīja, ka šovasar pats lielā-
kais darbs pagastā būs veikt pār-
kārtojumus pamatskolas ēkā, kas 
pārtaps sākumskolā. Process ir 
sācies. Skolas ēkas otrais un tre-

šais stāvs tiks atstāts izglītības 
iestādes rīcībā, bet pirmajā stāvā 
izvietosies pagasta pārvalde un 
feldšerpunkts, kas šobrīd atrodas 
divstāvu mājā. Rezultātā ietaupī-
sies izdevumi elektroenerģijai un 
apkurei. 

“Esam apskatījušies kabine-
tu izvietojumu, ir uzmestas skices, 

kā tas viss tiks darīts un pārkār-
tots,” stāsta pārvaldes vadītāja. 
“Skola pamazām sāk plānot sa-
vus darbus. Kabinetus pārvaldes 
vajadzībām, protams, vajadzēs 
izremontēt, bet tas būs kosmē-
tiskais remonts. Arī klašu telpām 
būs nepieciešams kosmētiskais 
remonts, piemēram, mūzikas ka-
binets no pirmā stāva pārcelsies 

uz citām telpām augšstāvā, ku-
ras pirms tam jāizremontē. Liels 
remonts nav nepieciešams. Feld-  
šerpunktam būs sava ieeja, 
to atļauj izveidot skolas ēkas 
izbūve un arī pēc medicīniskajām 
iestādēm izvirzītājām prasībām ir 
jābūt atsevišķai ieejai. Centrālā 
ieeja būs kopīga pagasta 
pārvaldei un skolai, tālāk cilvēku 
plūsmas sadalīsies. Pamatskolas 
reorganizācija sākumskolā skars 
tikai pāris skolēnus, kuri šogad 
pabeidz 6. klasi un viņiem būs 
jāizvēlas cita skola, visticamāk 
abi dosies uz Krāslavas Valsts 
ģimnāziju. Devītās klases 
skolēniem no pamatskolas būs 
jāaiziet tā vai šā, bet pārējie 
varēs turpināt mācīties Skaistā. 
Tiesa, nevar izslēgt iespēju, ka 
kāds no viņiem izdomā pamest 
šo skolu.”

Bērnu pārvadāšanas jautā-
jumā nekādu pārmaiņu nebūs 
un skolēnu autobuss turpinās 
nogādāt bērnus gan uz Skaistas 
sākumskolu, gan uz Krāslavas 
skolām, kā arī atvedīs viņus mā-
jās. Arī pēc reorganizācijas tiks 
nodrošināta skolēnu ēdināšana 
skolā, jo tur ir liela bērnudārza 
un sagatavošanas vecuma bērnu 
grupa. 

Pagasta pārvaldes un feld-   
šerpunkta pārvietošana uz skolas 
ēkas pirmo stāvu nebūs projekta 
realizācijas gaitā, šie darbi būs 
jāveic par pārvaldes līdzekļiem. 
Tagadējo pagastmāju plānots 
pārdot, taču pārvaldes vadītāja 
nezināja konkrētu atbildi uz 
jautājumu, kas notiks, ja māju 
neviens negribēs pirkt? 

(Turpinājums 3.lpp.)

Kā skolai izdzīvot?
Atgādināšu, ka šī gada 23. janvārī ar 12 balsīm “par”; “pret” – nav, 
“atturas” – nav, Krāslavas novada dome nolēma ar 1. augustu 
reorganizēt Skaistas pamatskolu, pārveidojot to par Skaistas sā-
kumskolu, kas arī būs Skaistas pamatskolas saistību un tiesī-
bu pārņēmēja. Lēmums pieņemts, pamatojoties uz likuma „Par 
pašvaldībām” 15. panta pirmās daļas 4.punktu, 21. panta pirmās 
daļas 8. punktu, Izglītības likuma 17. panta trešās daļas 1.punktu, 
23. panta trešo daļu, Vispārējās izglītības likuma 7. panta otro daļu.

SIA “LEVEN”
AEROC bloki, cements, ķieģeļi (krāsnīm, dūmvadiem, šamota).
Metāla jumti: (cinkoti, krāsoti), ūdens noteces sistēmas, jumta plēve 

(palīdzēsim noteikt nepieciešamo materiāla daudzumu); 
Santehnika: tualetes podi, hidrofori, duškabīnes, apkures katli, pirts 

katli; metāls: loksnēs, metāla caurules (kvadrātveida, apaļas), armatūra 
un tās sieti; celtniecības materiāli: reģipsis, KNAUF špakteles, grunts, 
profili (UD, CD, UW, CW). Piegāde.

Gaidām Jūs mūsu veikalos!
Krāslavā, Vasarnieku 2a, tālr. 65622073,

Dagdā, Skolas 4, tālr. 65653354.

Pirmsskolas bērni.

Anastasijas Burcevas, jaunās sportistes no An-
dzeļiem, uzvara skrējienā pa Krāslavas ielām kļuva par 
skaistu pavasara rotu.

Alekseja GONČAROVA foto

Maija pārsteigums

Lupandi – 7. jūnijā plkst. 13.00
Dvorani - 8. jūnijā plkst. 15.00
Piedruja - 28. jūnijā plkst.13.00
Kisilevci - 29. jūnijā plkst. 15.00
Filipovci - 12. jūlijā plkst. 14.00
Vaivodi - 13. jūlijā plkst. 12.00

Talojevci - 19. jūlijā  plkst. 14.00
Krivaselci - 20. jūlijā plkst. 15.00
Patarnieki - 26. jūlijā plkst. 13.00
Ostrovna - 2. augustā plkst.13.00
Piedrujas draudzes prāvests 

Marijans Daļeckis 

Invalīdu biedrība “Stariņš” sveic Zoju SMIRNOVU, 
Ramonu DILBU, Maiju un Filimonu FUKSUS 

dzimšanas dienā.
Lai pagātne ar vēja spārniem aizplūst 
Un tagadne kā zelta stariņš mirdz, 
Bet nākotne, lai atnes visu, 
It visu to, ko ilgojas Tev sirds.

Kapusvētki Skaistas pagasta kapsētās 2014. gadā
Skaistas kapos – 14. jūnijā, plkst. 13.00 Sv. Mise Skaistas baz-
nīcā
Pēc Sv .Mises, plkst. 14.00, kapusvētki Skaistas kapsētā
Ludvikovas kapos – 19. jūlijā, sestdien, plkst. 14.00
Romulišku kapos – 19. jūlijā, sestdien, plkst.15.30 
Stolu kapos – 2. augusta, sestdien, plkst. 14.00 
Luņu kapos – 2. augustā, sestdien, plkst. 15.30
Bogdānu kapos – 9. augustā, sestdien, plkst. 14.00
Skradeļu kapos –  9. augustā, sestdien, plkst.15.30
Bebrišu kapos – 16.augustā, sestdien, plkst. 14.00
Vēveru kapos – 23. augustā, sestdienā, plkst. 14.00
Čenčupu  kapos – 23. augustā, sestdienā, plkst.15.30

Dekāns  P. Odiņš

Kapusvētki Piedrujas Romas katoļu draudzes kapsētās

9. maijā Valsts policijas Latgales 
reģiona pārvaldē tika saņemts 
iesniegums no kāda vīrieša par to, 
ka no viņa bankas konta nelikumīgi 
tika izņemti vairāki simti eiro. Skai-
drojot notikušā apstākļus vīrietis 
izstāstīja, ka vairākas dienu pirms 
notikušā viņš internetā veica kādu 
pirkumu un ierakstīja savas bankas 
kartes numuru. Izrādās, ka ļaunda- 
riem pietika šo datu, lai realizētu 
savu noziedzīgo nodomu. Policijā 
notiek šīs lietas izmeklēšana. 

POLICIJA BRĪDINA! Krāpšanas 
fakti interneta vidū notiek diezgan bie-
ži, tāpēc policija aicina ikvienu atbildī-
gi izturēties pret saviem personas un 
bankas datiem. Nevienam neatklājiet 
savu interneta bankas paroli un piee- 
jas kodus, kā arī šādus datus nesūtiet 
elektroniskajās vēstulēs. Visbiežāk 
šādi krāpniecisko darbību gadījumi no-
tiek cilvēku neuzmanības un pārlieku 
lielas uzticēšanās dēļ. Tāpat iesakām 
savā internetbankā pieteikt SMS pakal-
pojumu paziņojumu saņemšanai par 
ienākošajiem un izejošajiem maksāju-
miem. Tas var palīdzēt ātrāk konstatēt 
iespējams nelikumīgu naudas noņem-
šanu no jūsu bankas konta un ātrāk 
vērsties policijā.

Pret saviem personas 
un bankas datiem 
jāizturas atbildīgi• Tieslietu ministrija rosina noteikt 

kriminālatbildību par viltotu lietisko 
vai rakstisko pierādījumu iesnieg-
šanu izmeklēšanas iestādē, pro-
kuratūrā vai tiesā. Iecerēts, ka par 
šādu pārkāpumu varēs sodīt ar brī-
vības atņemšanu uz laiku līdz vie-
nam gadam, ar īslaicīgu brīvības 
atņemšanu, ar piespiedu darbu vai 
ar naudas sodu.
• Ministru prezidente Laimdota 
Straujuma izteica apmierinātību ar 
Valsts ieņēmumu dienesta adminis-
trēto nodokļu iekasēšanu valsts bu-
džetā, jo nodokļu ieņēmumu plāns 
pildās labi, bet galvenajās pozīcijās 
pat pārsniedz plānu.
• Šā gada pirmajā ceturksnī iekš-
zemes kopprodukta (IKP) apjoms 
pēc sezonāli neizlīdzinātajiem da-
tiem, salīdzinot ar 2013. gada pir-
mo ceturksni, ir palielinājies par 
2,8%. Centrālās statistikas pār-
valdes ātrais novērtējums liecina, 
ka IKP ietekmēja apjomu kāpums 
mazumtirdzniecībā – par 2,6% un 
pārējās pakalpojumu nozarēs par 
– 3%.
• Satiksmes ministrijā ir noteikts 
kopējais gada limits sakaru līdzek-
ļu iegādei, arī stacionāro telefona 
aparātu, un tas ir līdz 4000 eiro. 
Savukārt pērn ministrija ir iegādā-
jusies astoņus mobilos telefonus 
par kopējo vērtību 2398 lati (3412 

eiro). Ministrija savā darbībā ievēro 
valsts pārvaldei noteikto principu ar 
mazāko iespējamo līdzekļu apmēru 
sasniegt labāko rezultātu.  
• Sakaru kompānija “Lattelecom” 
izstrādājusi sistēmu dažāda veida 
komunālo pakalpojumu skaitītā-
ju mērījumu nolasīšanai un tuvā-
kā mēneša laikā to sāks piedāvāt 
māju apsaimniekotājiem.
• Jelgavas novada Staļģenē zem-
nieku saimniecībā «Vībotnes» jau 
novākta pirmā zemeņu raža. Kaut 
arī cena ir augsta - par 25 eiro ki-
logramā -, interese par Latvijas ze-
menēm ir liela un pirmās zemenes 
ātri izpirktas. 
• Krievijas prezidents Vladimirs 
Putins pagaidām nekomentēs Do-
ņeckā un Luhanskā notikušo «re-
ferendumu» rezultātus. Separātisti 
paziņojuši, ka Doņeckas apgabalā 
par atdalīšanos no Ukrainas nobal-
sojuši 89% vēlētāju. 10% vēlētāju 
nobalsojuši pret. Vēlētāju aktivitāte 
sasniegusi 75%.
• No Ukrainas pilsētas Slovjanskas 
kāds ārsts interesējies par darbu 
slimnīcā Daugavpilī, jo Slovjanskā 
patlaban notiek karš, tāpēc viņš 
grib pamest Ukrainu. Ārsts esot ab-
solvējis Kara medicīnas akadēmiju 
un pēc Ukrainas standartiem ir aug-
stākās kvalifikācijas traumatologs.

Laikraksta “Ezerzeme” redakcija pieņem 
sludinājumus darbadienās 

no plkst. 8.00 līdz 17.00. Tālr. 65681464.
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Piepildījās mūsu postsavie-
nības sapņi: Latvija, ieguvusi brī-
vību, iestājās Eiropas Savienībā, 
kļuva par NATO dalībvalsti. Šķiet, 
pilnībā ir atrisināta drošības 
problēma, kārtējo reizi varam ce-
rēt uz gaišu nākotni – eiropeisku. 
Ja vien nebūtu viens „bet”: vi-
dusmēra latvietis dzīvo divarpus 
reizes sliktāk nekā vidusmēra 
eiropietis. Ar cerību raugoties uz 
jauna pirmsvēlēšanu spēka – “No 
sirds Latvijai” – dzimšanu, es uz-
manīgi izpētīju dibināšanas kon-
gresa materiālus. Valsts ekskon-
troliere Ingūna Sudraba skaidri 
raksturoja mūsu „veiksmes for-
mulu”. Pēdējo gadu laikā valsti 
ir pametuši vairāk nekā 300 tūk-
stoši latviešu, ražošana ir gandrīz 
likvidēta („Liepājas Metalurgs” 
un „Rīgas Vagonbūves Rūpnīca” 
tiek ūtrupēta). Lauku rajoni pār-
vēršas par tuksnesi – tiek slēgtas 
pēdējās skolas, bērnudārzi, am-
bulances un kultūras nami. 

Sudrabas kundze uzsvēra, 
ka valdība jau sen ir attālināju-
sies no tautas, bet valsts pārval-
dē strādā viduvējības. Un šāds 
lietu izkārtojums ir ļoti izdevīgs 
valdošajiem, jo ar viduvējībām 
ir viegli manipulēt un komandēt. 
Vai vēlētāji atbalstīs no jauna 
izveidoto partiju – liels jautājums: 
valdošajiem ir brīnišķīgi izstrādā-
ta tautas zombēšanas sistēma. 
Mūs katru dienu ar lielu patosu 
iedvesmo veiksmes stāstam, bet 
9 miljardi eiro liels parāds – tāds 
nieks vien ir. 

Par humānismu  un sociālo 
orientāciju visdaiļrunīgāk stās-
ta valsts veltītās rūpes vecīšiem 
un invalīdiem. Pēc Valsts sociā- 
lās apdrošināšanas aģentūras 
sniegtajiem datiem, pašlaik ve-
cuma pensiju saņem apmēram 
488000 cilvēku. Vairāk nekā 
pusei – 53% - piešķirta pensija 
250-285 eiro apmērā. Konkrētāk, 
115699 cilvēku saņem - līdz 215 
eiro, bet 26486 cilvēku – līdz 140 
eiro. Ja strādājošajiem Latvijas 
iedzīvotājiem vairāk naudas tiek 

veltīts pārtikas produktu iegādei, 
tad pensionāriem, lai apmaksātu 
komunālos maksājumus un da-
žādus citus dzīvesvietas uzturē-
šanas maksājumus, - tā liecina 
Swedbankas aptauja. Otrā joma, 
kur pensionāri tērē savus ienāku-
mus, - rūpes par veselību. 

Mūsu veselības aizsardzī-
bas stāvoklis līdzinās komas stā-
voklim. Reģionālajās slimnīcās 
katastrofāli trūkst ārstu. Kaimi-
ņos esošajā Daugavpilī jau nav 
iespējams nodrošionāt ķirurgu 
dežūru, Kurzemē – saņemt dien-
nakts lora palīdzību... Un tas no-
tiek neskatoties uz to, ka Latvijā ir 
pat divas augstskolas, kas katru 
gadu diviem simtiem speciālis-
tu izsniedz attiecīgos diplomus!  
Uz reģionālajām slimnīcām vairs 
nebrauc jauni ārsti, bet esošais 
ārstu kontingents neapturami 
noveco. Nevienam nav vairs no-
slēpums, ka Latvijā tiek sagata-
voti speciālisti bagātajām Eiropas 
Savienības valstīm. Vācijā (ar ļoti 
augstu medpersonāla apmaksas 
līmeni) pašlaik ir izveidojušās 10 
tūkstoši vakances ārstiem. Un 
vēl viena piebilde mūsu „veik-
smes stāstam”: kaimiņos esošajā 
Igaunijā valsts veselības aizsar-
dzības budžets ir divas reizes 
lielāks nekā pie mums. Zāļu cena 
Latvijas aptiekās – vēl sāpīgāks 
temats. Ģimenes ārsti bieži vien 
pārmet saviem pacientiem, ka 
tie slikti seko savam veselības 
stāvoklim. Viņi jau ar lielāko prie-
ku, bet, ieejot aptiekā, zaudē 
samaņu, ieraugot medikamentu 
cenas. Aptieku asociācijas va-
dītājs Guntis Belevičs apliecina, 
ka, ņemot vērā mūsu ienākumus, 
zāļu cenas Latvijā ir augstākas 
nekā citās attīstītākajās valstīs 
Eiropā. Neiedziļināšos problē-
mas sastāvdaļās, teikšu vien to: 
pilnvarniekus uztrauc tikai sava 
labklājība. „Pēc vēlēšanām es 
par tādu ministra algu nestrādā-
šu!” nesen tā paziņoja Finanšu 
ministrijas vadītājs Andris Vilks. 
„Veiksmes stāsta”  melodijai 

skanot, sāka palielināties valsts 
vadītāju prēmijas un piemaksas. 
Liksim mierā grūtībās nonākušos 
ministrus, bet, lūk, departamen-
tu direktori šodien saņem 1300 
– 2000 eiro, valsts sekretāri  un 
vietnieki 1500 – 2500 eiro. Pēc 
CSP datiem, pirmajā ceturksnī 
rūpnieciskā ražošana, salīdzinot 
ar pagājušā gada pēdējo ce-
turksni, samazinājās par 3,4 %. 
„Apstrādes rūpniecībā kritums 
sastāda 5,6 %, tas nozīmē, ka 
pārtikas produkcijas eksports sa-
mazinājās. Pirmkārt, uz Krieviju. 
Turp tiek vesti ne tikai zivju kon-
servi, bet arī lielākā daļa alkoho-
la, konfekšu. Tie ir apmēram 60 
% no visa pārtikas rūpniecības 
eksporta!” saka Lauksaimniecī-
bas tirgus veicināšanas centra 
vadītāja Ingūna Gulbe.    

Kāpēc es pieminēju šo citā-
tu? Pašlaik visaktuālākā globālā 
tēma ir – sankcijas pret Krieviju, 
kas, visticamāk, ļoti jūtamas būs 
arī ES valstīs, tai skaitā arī Latvi-
jai. Vai nav prātīgāk pievērst uz-
manību savām problēmām?

  Pēc nra.lv datiem 10 gadu 
laikā mūsu republikā iedzīvotāju 
sakits ir samazinājies par 270 000 
cilvēku, no 1044 skolām ir paliku-
šas 832. Šī paša perioda laikā 
pedagogu skaits ir samazinājies 
no 31557 līdz 27411 cilvēkiem. 
Tajā pašā laikā valsts aparāts ma-
zāks nekļūst. Piemēram, Finanšu 
ministrijā 10 gadu laikā darbinie-
ku skaits ir palielinājies divreiz 
– no 280 līdz 411. Un pēdējais. 
Nesen valdība izskatīja Veselī-
bas ministrijas pieprasījumu par 
papildfinansējuma 13976459 eiro 
apmērā piešķiršanu slimnīcām 
un pacienta iemaksu samazinā-
šanai, bet pagaidām  nolēma to 
neapstiprināt un atlika jautājuma 
izskatīšanu līdz augustam. 

Zināms gājiens, īpaši dubul-
to vēlēšanu gadā. Bet jautājuma 
vērtība – cilvēku dzīvības. 

Aleksejs GONČAROVS

Lauku at-
balsta dienests 
(LAD) turpina 

pieņemt Platī-
bu maksājumu iesniegumus gan 
Elektroniskajā pieteikšanās sis-
tēmā (EPS), gan arī papīra for-
mātā. Līdz 2014. gada 1. maijam 
LAD kopumā bija saņēmis 12800 
pieteikumus; 5040 no tiem tika 
iesniegti EPS, bet 7760 - papīra 
formātā. 

Tiem lauksaimniekiem, kuri 
pieteikumus līdz 1. maijam bija 

iesnieguši EPS, šogad divu mak-
sājumu avansus - pārejas posma 
valsts atbalsta (atdalītais PPVA 
par platībām (APL) un atdalītais 
PPVA par laukaugu platībām 
(ALA)) - izmaksās ātrāk, nekā 
tas ir citus gadus. Parasti izmak-
sas tiek veiktas jūlijā, bet šogad 
- maijā, līdz 1.jūnijam. Tiem lauk-
saimniekiem, kas arī tagad tur-
pina iesniegumus iesniegt EPS, 
avansi tiks izmaksāti pēc iespē-
jas ātrāk un operatīvāk.

Tie lauksaimnieki, kuri pie-
teikumus līdz 1. maijam iesnie-
dza papīra formātā vai arī tos 

iesniedz papīra formātā pēc 1. 
maija, avansu izmaksas tiks uz-
sāktas jūnijā. 

LAD atgādina, ka aizpildīts 
Platību maksājumu iesniegumu 
2014.gadam (arī iesnieguma pie-
likumi, ja ir aktīvas agrovides pa-
sākumu saistības) un lauku bloku 
kartes ar precīzi iezīmētām pla-
tībām LAD jāiesniedz līdz 2014.
gada 15.maijam. Dokumenti tiks 
pieņemti arī līdz 9.jūnijam (ieskai-
tot), taču piemērojot 1% atbal-
sta apjoma samazinājumu par 
katru nokavēto darba dienu pēc 
15.maija.

Turpinās platību maksājumu iesniegumu pieņemšana

Problēmas būtība, jautājuma vērtība

Vietējie ļaudis jau zina, ka In-
dras rožu ciema meistari piedāvā 
apmeklētājiem apskatīt „Indras 
pūralādes” ekspozīciju - Indras 
rokdarbnieču darinātās Latgales 
tradicionālās skalu segas, dvie-
ļus, galdautus, spilvenus, laka-
tus, šalles, cimdus, zeķes, da-
žādus sadzīves priekšmetus un 
mājaslietas. Aušanas darbnīcā 
var iepazīties ar dažādām auša-
nas tehnikām un pašiem darbo-
ties līdzi. Izstāžu zālē ir apskatā-
mas tematiskas izstādes. 

Rožu ciemā ik vasaru tiek 
rīkoti aizraujoši pasākumi. To-
mēr Indras rožu ciema galvenā 
vizītkarte ir un paliek dzīvo rožu 

dobes, kas izpletušās vēl lielākas 
un agrākajiem 100 dārza rožu 
stādiem piepulcējušās 43 vijīgās 
rozes, kuras iestādīja šopavasar. 
Ne tikai par rozēm, bet visu par 
augu valstību Indrā gādā vietējā 
iedzīvotāja Natālija Grabovska, 
kura pieņemta pastāvīgā darbā 
kopš 12. marta un kurai uzticēti 
visi ciemata labiekārtošanas dar-
bi, kas saistās ar daiļdārzniecību. 

Natālija ir bijusī medicīnas 
darbiniece, strādāja kā feldše-
re-laborante Krāslavā, apprecē-
jās un pārcēlās uz Indru, kur sāka 
strādāt pie stomatologa. 

Savulaik Indrā bija ne tikai 
poliklīnika, bet pat slimnīca. Bet 

iedzīvotāju skaits laukos saruka 
tik strauji, ka no vairākiem tūksto-
šiem Indras pagastā vairs dzīvo 
tikai nedaudz vairāk kā tūkstots 
iedzīvotāji. Darbu pie stomato-
loga sieviete zaudēja dēļ štatu 
samazināšanas rezultātā. Viņa 
vēl arvien nav aizmirsusi, cik blī-
vi apdzīvota bijusi Indra, par to 
liecina kaut vai tas, ka skolā kla-
sēs bija ap trīsdesmit bērnu, bet 
tagad vienas klases bērnus var 
saskaitīt uz divu roku pirkstiem. 
Nav vairs tik daudz jaunatnes, 
nav bērnu, nav iedzīvotāju. Neva-
jag tālu meklēt, tepat Indras pašā 
centrā ir tukšas mājas. 

(Turpinājumu lasīt 5.lpp.)

Sarkano rožu pavēlniece

Lielais svētdienas koncerts Krāslavā - tā ir tradīcija, ko aizsākuši 
mūzikas skolotāju metodiķi. Paldies Jums, Rita Andrejeva, Skaidrīte 
Gasperoviča un visiem pedagogiem, kuri organizēja šo brīnišķīgo Mā-
tes dienas pārsteigumu.

Alekseja GONČAROVA foto

“Ļoti mīlu savu māmulīti!..” 
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(Sākums 1.lpp.)
Gaidīts no gada

uz gadu
Domes lēmums uzdod 

Skaistas pamatskolas direktora 
pienākumu izpildītājam Edvīnam 
Vecelim normatīvajos aktos no-
teiktā kārtībā informēt Skaistas 
pamatskolas darbiniekus par 
izmaiņām darba tiesiskajās at-
tiecībās, nodrošinot atlaišanas 
pabalstu izmaksu no Skaistas pa-
matskolai paredzētajiem mērķdo-
tāciju līdzekļiem pedagogu darba 
samaksai un pašvaldības finan-
sējuma skolas saimnieciskajam 
personālam. Edvīns Vecelis šajā 
skolā strādā vairāk nekā divdes-
mit gadus, tāpēc ir interesanti zi-
nāt viņa viedokli.

“Domes lēmums ir likumsa-
karīgs un patiesībā kaut ko tādu 
gaidījām no gada uz gadu,” uz-
sver E. Vecelis. “Šoreiz izveido-
jās situācija, ka reorganizāciju 
varēja veikt iespējami nesāpīgā-

kā veidā: 9. klasei ir izlaidums, 
viņi aiziet likumsakarīgi, savukārt 
8. un 7. klases skolā šajā gadā 
nav, bet sestajā būs ļoti mazs 
izlaidums – sākumskolas klases 
pabeidz divi bērni. Pārējos skolas 
audzēkņus šīs administratīvās 
pārmaiņas neskar. Principā varē-
tu notikt tā, ka kāds var aiziet arī 
no jaunākajām klasēm un teorē-
tiski kāds var atnākt.

Skolotāju skaits saruks par 
2-3 pedagogiem, jo nebūs nepie-
ciešami priekšmetu skolotāji un 
slodžu skaits attiecīgi samazinā-
sies. 1.- 6. klase ir sākumskola, 
un sākumskolas skolotājs šajās 
klasēs drīkst mācīt visus mācību 
priekšmetos, ja viņš, uzsveru, ir 
sākumskolas skolotājs. Tas no-
zīmē priekšmetu speciālistiem 
nāksies meklēt citu darbu. Palie-
košajiem pedagogiem būs nor-
māla slodze, plus audzināšanas 
stundas un viņi saņems normālu 
atalgojumu. Viņi ir apmierināti. 
Tie, kuri spiesti aiziet, jūtas pre-

tēji. Paldies Die-
vam, tas skars 
tikai dažus.

Bet arī pali-
cējiem jāpārvar 
ps iho loģ iskas 
dabas jautājumi. 
Agrāk sākum-
skolas skolotājs 
strādāja kla-
sē, bet sporta 
stundas vadīja 
sporta skolotājs. 
Mūsu tagadējie 
s ā k u m s k o l a s 
skolotāji ir ga-
dos, viņiem būs 
jāpieņem iek-

šējs lēmums saģērbties sporta 
kostīmā un doties vadīt sporta 
stundu. Kaut arī skolotāji to mā-
cījušies un droši vien tiks ar visu 
galā, bet tā ir barjera, kas jāpār-
var.”

Veceļa kungs uzskata, ka 
pagasta pārvalde skolai ne-
traucēs un arī skola netraucēs 
pagasta darbiniekiem. Cilvēku 
skaits vairs nav tik liels, lai viens 
otram traucētu, izmantojot vienu 
centrālo ieeju. Skolēni ierodas 
pirms plkst. 8.00, jo plkst. 8.10 ir 
brokastis. Tad viņi uzkāps 2. un 
3. stāvā. Aktu zāli izmantos gan 
skolēni, gan pagasta pārvalde un 
arī šeit visu var laikus saskaņot. 
Pagaidām nav izlemts, kas notiks 
ar informācijas stendiem. 

Vecelis: “Stilizēto koku neva-
ram pārvietot, jo tas ir uz sienas, 
bet visa pārējā skolas informā-
cija visticamāk būs otrajā stāvā, 
pirmajā -- pagasta informācija. 
Halle paliks kopīga, un varbūt jā-
padomā par iespēju, lai arī skolas 
informācija būtu arī 1. stāvā, jo 
cilvēki pieraduši ieskriet hallē un 
visu izlasīt. Par kopīgu noformē-
jumu domāsim kopā ar pagasta 
pārvaldes vadītāju. Garderobe 
skolēniem būs otrajā stāvā, šajā 
jautājumā nav problēmu, mums 
arī lieliski darbojas garderobes 
skapīšu sistēma.”

Kas par iemeslu ir tam, ka 
par Pasaules bankas līdzekļiem 
renovētā ēka, kura paredzēta 
150 skolēniem, un kurā savu-
laik tika sasniegts rekords - 143 
skolēni, desmit gadu laikā pa-
lika tikpat kā tukša? Nav tā, ka 
Skaistas pagastā nedzimst bēr-
ni, pērn vien šeit reģistrēti 10 

jaundzimušie. Taču ne pagasta 
pārvaldes vadītāja, ne skolas 
vadība nav pārliecināti, ka visi šie 
bērni dosies uz Skaistas pamat-
skolu. G. Grišāne norāda, ka pa-
gastā nav darbavietu un iedzīvo-
tāji aizbrauc turp, kur darbs ir, bet 
E. Vecelis norāda uz trūkumiem 
saistībā ar Skaistas pagasta un 
pamatskolas ģeogrāfisko izvie-
tojumu. Blakus ir lielceļš, līdz pil-
sētai dažu minūšu brauciens pa 
labu ceļu un tas veicina to, ka ve-
cāki nereti izvēlas pilsētas skolu.

“Iedzīvotājiem, kuri šeit dzī-
vo un viņu bērni ir potenciālie 
mūsu skolas skolēni, bija sanāks-
me gan pirms reorganizācijas lē-
muma pieņemšanas, gan arī pēc 

tam,” turpina Vecelis. “Cilvēki iz-
prot sarežģīto situāciju un ir gan-
darīti, ka skola turpinās darbu un 
vismaz paši mazākie bērni varēs 
mācīties Skaistā. Otra lieta -- pa-
turot pamatskolu, nevaram turpi-
nāt darbu bez lieliem materiāliem 
ieguldījumiem. Mums beidzas 
datorklases lietošanas termiņš, 
un pamatskolā būtu jāatjauno 
datorkabinets. Vēl ir ķīmija, fizika 
un ģeogrāfija – arī šo priekšmetu 
mācīšanai veicami ieguldījumi un 
bez tiem nevar iztikt, ja mācām 
pamatskolas bērnus. Lai arī tas ir 
tikai viens bērns – viņš jānodroši-
na ar visu vajadzīgo mācībām, un 
vecāki to visu saprot.”

Devītklasnieki: Rozālija Puncule, Ilze Puncule (māsas plāno 
apgūt pavāres profesiju Dagdā), Jevģēnijs Prokofjevs (plāno 
apgūt profesiju Rīgas valsts tehnikuma Krāslavas teritoriālās 
struktūrvienības iestādē), svešvalodas skolotāja Viktorija 
Urbanoviča un Rinalds Upmalis (plāno turpināt izglītoties 
Krāslavas valsts ģimnāzijā).

Edvīns Vecelis

Kā skolai izdzīvot?

Neskatoties uz to, ka diena 
bija lietaina, atceres pasākumā 
piedalījās liels skaits pieaugu-
šo iedzīvotāju, skolēni, pagasta 
pārvaldes vadība un daži nova-
da domes deputāti, Balbinovas 
draudzes prāvests, Krievijas Fe-
derācijas ģenerālkonsulāta Dau-
gavpilī pārstāvis, kā arī viesi no 
Baltkrievijas. Pirms ziedu nolik-
šanas izskanēja vairākas spilg-
tas runas, savukārt Balbinovas 
draudzes prāvests Genādijs Al-
ferovs iesvētīja kapu krustu. Viņš 
arī ilgi runāja par kristīgās baznī-
cas attieksmi pret karu, palīdzot 
cilvēkiem labāk izprast un izvērtēt 
šos baisos notikumus.

Klātesošos uzrunāja Ro-
bežnieku pamatskolas direktors 
Pjotrs Boločko, kurš atgādināja, 
ka karā, kas sākās 1939. gada 
1. septembrī un ilga gandrīz sep-

tiņus gadus, tieši vai netieši tika 
iesaistīti 80% iedzīvotāju no vai-
rāk kā 70 valstīm, turklāt 40 valstu 
teritorijā norisa reāla karadarbība. 
Kara mašīnā tika ierauti arī cilvēki 
no Robežnieku un Indras pagas-
ta. Atbrīvojot Robežnieku ciema-
tu, krita 43 dažādu tautību karavī-
ri, kas tika apbedīti bērzu birzī, bet 
80 gadu beigās pārapbedīti Indras 
brāļu kapos. Savukārt iepriekšējā 
apbedījuma vietā pēc tuvinieku 
lūguma tika uzstādīts pieminek-
lis. Ir cilvēki, kuri apbedīti citos 
pagastos, taču viņu piemiņa arī ir 
iemūžināta, iecērtot uzvārdus In-
dras Brāļu kapu plāksnēs. 

„Dzīvojam 21. gadsimtā, bet 
pasaule nav kļuvusi mierīgāka,” 
sacīja skolas direktors. „Gribas 
cerēt, ka nebūs trešā pasaules 
kara, jo tad tas būs pēdējais karš 
cilvēcei. Lai gaiša piemiņa kritu-

šajiem, lai ir laba attieksme 
pret kara veterāniem, kuru 
palicis nedaudz. Indras pa-
gastā veterānu vairs nav, 
Robežniekos – viens.”

Mūsdienu vecākās 
paaudzes cilvēkiem kara 
laikā bija aptuveni desmit 
gadi, bet kara veterānus pa-
gastos jau var saskaitīt uz 
vienas rokas pirkstiem. Ar 
viņiem nebūtībā aiziet dau-
dzas laikmeta liecības, ku-
ras neesam paguvuši piefik-
sēt. To cilvēku liecības, kuru 
dzīvības neaprāva lodes vai 
šķembas kara laukā, bet 
kurus pamazām pieveic sli-
mības un vecums. Viņu atmiņas 
un kritušo piemiņu mums ir pie-
nākums glabāt paaudzēs. 

Robežnieku, Indras un Pied-
rujas pagasta pārvaldes vadītā-
ja Ērika Gabrusāne pasākumā 
nolasīja Valsts prezidenta Andra 
Bērziņa vēstījumu Nacisma sa-
grāves un Otrā pasaules kara 
upuru piemiņas dienā. Vēstīju-
mā sacīts, ka cilvēces vēstures 
drūmākās lappuses saistās ar 
kariem, kuros ir gājuši bojā des-

mitiem miljoni cilvēku, prettie-
siski mainītas valstu robežas un 

mērķtiecīgi nīcinātas pat veselas 
tautas. Otrais pasaules karš bija 
šaušalīgākais no slaktiņiem, kas 
izcēlās no absurdas ideoloģijas 
un pārtapa vadonisma apsēstī-
bas laikmetā.

Klātesošos uzrunāja Krievi-
jas Federācijas ģenerālkonsulāta 
Daugavpilī atašejs Oļegs Riba-
kovs, kurš sacīja, ka nekad netiks 
aizmirsts lielais varoņdarbs, kuru 
paveica tēvi un vectēvi un vien-
mēr tiks apbrīnoti viņu dižie lik-
teņi. Samaksājot ar savu dzīvību 

un veselību, viņi izglāba valsti 
un pasauli no fašisma. Mūžīga 
piemiņa un slava varoņiem!

Bigosovas ciema pado-
mes priekšsēdētājs Vladimirs 
Hodos šo dienu nodevēja par 
īpašu atceres dienu. Viņš sevi 
pieskaita paaudzei, kurai nav 
nācies piedzīvot karu, bet karš 
vienalga visu laiku bijis bla-
kām. Gan zemē nesprāgušu 
lādiņu veidā, gan nogalināto 
tēvu un atraitņu fotogrāfijās 
uz sienām, arī bērnu draisku-
lības, kad nejauši tika uzieti 
kara laika ieroči. Viesis pauda 
ticību, ka noteikti pienāks die-
na, kad skaistums, labestība 

un taisnība uzvarēs jebkura kara 
konflikta cietsirdību, zemiskumu, 

netikumību. Mūžīga piemiņa kri-
tušajiem!

Atgādināšu, ka 1945. gada 
8. maijā nacistiskā Vācija pa-
rakstīja aktu par kapitulāciju un 
Eiropā beidzās Otrais pasaules 
karš. Kara rētas dzīst vēl šobalt-
dien. Tas bija karš, kurā cieta 
miljoniem cilvēku: zaudēja dzīvī-
bu, kļuva par invalīdiem, zaudēja 
savas mājas, savu dzimteni, visu, 
kas bija dārgs. Pēc kara cilvēki 
meklēja savus tuviniekus, arī šo-
dien bērni un mazbērni vēl meklē, 
kur nozuda viņu vecāki, jo daudzi 
tajā karā pazuda bez vēsts. Lie-
las un mazas pilsētas burtiski tika 
apraktas zem gruvešiem. Ļoti 
daudz spēka un enerģijas tau-
tai nācās ieguldīt atjaunošanas 
darbos un šodien, zem mierīgām 
debesīm, mēs priecājamies, ka 
viss ir skaisti. Bet neaizmirsīsim, 

ka pasaulē laiku pa laikam uzlies-
mo konflikti. Dod Dievs, lai Latvijā 
miers valda mūžīgi! 

Lappusi sagatavoja 
Juris ROGA, autora foto

Kritušo piemiņai 
Nacisma sagrāves un Otrā pasaules kara upuru piemiņas dienā – 
8. maijā - Indras brāļu kapos liels pulks cilvēku nolika ziedus un ar 
klusuma brīdi pieminēja visus, kuri krita 2. pasaules karā. Šoreiz 
ļaudis kapus ieraudzīja citādākā veidolā — restaurētus. Projektu 
daļēji finansēja Krievijas puse, daļēji — pagasta pārvalde.
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Jaunajā sadaļā Eiropas 
Parlamenta deputātu kandidātu 
profilos apkopota informācija par 
viņu nostāju 15 nozīmīgākajos 
EP balsojumos šajā sasaukumā, 
kā arī saites uz kandidātu profi-
liem EP oficiālajā interneta viet-
nē www.europarl.europa.eu un 
www.votewatch.eu, kas analizē 
statistiku par EP deputātu darbu. 
Savukārt to kandidātu profilos, 
kuru iepriekšējā darbība saistīta 
ar darbu šajā Saeimā, pieejama 
saite uz 11. Saeimas uzraudzī-
bas portālu Deputatiuzdelnas.lv. 

“Eiropas Parlamenta 2009.- 
2014.gada sasaukums pilnvaru 
ziņā bija spēcīgākais šīs institū-
cijas vēsturē, pateicoties Lisabo-
nas līguma izmaiņām,” uzskata 
Iveta Kažoka, Sabiedriskās po-
litikas centra PROVIDUS pētnie-
ce. “Piemēram, tieši EP noraidīja 
skandalozo, arī Latvijā skaļus 
protestus izraisījušo ACTA (Vilto-
šanas novēršanas tirdzniecības) 

līgumu.” 
Informāciju par Latvijas de-

putātu nostāju tajos apkopoja Sa-
biedriskās politikas centrs PRO-
VIDUS.

Kandidatiuzdelnas.lv ir ap-
kopota informācija tādiem EP 
dienaskārtības balsojumiem kā, 
piemēram, banku ciešāka uz-
raudzība vai lauksaimniecības 
atbalsta sistēmas reforma. Datu 
bāzē var uzzināt arī no Latvijas 
sarakstiem ievēlēto EP deputātu 
balsošanas izvēles - “par”, “pret”, 
“atturas” vai “nepiedalījās”, kā arī 
par balsojumu lojalitāti savai po-
litiskajai grupai un pašu deputā-
tu komentārus par konkrētajiem 
balsojumiem. Komentārus par 
šiem balsojumiem sniedza 6 no 
9 šobrīd EP ievēlētājiem Latvijas 
deputātiem. 

Kopumā Latvijas deputāti, 
līdzīgi kā citās dalībvalstīs ievēlē-
tie EP deputāti, savos balsojumos 
parasti vadījās no savas Eiropas 
Parlamenta politiskās grupas no-
stājas, taču bija balsojumi, kur 
Latvijā deputātiem bija atšķirīgs 
viedoklis. Īpaši tas izpaudās lē-

mumā par vispārēja finanšu darī-
juma nodokļa ieviešanu.

Kopā datu bāzē pieejama in-
formācija par 54 deputātu kandi-
dātiem no 170 kandidātiem. 

Šobrīd datu bāze ir pieejama 
latviešu valodā, taču drīz partiju 
un kandidātu profili būs pieejami 
arī krievu valodā un maija vidū - 
angļu valodā. Līdz pat vēlēšanām 
24. maijā datu bāzē sekos arvien 
jauni papildinājumi.

Rudenī datu bāze tiks pa-
pildināta ar partiju un kandidātu 
profiliem, kas kandidēs uz 12. 
Saeimas vēlēšanām. Šīs būs jau 
trešās Saeimas vēlēšanas, kuru 
kandidāti tiks analizēti datu bāzē 
Kandidatiuzdelnas.lv. 

Iveta KAŽOKA, Sabiedris-
kās politikas centra 
PROVIDUS pētniece

Kā balsoja Latvijas deputāti 15 
nozīmīgākajos EP balsojumos?

Kopš šodienas, 30.aprīļa Eiropas Parlamenta (EP) vēlēšanu 
deputātu kandidātu reputācijas datu bāze Kandidatiuzdel-
nas.lv ir papildināta ar jaunu saturu. Kandidātu profilos, 
kuri iepriekš strādājuši Eiropas Parlamentā vai LR Saeimā, 
ir pieejama sadaļa “Iepriekšējā darbība”. EP deputātu kan-
didātu iepriekšējās darbības apkopojums tapis sadarbībā 
ar Sabiedriskās politikas centru PROVIDUS. 

Valsts bērnu tiesību aizsar-
dzības inspekcija (VBTAI) rīkoja 
komiksu konkursu skolēniem par 
pozitīvu komunikāciju un drošību 
internetā “Uzzīmē savu stāstu!” 
Krāslavas pamatskolas skolēni 
arī aktīvi piedalījās šajā konkur-
sā.

Komiksu konkurss “Uzzīmē 
savu stāstu!” tika organizēts, 
lai veicinātu bērnu un jaunie-
šu izpratni par drošību un sav-
starpējas cieņas un respekta 
pilnām attiecībām interneta 
vidē, kā arī dotu iespēju skolē-
niem radoši izpausties, veido-
jot komiksus, kuros vēstīts par 
interneta lietotāju drošību, at-
bildību, savstarpējo cieņu un ano-
nimitātes radītām problēmām. 
Konkursa uzvarētāju apbalvoša-
na notika 25. aprīlī konferencē 
“Pozitīva komunikācija skolā 
un internetā” augstskolā “Turī-
ba”. Labāko darbu autorus sveica 
labklājības ministrs Uldis Au-
gulis un VBTAI priekšniece Lai-
la Rieksta - Riekstiņa. Šis kon-
kurss bija izraisījis salīdzinoši ļoti 
lielu skolēnu interesi - inspekcija 
saņēma vairāk nekā 170 darbus.

Vairāku skolēnu darbi sa-
ņēma atzinības balvas, tostarp 
mūsu skolas skolēni Renārs Li-
senoks (7.c), Alise Spivačenko 
un Dana Soskova (6.a), Arnis 
Japiņš un Mareks Mjadjuta 
(6.b), Dāvids Babrovskis, De-
niss Gavrilovs, Juris Ivbulis 

(9.a) un Loreta Lisenoka (šobrīd 
mācās 10. klasē KVĢ).

Atzinības rakstus par bērnu 
sagatavošanu konkursam sa-
ņēmu es, informātikas skolotāja 
Jeļena Japiņa, kā arī latviešu 
valodas skolotāja Inta Japiņa. 
Paldies mūsu skolas skolēniem 
par piedalīšanos konkursā un ap-
sveicam ar labiem panākumiem!

Krāslavas pamatskolas 
informātikas skolotāja 

Jeļena JAPIŅA.

Noslēdzies komiksu konkurss skolēniem 
par drošību internetā

“Vai jūs rīt iesiet uz brāļu 
kapiem?” – Konstantīns uzma-
nīgi man pajautāja. “Protams, 
ka iešu. Mans vectēvs gāja bojā 
karā. Viņš apbedīts Lepeļas Brā-
ļu kapos Baltkrievijas pilsētā.”- es 
atbildēju.

“Bet es šogad, laikam, neie-
šu. Spiediens nestabils,”- atzinās 
Konstantīns. Bet kā gan tas var 
būt stabils cilvēkam gados, kurš 
pārdzīvojis kara briesmas. Un ar 
kādu rūgtumu viņš stāsta par no-
tikumiem Ukrainā! “Vēl pavisam 
nesen ukraiņi sevi uzskatīja par 
vienotu tautu, bet tagad nošauj 
viens otru, atrodoties uz pilsoņu 
kara robežas. Neiedomājami!”

Dodoties uz tikšanos ar Kon-
stantīnu Vambergu, zināju, ka 
viņš dienēja Austrijā, Austrumvī-
nē. Un Latvijā -, tā saucamajā, 
Kurzemes katlā. Bet cīņas tur 
bija nežēlīgas līdz pēdējai kara 
dienai. Konstantīna cīņu gaita 
atzīmēta ar diviem Tēvijas kara 
ordeņiem, medaļām “ Par dros-
mi” un “Par nopelniem cīņās”. Es 
nespēju iedomāties, cik ļoti vete-
rānus aizskar dažu politiķu neap-
domīgi pateikti vārdi. Tagad zinu 
– stiprāk kā lode! 

Konstantīns nedaudz uz-
mundrinājās, kad uz dzīvokļa 
durvju sliekšņa parādījās viņa 
draugs no Daugavpils Vladimirs 
Gribkovs, kurš līdzi atnesa ne 
tikai sarkanu rožu pušķi, bet arī 
veterānu “simts gramus”.

Frontē devās uz vilciena 
pakāpieniem

Konstantīns ir dzimis Azer-
baidžānā. Šeit kā pierobežas 
joslas starp Azerbaidžānu un 
Persiju vadītājs ir dienējis viņa 
tēvs. Vambergu ģimeni karš skā-
ra nelielajā pilsētiņā Kubā, bet, 
kad Konstantīna tēvs gāja bojā, 

ģimene pārcēlās uz nelielu ciemu 
Izovaja, tuvāk Kaspijas jūrai.

1943. gada sākumā Kon-
stantīns stingri nolēma doties 
frontē. Taču kara komisariātā sa-
ņēma atteikumu: septiņpadsmit-
gadīgiem fronte nav īstā vieta. 
Taču viņa neatlaidība guva virsro-
ku. Sagaidījis komisariāta atļauju, 
9. martā viņš devās uz dzelzceļa 
staciju, pieveicot 12 verstis.  Sa-
gaidīja vilcienu, kas devās uz 
Maskavu, bet vagonā, kas pare-
dzēts pasažieru pārvadājumiem, 
viņš netika. Bet laiku taču nevar 
veltīgi tērēt! – sprieda Konstan-
tīns. Un ceļā devās, stāvot uz 
vagona pakāpieniem, visādam 
gadījumam roku piesiedams pie 
margām.

Kamēr vilciens traucās pa 
Azerbaidžānas zemi bija silti, 
taču ainava mainījās ātri. Vēl 
pirms nakts iestāšanās jaunais 
brīvprātīgais paguva nosalt kā 
rudens lapa. Viņš atguvās starp 
cilvēkiem baltos halātos Staļin-
gradā. Pēc medicīniskās palīdzī-
bas sniegšanas, viņš tika nosū-
tīts uz Maskavu, bet no turienes 
– uz Grohoveckas nometni, kur 
jauniesauktie apguva kara saga-
tavotības pamatus. Konstantīns 
patika komandieriem. Kā latvieti 
viņu pat norīkoja uz 308. latviešu 
divīziju, 377. bija atsevišķa pret-
tanku iznīcināšanas divīzija. No 
1944. gada novembra šī divīzija 
piedalījās cīņās Kurzemē. Visu 
divīziju, kuras cīnījās Kurzemes 
katlā, mērķis bija - pēc iespējas 
ātrāk iznīcināt vācu armijas gru-
pējuma “Sever” pārpalikumus. 

Šeit Konstantīns zaudē-
ja daudzus savus cīņu biedrus. 
Saucot viņu vārdus, viņš ar roku 
piesedz acis, cenšoties noslēpt 
vīriešu skopās asaras… Popilins, 

Kokins, Ločs…
Dzimis laimes krekliņā
Daudzi gadi pagājuši, taču 

no viņa atmiņas neizzūd 1945. 
g. Jaungada nakts Blīdenē. 31. 
decembrī vācieši visu dienu len-
ca tā, ka pat nebija iespējas izkļūt 

no ierakumiem. Tuvojoties nak-
tij, viss noklusa. Bija skaidrs, ka 
pretinieks uzbruks, bet kad? Bija 
necaurredzama tumsa, vienīgais, 
kas atlika karavīriem, ieklausī-
ties šajā biedējošajā klusumā. 
Un pēkšņi debesīs uzplaiksnīja 
signālraķete, izgaismojot visu ap-
kārtni kā dienā. Pēc Konstantīna 
vārdiem, vāciešu grupa bija tik 
tuvu pienākusi, ka viņš pat pagu-
va saskatīt viņu sejas izteiksmes. 

Lielgabals, ar ko Vambergs 
komandēja, tika acumirklī saga-
tavots cīņai. Mūsu varoņu raidītās 
šķembas sasniedza pretinieku 
grupu, padarot to asiņainā masā. 
Dzīvi palikušie hitlerieši atkāpās, 
atstājot mūs karavīriem vērtīgas 

trofejas – automātus un lodes. “ 
Mēs ar biedriem tik ļoti baidījā-
mies nokavēt, ka pat nepaguvām 
nostiprināt lielgabala rāmi. Pēc 
šāviena, mani gandrīz no kājām 
notrieca mērķa mehānisms, ko 
sauc par lielgabala aci,”- stāsta 
Konstantīns Vambergs. 

Bet pēc vieniem naktī kļuva 
skaidrs, ka Vambergs ar saviem 
biedriem viegli tika galā ar izlūk-

grupu, bet pati cīņa vēl bija priek-
šā. Šajā cīņā viņš sabojāja vienu 
no pieciem pretinieku tankiem. 

“Sagaidot, kad tanks nostā-
sies 90 grādu leņķī, es izšāvu tā 
ejošajā daļā, starp veltņiem. Ar 
otro šāvienu laikam trāpīju “vēde-
rā”, jo tanka lūka atkrita un no tās 
plūda biezi dūmi,”- savu stāstu 
turpina Konstantīns. “Varbūt tas 
skanēs lielīgi, taču frontē es no 
nāves nebijos. Pareizāk, es ne-
pieļāvu domu, ka varētu iet bojā, 
pat atrodoties pretinieku krust-
ugunīs. Veicās!”

Valentīna SIRICA, 
autores foto.

 Daži vārdi sāpina vairāk kā lodes

Konstantīns Vambergs (no kreisās) ar draugu Vladimiru Gribkovu

Ar Otrā Pasaules kara veterānu Konstantīnu Vambergu mēs tikāmies 8. maijā. Es nevaru 
teikt, ka mūsu saruna noritēja siltā gaisotnē. Laika apstākļi pēdējā laikā nelutināja ar sil-
tumu. Un tajā dienā, kā par spīti, jau no agra rīta lija lietus. Bet iemesls nebija meklējams 
tikai laika apstākļos, varēja just, cik veterānam smagi uz sirds…

Renārs Lisenoks (7.c) un VBTAI 
priekšniece Laila Rieksta - 
Riekstiņa

Daugavpils mērs Jānis Lā-
čplēsis un Stradiņa Universitātes 
rektors Jānis Gardovskis  paraks-
tīja memorandu par sadarbību. 
Dokuments ir pirmais solis, lai ri-
sinātu problēmu ar kadru trūkumu 
medicīnā. Reģionālajā slimnīcā ir 
20 vakances. Pašvaldība palī-
dzēs saviem jauniešiem gan mā-
cību laikā, gan rezidentūras lai-
kā. Memorands stājās spēkā jau 
parakstīšanas dienā. Jau šodien 
pašvaldība piedāvā papildus sti-
pendiju Daugavpils slimnīcu rezi-
dentiem. Ir tikai viens nosacījums 
– turpināt strādāt Daugavpilī.

22. maijā Balvu uzņēmējdar-
bības centra telpās (Vidzemes 
iela 2B, Balvi) plkst. 11:00, Eko-
nomikas ministrija rīkos reģio-
nālo biznesa forumu “Atbalsts 
uzņēmējiem”. Pasākuma laikā 
komersantiem tiks sniegta plaša 
informācija par šobrīd pieeja-
majām atbalsta programmām 
uzņēmējdarbības uzsākšanai un 
attīstībai, inovāciju attīstībai un 
pētniecībai, kā arī par pieejamo 
atbalstu inovatīviem maziem un 
vidējiem uzņēmumiem program-
mas Horizonts 2020 ietvaros, uc.

24. maijā Daugavpilī notiks 
6.Starptautiskais ielu kultūras 
festivāls “URBANSTYLE 2014”, 
ko organizē Jaunatnes depar-
taments sadarbībā ar biedrību 
“STOPTIME Dance Studio”. Pa-
sākums notiks Centrālajā parkā 
pie Ledus halles uz lielās skatu-
ves un skeitparka teritorijā. Šo-
gad festivāls “URBANSTYLE” 
apvienos šādus ielu kultūras 
virzienus – ekstremālos sporta 
veidus, ielas vingrošanu un ielas 
basketbolu, dejas, RAP mūziku 
un graffiti mākslu. Pasākums no-
tiks ne vien sacensību veidā, bet 
arī ietvers arī daudz košu šovu un 
dažādu pārsteigumu.

Latgales jaunumi
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Pārtikas un veterinārais 
dienests hokeja līdzjutē-
jiem, kuri dosies uz pasau-
les čempionātu Minskā un 
atgriezīsies mājās, atgādina, 
ka, lai nepieļautu bīstamu 
infekcijas slimību, tai skaitā 
Āfrikas cūku mēra (ĀCM), 
ievazāšanu ES, iebraucot 
Eiropas Savienības teritori-

jā, t.sk. Latvijā, nedrīkst ievest 
dzīvnieku izcelsmes pārtikas 
produktus: gaļu un gaļas pro-
duktus, pienu un piena produk-
tus. Minētos produktus nevar 
ievest arī Baltkrievijā. Ja pār-
baudes laikā ceļotāja bagāžā 
konstatēs neatļautos produktus, 
tie tiks konfiscēti un nodoti iznī-
cināšanai.

Diez vai būs kāds autova-
dītājs, kurš nekad nav redzējis 
kādu meža dzīvnieku šķērsojam 
ceļu viņa vadītā transportlīdzekļa 
priekšā. Šad tad gadās vienam 
otru “sabučot”, parasti šādā dēkā 
iekļūst pārgalvīgie braucēji. Ja 
dzīvnieks ir gana liels, piemēram, 
alnis, tad arī skāde nav nekāda 
mazā. Bet tas ir uz ceļiem, lie-
lāks pārsteigums ir sastapt šādu 
dzīvnieku cilvēku blīvi apdzīvotā 
vietā, piemēram, Indrā.

Indras TN vadītāja Anžela 
Kuzminska pastāstīja, ka nesen 
alnis bija ieklīdis Indras parkā jeb 
Dziesmu kalnā, kur tiek rīkots starp-
tautiskais mazākumtautību mūzi-
kas festivāls “Latgales vainags”. 
Šajā vietā parkā ir ierīkots kamīns, 
kur izveidota skaista atpūtas vie-
ta iedzīvotājiem, kas ļoti iecienīta. 
Diemžēl, kā jau dzīvē tas nereti 
gadās, visu labi iecerēto mūsu cil-
vēks mēdz pieskaņot savai kultūrai 
un daudzi uz atpūtas vietu brauc ar 

automašīnu, mitrā laikā “iegriežot” 
parkā pamatīgas sliedes.

“Vakarpusē ar kolēģiem iz-
gājām laukā, lai apspriestu, kā 
nepieļaut automašīnu iebraukša-
nu parkā. Agrāk bijām mēģinājuši 
novietot uz ceļa akmeņus, bet tos 
atbīdīja malā un turpināja braukt. 
Nevaram tur novietot arī pavisam 
smagas konstrukcijas, jo tad ne-
varēsim paši iebraukt ar tehniku, 
kad tas nepieciešams estrādes 
sagatavošanai koncertiem vai 
citu darbu veikšanai. Šī vieta ir 

domāta, lai cilvēki atpūstos, bet 
ne tāpēc, lai piebrauktu ar au-
totransportu pie paša kamīna vai 
piemēslotu apkārtni. Tā mēs stā-
vējām kalna augšā, diskutējām 
par visādiem variantiem, pēkšņi 
aiz uzkalna parādījās it kā zir-
ga galva. Pirmā doma – cilvēki 
vispār jebkādu kaunu zaudēju-
ši – jau zirga pajūgā brauc! Pēc 
mirkļa izleca alnis un sāka skrai-
dīt pa parku! Pārsteigums bija 
pamatīgs, un šis gadījums atgā-
dināja, ka lauki izmirst – cilvēku 
vietu ieņem meža zvēri.”

Juris ROGA, autora foto

Nejaušs atgādinājums

„Zinātne – tā ir domāšana 
24 stundas diennaktī,” tā, atklā-
jot Latvijas skolēnu 38. zinātnis-
ki pētniecisko darbu konferenci 
Rīgā (šī gada 26.-27.aprīlī), teica 
Izglītības ministre Ina Druviete. 
Vēlot veiksmi un panākumus, mi-
nistre aicināja jaunos pētniekus 
droši un pārliecinoši izklāstīt par 
paveikto darbu. 

Ar savu redzējumu par sko-
lēnu zinātniski pētniecisko darbu 
ietekmi un turpmāko studiju izvēli 
un karjeru dalījās jaunais zināt-
nieks kvantu fizikā Vjačeslavs 
Kaščejevs, kurš nupat saņēmis 
I. Ziedoņa balvu „Laiks Ziedonim” 
zinātnē. Viņš uzsvēra, ka zinātnē 
nav viegli atklāt kaut ko jaunu, 
nevienam nezināmu, bet, kad tas 
izdodas, tas ir labākais motivāci-
jas veids, lai turpinātu mācīties. 
Kas ir izbaudījis atklāšanas gar-
šu, tas pats darbojas un turpina 
pētniecības darbu, pats meklē 
un studē, pasniedzēji ir tikai kā 
konsultanti. Jaunais zinātnieks 
arī norādīja, cik svarīga loma ir 
komunikācijai, lai atklājumi būtu 
zināmi arī citiem.  Tā, piemēram, 
1914. gada novembrī Berlīnes 
zinātņu akadēmijā Einšteins bija 
pieteicis savas teorijas izklāstu, 
bet uzstāšanās laikā atklāja kļū-
du, tāpat notika arī 2. un 3. rei-
zē, tikai 4. reizē viņam izdevās 
izklāstīt teoriju precīzi.  Ar šo pie-

mēru V. Kaščejevs uzsvēra, ka 
svarīgi sakārtot domas un prast 
loģiski, precīzi izklāstīt citiem, kā 
arī, pēc viņa domām, konference 

ir unikāla ar to, ka notiek komu-
nikācija starp skolēniem un pa-
sniedzējiem un ir iespējams sav-
starpēji bagātināties un mācīties 
vienam no otra. 

Jānis Zaharāns, kurš skolas 
gados ir aizstāvējis darbu par glo-
bālo kardiovaskulāras sistēmas 
monitoringa iekārtu un starptau-
tiskajā skolēnu zinātniski pētnie-
cisko darbu konferencē ieguva 3. 
vietu, novēlēja visiem darīt un gri-
bēt darīt dažādas lietas un kādu 
dienu nonākt līdz atklājumam. 

LU prorektors I. Muižnieks 
atgādināja, ka jaunie pētnieki 
paši var atvērt LU smagās ārdur-
vis, nevis gaidīt, kamēr kāds cits 

tās atver. 
Un tā ar pozitīvām emocijām 

un pārliecību par sevi Krāslavas 
Valsts ģimnāzijas skolēni Viktors 

Urkauskis (darbs tieslietās, darba 
vadītāja Liene Andžāne; iegūts 
3.pakāpes diploms), Diāna Poju-
ta (darbs filozofijā, darba vadītāja 
Viktorija Naļivaiko; iegūts 3.pakā-
pes diploms), Samanta Lisecka 
( darbs politoloģijā, darba vadī-
tāja Viktorija Naļivaiko; iegūts 
3.pakāpes diploms), Emīls Puzo 
un Jānis Makņa ( darbi inženier-
zinātnēs, darbu vadītāja Liene 
Andžāne), Marija Podjava un Pā-
vels Podjava ( darbs matemātikā, 
darba vadītāja Anna Juškeviča) 
un Laura Lene ( darbs vides zi-
nātnēs, darba vadītāja Līvija Ma-
lahovska) katrs devās uz noteikto 
sekciju aizstāvēt zinātniski pēt-

nieciskos darbus.
Ģimnāzistu vērtējumā katrā 

sekcijā bija ļoti labi darbi, līdz ar 
to spēcīga konkurence un cīņa 

par iespējām ar darbu nopelnīt 
papildus punktus, lai iestātos at-
bilstošajā studiju programmā. Sa-
manta un Marija par darba aizstā-
vēšanu teica, ka sajūta ir bijusi kā 
studentiem, kam jāprot atbildēt 
uz pasniedzēju jautājumiem. Par 
rezultātiem un arī par uzstāša-
nos - gandarījums un motivācija 
izvirzīt dzīvē arvien augstākus 
mērķus. Viktors bija gandarīts, ka 
viņam bija iespēja izmantot de-
batēs iegūtās prasmes un arī to, 
ko ieguvis, lasot filozofiska satu-
ra grāmatas, urķējoties dažādos 
juridiskos faktos, meklējot tiem 
apstiprinājumu vai noliegumu. 
Pats pārliecinājies un citiem no-

vēl būt kompetentiem tajā jomā, 
kurā darbs rakstīts, kā arī tajā, 
kas darbā tiek minēts. Piemēram, 
tieslietās ir jāpārzina filozofija, 
jurisprudences vēsture, Krimināl-
likums, lai veiksmīgi atbildētu uz 
praktizējošo juristu jautājumiem. 
Laura uzsvēra, ka piedalīšanās 
šādā konferencē sniedza milzīgu 
pieredzi un pārliecību sevī. Nā-
kamajiem zinātniski pētniecisko 
darbu rakstītājiem Laura novēl 
būt inovatīviem un pacietīgiem, 
jo tieši mazumiņš ir visa lielā sā-
kums. 

Ar cerību, ka šī gada zi-
nātnisko darbu autoriem iegū-
tā pieredze, zināšanas, iespēja 
komunicēt ar pasniedzējiem un 
skolēniem no visām Latvijas sko-
lām radīs vēlmi aizvien apgūt ko 
jaunu, atklāt un pētīt, kļūstot par 
augsta līmeņa profesionāļiem 
visdažādākajās jomās, arī sko-
lā – Krāslavas Valsts ģimnāzijā 
- turpināsim zinātniski pētniecis-
ko darbību, jau šobrīd informējot 
11. klašu skolēnus par jaunām, 
radošām, oriģinālām idejām un 
tēmām. 

Anna JUŠKEVIČA, 
Krāslavas Valsts ģimnāzi-

jas direktora vietniece mācību 
jautājumos

Zināt, atziņa, zināšanas, izzināt, zinātne…

(Sākums 1.lpp)
Natālija saka, pagasta pār-

valde cenšas nepieļaut situāciju, 
ka šīs mājas ieaug nezālēs. Arī 
viņai tagad būs ciešāk jāieskatās, 
kur kāds darbs vēl paveicams, lai 
Indras rožu ciema ziedošās māju 
sētas nemītos ar nezālēs ieaugu-
šajām. 

Pirms mana sarunbiedre tika 
pie tagadējā darba, Natālijai bija  
nācies kādu laiku pastrādāt par 
pārdevēju Indras veikalā, izbau-
dīt bezdarbnieces maizi un strā-
dāt algotos pagaidu sabiedriskos 
darbus. Interesants salikums - 
mediķis pēc izglītības un aicinā-
juma tagad ir dārzkopis?  

“Laikam tāds mans liktenis,” 
smejas Natālija. “Es piedzimu 
Baltkrievijā, man bija tikai trīs 
gadiņi, kad vecāki pārbrauca uz 
Piedruju. Vispārizglītojošo skolu 
pabeidzu padomju varas gados, 
un tai laikā man bija liela vēlme 
doties mācīties par parku apza-
ļumotāju. Bet šo profesiju varēja 
apgūt ļoti tālu – Krimā un tieši šis 
šķērslis acīmredzot mani atturēja 
pamest dzimteni. Es pat nepada-
lījos ar tēvu un māti, kaut kā pati 
nolēmu doties mācīties par medi-
ķi un izvēlējos ne pārāk asiņainu 
nozari, praktiski darbu laboratori-
jā. Laika gaitā nodibināju ģimeni, 
piedzima bērni un tā sanāca, ka 
pēc dekrēta vairs nebija kurp at-
griezties darbā un praktiski pali-
ku par mājsaimnieci, taču centos 
nezaudēt saikni ar pasauli. Uz šo 
darbavietu bija gribētāji, bet pa-
veicās man.”

Natālijas un viņa dzīvesbied-
ra Jāņa vecākais dēls Artjoms 
pēc pamatskolas nav ieguvis 
profesiju, kopā ar tēvu strādā ģi-
menes saimniecībā. Saimniecība 
neliela, tajā vairāk nav pat govs, 
jo ģimene vienubrīd bija izbrau-
kusi dzīvot uz pilsētu un likvidēja 
lopiņus. Jaunākais dēls Vadims 
apgūst kokapstrādes jomas pro-
fesiju Rīgas valsts tehnikuma 
Krāslavas teritoriālās struktūrvie-
nības iestādē, un mamma cer, ka 
dēls iegūs arī vidusskolas izglītī-

bu. Jāmācās vēl gads, bet kur un 
ko tālāk – pagaidām valda nezi-
ņa. Mamma stāsta, ka puika šo-
brīd nedomā doties uz ārzemēm, 
tomēr simtprocentīgas pārliecī-
bas par to nav. 

Natālija: “Mums visiem gri-
bas būt tuvāk saviem tuvinie-
kiem, radiem, draugiem, pazi-
ņām. Gribas dzīvot dzimtenē. 
Indrā pazīstam visus, šeit dzīvoja 
mana tante un māsa, kad pēc kā-
zām pārcēlos šurp no Piedrujas. 
Dzīvojam savā privātmājā, aps-
tākļi normāli.”

Natālija nedaudz apjūk, kad 
jautāju, kādi plāni viņai ir attiecī-
bā uz unikālāko Indras objektu? 
Redz kā, arī vietējiem iedzīvotā-
jiem sen kā izplēnējis no atmiņas 
2003. gada 10. maijs, kad, gata-
vojoties referendumam par iestā-
šanos Eiropas Savienībā, Indras 
pagastā Eiropas nedēļas pasā-
kumu laikā tika sarīkota pompoza 
akcija — iestādīts Eiropas dārzs. 

“Tur izdzīvojuši burtiski daži 
stādījumi, bet mums ir lieli plā-
ni attiecībā uz šo dārzu,” atbild 
Natālija. “ Jau bija atbraukusi 
novada ainavu arhitekte  no Krā-
slavas, lai apskatītu dārzu, no-
vērtētu situāciju un sniegtu mums 
ieteikumus. Eiropas dārzs noteik-
ti tiks atjaunots, bet diez vai 
tas būs ātrs process, jo stādi 
maksā naudu un es nezinu, 
cik daudz pārvalde varēs at-
ļauties tam tērēt. Palūdzām 
piemeklēt dārzam tādu augu 
stādus, kas augs mūsu kli-
matiskajos apstākļos, jo tas, 
kas bija, īsti nederēja. Iestā-
dīt jau var visu, bet ne viss iz-
augs! Dārzu plānots saglabāt 
vecajā vietā un droši vien to 
var saukt par unikālu objektu, 
jo tas simbolizē Eiropas Sa-
vienību un mūsu valsti tajā.”

Natālija gan uzsver arī 
to, ka lielos vilcienos Indra 
ir un paliks Rožu ciems, bet 
ir nepieciešams papildināt 
ciematu ar citiem ziediem, 
jo tikai vienas rozes radīs 
pārāk vienmuļu un skumju 
ainavu. Noziedēs un viss, 

bet ir jāpanāk, lai Indra ziedētu 
no agra pavasara līdz vēlam ru-
denim. Tas prasa lielu darbu, un 
jau februārī Natālija sāka audzēt 
puķes telpās, lai iegūtos stādus 
izstādītu laukā. Tas ir liels darba 
apjoms, vasarā jālaista un jāravē, 
rudenī – kaut kas ir jānovāc, kaut 
kas jāpiesedz ar egļu zariem, lai 
nenosalst. Arī tad, kad viss iestā-
dīts un saziedējis, jāskatās, kur 
jāievieš nepieciešamās korek-
cijas, kur jāpapildina ar jauniem 
augiem, jo gadās, ka puķes ne-
pieaug vai nesader kopā. 

“Vispirms iestādi, tad kop un 
sargā,” turpina sarunbiedre. “Pēc 
nepieciešamības man iedala palī-
gus no algoto pagaidu sabiedris-
ko darbu strādājošajiem bezdarb-
niekiem, jo darba apjoms patiesi 
liels, sevišķi tas pieaug vasarā. 
Stādām to, kas labi aug, netiecos 
pēc ekskluzīviem augiem. Šajā 
darbā ir nepieciešamas zināša-
nas un mani galvenie skolotāji, 
konsultanti šodien ir grāmatas un 
žurnāli. Ja rodas jautājumi, varu 
sazināties ar novada ainavu arhi-
tekti pa telefonu. Arī internetā var 
atrast daudz informācijas.”

Juris ROGA
Autora foto

Sarkano rožu pavēlniece
PV
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Pievienojies mūsu lasītāju pulkam!

Televīzijas programma

Ir iemesls!

Verdzība... No šī vārda virmo 
senatne... Atmiņā uzaust antīkā 
Grieķija un Roma... Bet īstenībā Bra-
zīlija bija pēdējā valsts, kas oficiāli 
atteicās no sabiedriskajām attiecī-
bām, un tas notika 1888. gada 13. 
maijā. „Zelta likums”, kur bija tikai 
divi punkti: 1. Verdzība Brazīlijā tiek 
atcelta; 2. Jebkuras tiesību normas, 
kas ir pretrunā ar pirmo punktu, tiek 
atceltas. 

Šis visā tiesībaizsardzības vēs-
turē visīsākais likums noveda Brazī-
liju līdz impērijas kraham, miljonu 
cilvēku dzīves izmaiņām, kā arī līdz 
Dienvidamerikas bagātāko zemes 
īpašnieku ekonomiskajam sabruku-
mam...  

Vergi bija nepieciešami Portu-
gāles kolonizatoriem praktiski uzreiz 
pēc Jaunās Pasaules milzīgo terito-
riju iekarošanas. Vietējie iedzīvotāji 
par vergiem nederēja. Viņiem nebija 
imunitātes pret vien-
kāršākajām „eiropeis-
kajām” slimībām – 
gripu, saaukstēšanos 
utt. Verdzisko darbu 
viņi nevarēja izturēt, 
ātri vien mira. Toties 
afrikāņu vergi tika 
novērtēti vēl kopš 
Senās Romas laikiem. 
Lūk, arī kuģi devās no 
Āfrikas uz Brazīliju. 
350 gadu laikā (no 
1500. gada līdz 1850. 
gadam) no Āfrikas 
tika izvesti gandrīz 8 
miljoni vergu, Brazīli-
jas krastus sasniedza vien 4 miljoni. 
Pārējie mira necilvēcīgo apstākļu dēļ 
ceļā. Plantācijās vergi normāli strā-
dāja apmēram 7 gadus, tad „bija no-
lietojušies”... Raktuvēs apstākļi bija 
vēl sliktāki. Vergiem nebija nekādu 
tiesību, Brazīlijas rasu hierarhijā 
afrikāņi bija uz viszemākās pakāpes. 
Vienīgā organizācija, kas vergos – 
nēģeros saskatīja cillvēku dabu, bija 
baznīca. Sludinātāji mudināja vergus 
kļūt par kristiešiem, šajā gadījumā 
vergturis nedrīkstēja nesodīti nogali-
nāt vergu. Tikai, pateicoties baznīcai, 
vergu stāvoklis pamazām uzlabo-
jās... Bet nedaudz. 

19. gadsimta vidū Brazīlijā ar-
vien biežāk sāka skanēt verdzības 
pretinieku abolicionistu balsis. Šī 
balss zuda spēcīgās vergturu partijas 
pretsparā. Uz vergu darbu Brazīli-
jā balstījās visa tās ekonomika. Tik 
vienkārši to atcelt nebija iespējams. 
Pats imperators Pedru II, inteliģents 
un izglītots cilvēks, saprata, ka ver-
dzība viņa valstī – kauns un atpalicī-
bas rādītājs, bet neko nevarēja darīt. 

Lai arī cik dīvaini tas izklausītos, 
bet verdzība tika atcelta, pateicoties 
Anglijas spēcīgajam spiedienam. Rū-
pes par taisnīgumu un neiecietība 
pret nevienlīdzību? Nemaz ne. Vien-
kārši angļi bija sašutuši par to, ka 
lētais vergu darbs brazīļu fermerus 
ierindoja priviliģēto stāvoklī, viņiem 
bija lielāki ienākumi nekā angļu uz-
ņēmējiem, negodīga konkurence. Tā 
bija problēma. 

1888. gadā imperators ārstē-
jās Eiropā. Viņa vārdā valdīja mei-
ta Izabella Braziļska. Tieši viņa arī 
parakstījās zem „Zelta likuma”, ko 
sastādīja Brazīlijas zemkopības mi-
nistrs Antonio da Silva Pradu. 

Ministrijās tika iznīcināti do-
kumenti, kas bija saistīti ar verdzī-
bas statistiku. Oficiāli tas tika darīts 
tāpēc, lai no Brazīlijas vēstures uz 
mūžiem tiktu „izsvītrota” šī kaun-
pilnā lappuse. Bet īstenībā viltīgie 
ierēdņi tādā veidā tika vaļā no do-
kumentiem, balstoties uz kuriem, 
fermeri varēja no valsts pieprasīt 
kompensāciju. 

Vergi kļuva brīvi, viņiem vaja-
dzēja pamest fermu teritoriju, kur 
strādāja. Uz pilsētām plūda simtiem 
tūkstošu bijušo vergu. Vien pavisam 
nedaudzi devās atpakaļ uz Āfriku. 
Lielākā daļa palika Brazīlijā, ierīkojot 
milzīgus graustu rajonus (favelas), 

kas joprojām eksistē 
ap valsts lielākajām 
pilsētām. 

Pēc pusotra 
gada impērija sa-
bruka, Brazīlija kļuva 
par republiku. Valsts 
ekonomika neizturē-
ja jaunus apstākļus. 
Pagāja vēl vairāki 
gadi, pirms lētā dar-
baspēka pieplūdums 
no visas pasaules 
sāka vilkt valsti no 
dziļas krīzes. Slēptā 
veidā verdzība un 
piespiedu darbs ir 

saglabājies līdz mūsdienām. Vairāk 
nekā 10000, tā saucamo, ogļu dedzi-
nātāju (dedzina lielus kokus, lai iegū-
tu ogles, ko izmanto lielākā daļa Bra-
zīlijas tērauda liešanas uzņēmumu) 
strādā amazonijā tikai par kukurūzas 
putras porciju. Diemžēl, bet valdība 
reizēm ir ieinteresēta līdzīga biznesa 
eksistēšanā, tāpēc piever acis uz to, 
ka savā valstī ir vergi. 

Graustos dzīvo apmēram 6% 
Brazīlijas iedzīvotāju. Pirms 2014. 
gada futbola čempionāta valdība 
realizēja dažas sociālās programmas 
kriminālsituācijas mazināšanai šajos 
rajonos, bet stadionu un viesnīcu 
celtniecība ļāva samazināt bezdar-
ba līmeni šo problemātisko kvartālu 
iedzīvotāju vidū. Dažos graustu ra-
jonos tiek būvētas kapitālas mājas, 
tāpēc pēdējā laikā cenas „graustu” 
rajonos palielinās...

Katru gadu 13.maijā favelās 
kļūst tukšs, vergu pēcteči piepilda 
pilsētu centrālās ielas, sākas jautrie 
„Mulata dienas” svētki. Karnevāla 
gājieni, festivāli, dejas un līksmoša-
nās turpinās visu diennakti. Šo svēt-
ku galvenā izrāde – kapoeiro (kād-
reizējo vergu cīņas veids, bet tagad 
deja īpašas mūzikas un dziedāšanas 
pavadījumā) meistaru uzstāšanās.

Verdzība pazudīs tikai tad, kad 
tiks uzvarēta nabadzība un cilvēku 
alkatība. Vēl ne tik drīz...

Andrejs JAKUBOVSKIS
Foto no interneta. 

TREŠDIENA, 14.maijs

LTV-1
6.00 Latvijas Republikas valsts himna
6.02 Province.
6.30 Rīta Panorāma.
8.35, 15.15 Mīlas viesulis.
9.30, 20.00 Eņģeļu iela 9.
10.00, 18.50, 0.00 Četras istabas.
10.40, 19.25 Mana ģimene.
11.15, 13.15, 15.00 Top-Shop 
piedāvā
11.30, 22.45 Aculiecinieks.
11.45 Es un skola.
12.15 Skats no malas.
12.45, 1.25 Ielas garumā.
13.30, 1.55 Vai Rīga jau gatava?
13.45 Latvija var!
14.15 V.I.P. - Veiksme. Intuīcija. 
Prāts.
16.15 Eiropas parlamenta vēlēšanas
17.15, 23.15 100 g kultūras. Personība
18.26 Kultūras ziņas
18.35, 23.09 Sporta ziņas
18.40 Laika ziņas
20.30 Panorāma
21.13 Latloto. Viking Lotto
21.20 Sastrēgumstunda
22.30 Zebra. Drošība un ātrums
23.00 Nakts ziņas
0.35 1.1.
4.55 Vides fakti.

LTV-7
6.00 Latvijas Republikas valsts him-
na
6.05, 0.35 1000 jūdzes Persijā.
6.35, 12.40 Savējie.
7.30 Rīts ar Natāliju Ābolu.
8.15 EKO laiks.
8.35 Komercdarbība šodien.
8.55 Brīvdienu ceļvedis.
9.15 Projekts Nākotne
9.45 Kriminālsleja.
10.45, 16.10 Kalle nāk.
11.40, 17.05 Kontinentu ceļojums.
13.40, 1.30 Globalizācija 3000.
14.10 PČ vieglatlētikā telpās.
18.10 Detektīvaģentūra Bīgls.
19.00 Šodien.
19.25 LBL 4.finālspēle.
21.30 Spots
22.00, 5.00 Makšķerēšanas noslē-
pumi.
22.30 Ātruma cilts.
23.00 Pēdējais liecinieks.
23.50 Ak, kāds jaukumiņš!
1.00 Noķert kadrā.

LNT
6.15, 4.15 Ķerto līga.
6.45 Šodien novados.
7.00, 2.10 LNT rīta ziņu raidījums 
”900 sekundes”

9.00, 1.00 Dzīvīte.
9.35, 14.20 Televeikala skatlogs
9.55 Investīcijas mīlestībā. M.f.
12.00 Dzintara dziesmas.
13.00, 19.00 1001 Nakts.
14.00 LNT Dienas ziņas
14.35, 1.20 Rafteru ģimene.
15.40 Kādas slimības vēsture.
16.50, 18.00 Kaislību jūrā
17.50 Ziņas sešos
20.00 LNT Ziņas
20.30 Sporta un laika ziņas
20.35, 3.40 Degpunktā
21.10 Policists no pagātnes.
22.10 Vegasa
23.10 Paliec. M.f.
4.05 Šodien novados
4.40 Bernards. 

TV3
6.40, 13.10 Multfilmas.
8.00, 16.50 Tētuka meitiņas.
9.05, 0.45 Kobra.
10.05 Smieklīgākie videokuriozi.
11.05 Firma.
12.05 Mana mīļā aukle.
14.30, 2.35 Alkas pēc laimes.
15.30, 20.20, 3.25 UgunsGrēks
18.00 Gandrīz ideālas vakariņas.
19.00, 3.55 TV3 Ziņas.
19.30, 4.25 Bez Tabu.

21.00 Ekstrasensi kā detektīvi.
22.10 Reiz sensenos laikos.
23.15 Kinomānija.
23.50 Saikne.
5.00 Mīlestības sirdspuksti.

TV3+
6.25 Simpsoni.
7.10, 14.30 Daktera Zaiceva dienas-
grāmata.
8.15 6 kadri.
8.45 Multfilmas
9.00 Patiesības spēle. M.f.
11.05, 15.35 Comedy Women
12.10, 18.55 Amerikāņu līgavainis.
13.15, 19.55 Interni.
16.35 Mana mīļā aukle.
17.50, 0.50 Māja 2.
21.00 Dārgā, mēs nogalinām bērnus.
22.55 Nāves klusums. M.f.

TV5
6.35, 13.30 Pats sev režisors
7.25, 12.25 Kremļa kursanti
8.25, 18.30, 0.05 Mūsu tēma.
9.20, 12.10 Televeikala skatlogs.
9.35, 16.25 Garāžas.
10.40, 17.30 Maskava. Trīs stacijas.
11.40, 1.00 Kriminal +
14.25 Karasu dzimta. Mf.
19.30 Ziņu vakars.

20.00 Kriminal +
20.35 Hokejs. PČ 2014. Krievija – Ka-
zahstāna.
23.10 Īpašas nozīmes aģents.
1.30 Nakts mūzika TV5.

RenTV Baltic
6.10, 8.55, 14.30 Ģimenes drāmas.
6.55, 13.15 Multfilma
7.09 Laika prognoze.
7.10 Afromaskavietis.
7.55 Karavīri.
10.10, 19.45 Saviesīgas vakariņas.
11.10, 16.30 Nemelo man!
12.10, 18.40 Drošs līdzeklis.
13.30 Manas brīnišķīgās…
19.44 Laika ziņas
20.50 Lielie Armagedona noslēpumi.
23.55 Ekstrasensu cīņas. 

PBK
6.00 Labrīt!
9.00, 11.00, 14.00,17.00, 0.45 Ziņas.
9.30 Esi vesels!
10.40, 0.55 Patiesība ir tepat līdzās.
11.35 Jūsu darīšana.
12.25 Divatā ar visiem.
13.35 Citas ziņas.
14.20, 4.25 Saprast. Piedot.
14.55, 1.35 Skūpsts.
15.55, 4.50 Moderns spriedums.

13. maijs – Brazīlijas nacionālie svētki, 
verdzības atcelšanas diena

Pienākot pavasarim, skolēni 
aizvien aktīvāk iesaistās dažādos 
pasākumos, kur var parādīt gan 
savas zināšanas, gan erudīciju, 
gan arī spējas atraktīvi uzstāties. 
Viens no šādiem pasākumiem bija 
novada 8.-9.klašu skolēnu kon-
kurss „Fizika mums apkārt”, kas 
norisinājās 2014. gada 25. aprīlī 
Krāslavas pamatskolas aktu zālē. 
Šis pasākums notika jau trešo 
gadu pēc kārtas un šogad iesaistī-
jās 7 komandas. Krāslavas nova-
du pārstāvēja Indras vidusskolas, 
Varavīksnes vidusskolas, Valsts 
ģimnāzijas, Krāslavas pamatsko-
las, Robežnieku pamatskolas un 
Kalniešu pamatskolas komandas. 
No kaimiņos esošā Aglonas nova-
da piedalījās Grāveru pamatsko-
las komanda.

Konkursa ievadā katra ko-
manda sevi prezentēja, mēģinot 
dažu minūšu laikā interesanti 
un atraktīvi sevi prezentēt žū-
rijai un pretinieku komandām. 
Kā nākamais mājas darbs bija 
pašu veidotā videofilma par elek-
trodrošību, kuru noskatīšanās 
sagādāja skatītājiem gan jautrus 
brīžus, gan arī raisīja pārdomas 
par elektrības bīstamību ikdienā. 
Šogad kā jauninājums konkur-
sa nolikumā bija iespēja cīnīties 
par interneta skatītāju balvu. 
Šim nolūkam vajadzēja izvietot 
nofilmēto videosižetu youtube un 
jāsavāc vislielākais balsojumu 
„patīk’’ skaits. Aplūkojot izvietotos 
videosižetus, visi klātesošie kon-
statēja, ka šajā nominācijā balvu 
ieguva Krāslavas pamatskola. 

Tradicionāli ļoti interesants 
ir eksperimentu konkurss. Katra 
komanda mājās sagatavoja vienu 
fizikālu demonstrējumu, ko parā-
dīja klātesošajiem. Savukārt sān-
cenšu komandām dažu minūšu 
laikā rakstiski šie demonstrējumi 
bija jāizskaidro. Ar šo uzdevumu 
vispārliecinošāk galā tika Grā-
veru pamatskolas komanda, kas 
sniedza visprecīzākos izskaidro-
jumus.

Katrai komandai nācās 
nodemonstrēt arī sadarbības 
prasmes, izstrādājot pētniecisko 

darbu. Veicot nepieciešamos, 
mērījumus vajadzēja aprēķināt 
koka klucīša spiedienu uz galda 
virsmu. Ar šo darbu ļoti labi galā 
tika piecas komandas, saņemot 
maksimālo punktu skaitu.

Vienmēr interesants un 
spraigs ir kapteiņu konkurss. Ko-
mandu līderiem vajadzēja pēc 
iespējas ātrāk un precīzāk no-
teikt metāla ķermeņa blīvumu, iz-
mantojot mērcilindru ar ūdeni un 
svarus. Šajā konkursā ātrākais 
izrādījās Robežnieku pamatsko-
las komandas kapteinis Edgars 
Kairāns.

Skolēnu zināšanas un erudī-
ciju parādīja jautājumu konkursa 
rezultāti. Katra komanda saņēma 
no visiem pretiniekiem pa diviem 
fizikāliem jautājumiem un 15 mi-
nūšu laikā sniedza uz tiem raks-
tiskas atbildes. Te labāk veicās 
Krāslavas pamatskolai.

Kā pēdējais konkurss bija 
galda spēle „Atrodi atbilstošo’’. 
Skolēniem vajadzēja pareizi sa-
kombinēt fizikālos lielumus ar 
atbilstošām mērierīcēm. Arī šajā 
konkursā izteiktu līderu nebija, jo 
piecas komandas ar uzdevumu 
tika galā bez kļūdām.

Pēc vairāk nekā divu stundu 
aktivitātēm žūrija apkopoja visu 
konkursu rezultātus un pievieno-
ja arī savus punktus, ko piešķīra 
komandām vērtējot prezentāci-
jas, videosižetus un parādītos ek-
sperimentus. Kopvērtējumā par 
uzvarētājiem kļuva, un iespēju 
doties ekskursijā ar novada do-
mes piedāvāto transportu iegu-
va Krāslavas Valsts ģimnāzijas 
komanda. Otrajā vietā ierindojās 
Robežnieku pamatskola, bet tre-
šo vietu ieguva Varavīksnes vi-
dusskolas komanda.

Konkursa pastāvīgais at-
balstītājs AS „Sadales tīkls’’ bija 
sarūpējis piemiņas balvas kat-
ram konkursa dalībniekam, kā arī 
balvas komandu labākajam da-
lībniekam, kurus izvirzīja pašas 
komandas.

Pasākuma noslēgumā AS 
„Sadales tīkls’’ pārstāvis Vitālijs 
Aišpurs, kas darbojās arī kā žūri-

jas loceklis, pastāstīja skolēniem 
par elektrodrošības problēmām. 
Tika nodemonstrēti videosižeti 
par tām sekām, kas var iestāties, 
ja neievēro drošības noteikumus 
atrodoties elektropārvades līniju 
tuvumā.

Pēc skolēnu apbalvoša-
nas arī skolotāji, kuri palīdzēja 
komandām sagatavoties kon-
kursam un paši darbojās žūrijā, 
saņēma pateicības rakstus. Tos 
pasniedza Krāslava novada do-
mes Izglītības un kultūras noda-
ļas izglītības speciāliste, žūrijas 
komisijas priekšsēdētāja Lidija 
Ostrovska. Pateicības rakstus 
saņēma Pjotrs Boločko (Indras 
vidusskola, Robežnieku pamat-
skola), Valentīna Rukmane (Kal-
niešu pamatskola), Aivars Vaga-
lis (Krāslavas Valsts ģimnāzija), 
Ludmila Koževņikova (Grāveru 
pamatskola), Klara Sakoviča (Va-
ravīksnes vidusskola), Gunārs 
Japiņš (Krāslavas pamatskola).

Īpaša pateicība ir jāizsaka 
konkursa atbalstītājiem – Krāsla-
vas novada domei un AS „Sada-
les tīkls’’, kā arī personīgi Vitāli-
jam Aišpuram par to, ka jau trešo 
gadu tiek atrasta iespēja veicināt 
novada skolēnu aktivitāti.

Cerams, ka visi skolēni, kas 
piedalījās konkursā „Fizika mums 
apkārt’’, uzzināja daudz intere-
santu faktu un paplašināja savu 
redzesloku fizikas jomā. Ļoti 
svarīgi bija arī tas, ka vēlreiz tika 
aktualizēta elektrodrošības prob-
lēma gan skolēnu veidotajos vi-
deosižetos, gan arī AS „Sadales 
tīkls’’ piedāvātajā prezentācijā.

Pamatskolas skolēnu kon-
kurss fizikā jau ir stabils un re-
gulārs pasākums mūsu novadā. 
Tam ir visas iespējas kļūt par 
reģionālu pasākumu, kurā pieda-
lītos kaimiņu novadu skolas un 
pirmsākums tam jau ir. 

Uz tikšanos nākamajā pava-
sarī cienījamie fizikas skolotāji un 
skolēni.

Gunārs JAPIŅŠ, Krāsla-
vas novada fizikas skolotāju 

metodiskās apvienības 
vadītājs

Fizika un elektrodrošība

6 mēn. – EUR 17.07;
5 mēn. – EUR 14.23;

4 mēn. – EUR 11.38;
3 mēn. – EUR 8.54;

2 mēn. – EUR 5.69;
1 mēn. – EUR 2.85.

Abonē laikrakstu “Ezerzeme” un uzzini 
aktuālāko Krāslavas, Dagdas un Aglonas novadu informāciju!



72014. gada 13.maijs

22.00 Eiropa koncertos.
22.50 Pasaules stāsti
23.20 Izdzīvotāji.
0.15 Ātruma cilts.
0.45, 5.00 Makšķerēšanas noslē- 
pumi.
1.15 Motociklisti.
1.40 Spots.
2.10 Saules izaicinātie. Livin aloha.
2.40 Pie stūres.
3.10  PČ vieglatlētikā telpās.

LNT
6.15 Ķerto līga.
6.45, 4.05 Šodien novados.
7.00, 2.10 LNT rīta ziņu raidījums 
”900 sekundes”
9.00, 1.00 Dzīvīte.
9.30 Basketbols TV.
9.35, 14.20 Televeikala skatlogs.
9.55 Kurš pēc kārtas? M.f.
12.00 Latvijas faili. Ulmaņa varas 
laiki.
13.00, 19.00 1001 Nakts.
14.00 LNT Dienas ziņas.
14.35, 4.15 Rafteru ģimene.
15.40, 5.00 Kādas slimības vēsture. 
Seriāls.
16.50, 18.00 Kaislību jūrā.
17.50 Ziņas sešos.
20.00 LNT Ziņas.
20.35, 3.40 Degpunktā.
21.05 Dārgā, mēs nogalinām bērnus!
23.10 Meitene, kas spēlējās ar 
uguni. M.f.
1.20 Likums un kārtība.
5.50 Briklberija.

TV3
6.40, 13.10 Multfilmas
8.00, 16.40 Tētuka meitiņas. Seriāls.
9.05, 1.30 Kobra.
10.05 Kāsla metode.
11.05 Firma.
12.05 Mana mīļā aukle.
14.40, 2.25 Alkas pēc laimes.
15.40 Pēdējais īstais vīrs.
17.15 Runā Rīga.
18.00 Gandrīz ideālas vakariņas.
19.00, 3.55 TV3 Ziņas.
19.30, 4.25 Bez Tabu.
20.20 Valstī viss ir kārtībā.
21.00 Iepazīsties, Fakeri. M.f.
23.30 Gaišo atmiņu mūžīgais staro-
jums. M.f.

3.10 Mīlestības sirdspuksti.
5.45 Nozieguma skelets.

TV3+
6.25 Simpsoni.
7.10, 14.30 Daktera Zaiceva dienas-
grāmata.
8.15 6 kadri.
8.45, 16.35 Mana mīļā aukle. Seriāls.
10.00 Krievu humora vēsture.
11.05, 15.35 Comedy Women
12.10, 18.55 Amerikāņu līgavainis.
13.15, 19.55 Interni.
17.50, 1.45 Māja 2.
19.55 Kung-fu panda 2
21.45 Kāzu plānotājs.
23.55 Dārgā, mēs nogalinām bērnus!
2.40 Reāli puikas.

TV5
6.35, 13.30 Pats sev režisors
7.25, 12.25 Kremļa kursanti
8.25, 18.30 Mūsu tēma
9.20, 12.10 Televeikala skatlogs
9.35 6 kadri
10.10 Sapnis rokā vai čemodāns. 
M.f.
11.40 Kriminal +
14.25 B.D. (Bijušais darbinieks). 
Mākslas filma.
16.25 Garāžas
17.30 Maskava. Trīs stacijas
19.30 Ziņu vakars
19.40, 23.00 Greizais spogulis
21.50 Mūsu tēma 10 minūtēs
22.00 Vakars@22
22.25 Kriminal +
23.20 Ko dara vīrieši
1.00 Mūzika

RenTV Baltic
6.10, 8.55, 14.30 Ģimenes drāmas.
6.45, 13.15 Multfilma
7.04, 19.44 Laika prognoze.
7.05 Afromaskavietis.
7.55 Karavīri.
10.10, 19.45 Saviesīgas vakariņas.
11.10, 16.30 Nemelo man!
12.10 Drošs līdzeklis.
13.30 Manas brīnišķīgās…
18.35 Mums pat sapņos nerādījās.
20.50 Annas Čapmanes pasaules 
noslēpumi.
21.50 Dīvaina lieta.
22.55 Dievu ēdiens.

23.55 Skatīties visiem!
0.25 Eiropas čempionāts.
0.50 Informatīvā programma 112.
0.40 Ekstrasensu cīņas. 

PBK
6.00 Labrīt!
9.00, 11.00, 14.00, 17.00 Ziņas.
9.25 Esi vesels!
10.40 Patiesība ir tepat līdzās.
11.35 Jūsu darīšana.
12.25 Divatā ar visiem.
13.35 Citas ziņas.
14.20 Saprast. Piedot. 
14.55 Mūsu laikā.
15.55, 5.40 Moderns spriedums.
17.55 Gaidi mani.
18.55 Brīnumu lauks.
20.00 Laiks.
20.40 Lat vi jas Laiks.
21.15, 2.00 Otrā elpa. 
23.10 Vakars ar I. Urgantu
0.20 Ziemas vakars kalnos.
4.00 Mēs kaut kur esam tikušies.
 
ONT
6.00, 8.30, 9.00, 11.00, 13.00, 16.00, 
18.00, 20.30 Zi ņas.
6.05 Mūsu rīts.
9.05 Esi vesels!
10.25 Kontrolpirkums.
11.10 Mūsu laikā.
12.05 Viņi un mēs.
13.10 Jūsu darīšana.
13.55 Moderns spriedums.
15.00 Mironoviča handbols.
15.30 “Mācīties dzīvot” ar doktoru 
Saikovu.
16.15 Mans mīļais klauns. M.f.
18.55 Brīnumu lauks.
18.50 Lai runā!
20.00 Laiks.
21.05 Vakara Minska.
22.20 “Kas? Kur? Kad? Baltkrievijā”
23.40 Nevaldāmais. M.f.
1.30 Nakts ziņas.

BALTKRIEVIJAS TV I
6.00, 7.20, 8.15 Labrīt, Baltkrievija!
7.00, 8.00, 9.00, 12.00, 15.00, 19.00, 
23.40 Ziņas.
7.05, 8.05 Biznesa dzīve.
7.10, 8.10, 19.20 X zona.
9.10 Diversants.
11.05, 19.55 Ka apprecēt miljonāru. 

M.f.
12.10, 0.10 Mistiskie stāsti.
13.05 Drakona sindroms. M.f. 
15.15, 18.40 Reģiona jaunumi.
15.25 Pēdas.
16.20 Ģimenes melodrāmas.
17.15 Mana patiesība.
18.10 Izmeklēšanas noslēpumi.
19.20 X zona.
21.00 Panorāma.
21.55 Vīri melnā. M.f.
0.55 Hokejs.

BALTKRIEVIJAS TV II (bij. LAD)
7.00 Rīts
9.00, 19.00 TV barometrs
9.05, 15.35 Notāra Negļinceva 
piedzīvojumi. Seriāls
10.20 Biroja stils.
11.00 Divi ar pus pavāri.
11.50 Freida metode. Seriāls
13.00 Reāli puikas
14.05 Dziesmu impērija.
14.40 Futbols.
15.10 Multfilma.
16.40, 20.40 Hokeja pasaules čem-
pionāts. Kanāda – Itālija. Somija – 
Baltkrievija.
19.05 Karsts ūdens.
19.25 Ekstrasensi veic izmeklēšanu.
21.15 KENO
23.00 Reportieris.
23.45 Producents. M.f.

CETURTDIENA, 15.maijs

LTV-1
6.00 Latvijas Republikas valsts himna
6.02, 13.35, 1.30 Province.
6.30 Rīta Panorāma.
8.35, 15.15 Mīlas viesulis.
9.30, 20.00 Eņģeļu iela 9
10.00, 18.50, 0.00 Četras istabas. 
Seriāls.
10.40, 19.25 Mana ģimene.
11.15, 13.20, 15.00 Top-Shop 
piedāvā
11.30 Sastrēgumstunda.
12.40 De facto.
14.05 Kas var būt labāks par šo?
14.40 Zebra. Drošība un ātrums
16.15 Eiropas parlamenta vēlēšanas
17.15, 23.15 100 g kultūras. Disku- 
sija
18.00 Dienas ziņas.
18.26 Kultūras ziņas.
20.30 Panorāma.
21.15 Izvēlies nākotni! Astoņi krēsli.
23.00 Nakts ziņas.
0.35 Populisma draudi Eiropā.
4.55  Vertikāle.

LTV-7
6.00 Latvijas Republikas valsts him-
na
6.05 1000 jūdzes Persijā.
6.40, 12.40 Savējie.
7.10 EKO laiks.
7.30 Rīts ar Natāliju Ābolu.
8.15 Reģionālā attīstība Latvijā.
8.34 Darbs. Izglītība. Karjera.
8.55 Vārds uzņēmējiem.
9.15 Pie stūres.
9.45, 18.10 Detektīvaģentūra Bīgls. 
Seriāls.
10.45, 16.10 Kalle nāk.
11.40, 17.10 Kontinentu ceļojums.
13.40, 20.05 Projekts Nākotne.
14.10 LBL 4. finālspēle.

19.00 Šodien.
19.35 Noķert kadrā.
20.40, 1.20 Makšķerē ar Olti.
21.15 Izvēlies nākotni! Astoņi krēsli.
22.50 Motociklisti.
23.20 SeMS ceļo.
0.20 Autosporta programma Nr 1.
0.50 Tavs auto.
5.00 Ātruma cilts.
  
LNT
6.15, 4.30 Ķerto līga.
6.45, 4.20 Šodien novados.
7.00, 2.25 LNT rīta ziņu raidījums 
”900 sekundes”
9.00, 0.25 Dzīvīte.
9.35, 14.20 Televeikala skatlogs.
9.50, 0.50 Ezermalas doktorāts. M.f.
11.50 Dāmu paradīze.
13.00 1001 Nakts.
14.00 LNT Dienas ziņas.
14.35 Rafteru ģimene.
15.40, 5.00 Kādas slimības vēsture.
16.50, 18.00 Kaislību jūrā.
17.50 Ziņas sešos.
19.00 1001 Nakts.
20.00 LNT Ziņas
20.35 Basketbols TV
20.40, 3.55 Degpunktā
21.15 Latvijas faili. Ulmaņa varas 
laiki
22.15 Kurš pēc kārtas? M.f.
4.50 Bernards

TV3
6.40, 13.10 Multfilmas
8.00 Tētuka meitiņas.
9.05 Kobra.
10.05 Ekstrasensi kā detektīvi.
11.05 Firma.
12.05, 3.10 Mana mīļā aukle.
14.30, 2.25 Alkas pēc laimes
15.55, 20.20, 3.35 UgunsGrēks.
16.30 Hokejs. PČ 2014. ASV - Latvija
19.15, 4.00 TV3 Ziņas

19.40, 4.20 Bez Tabu
21.00 Kāsla metode.
22.00 Kovboji un citplanētieši. M.f.
0.30 Overtime TV
1.35 Kobra.
5.00 Mīlestības sirdspuksti.
5.45 Nozieguma skelets.
 
TV3+
6.25 Simpsoni.
7.10, 14.30 Daktera Zaiceva dienas-
grāmata.
8.15 6 kadri.
8.45, 16.35 Mana mīļā aukle. Seriāls.
10.00 Ekstrasensi veic izmeklēšanu.
11.05, 15.35 Comedy Women
12.10, 18.55 Amerikāņu līgavainis.
13.15, 19.55 Interni.
17.50, 1.10, 5.40 Māja 2.
21.00 Reāli puikas.
22.00 Nakts bārā Makula.
0.00 Eiropas pokera turnīrs.
 
TV5
6.35, 13.30 Pats sev režisors.
7.25, 25 Kremļa kursanti.
8.25, 21.50, 0.30 Mūsu tēma.
9.20, 12.10 Televeikala skatlogs.
9.35 Garāžas.
10.40 Maskava. Trīs stacijas. Seriāls.
11.40, 22.25 Kriminal +
14.40 Ja gribi, ej. M.f.
16.35 Hokejs. PČ 2014. ASV - Latvija
19.30 Ziņu vakars.
19.40 B.D. (Bijušais darbinieks) M.f.
22.00 Vakars@22
22.20 Laika ziņas.
23.00 Sarunas ar Rozu.
23.35 Īpašas nozīmes aģents.
1.20 Kriminal +
1.50 Mūzika

RenTV Baltic
6.10, 8.50, 14.30 Ģimenes drāmas.
6.45, 13.15 Multfilma

7.04, 19.44 Laika prognoze.
7.05 Afromaskavietis. Seriāls.
7.55 Karavīri.
10.10, 19.45 Saviesīgas vakariņas.
11.10, 16.35 Nemelo man!
12.10, 18.40 Drošs līdzeklis.
13.30 Manas brīnišķīgās…
20.50 Kara noslēpumi ar Igoru 
Prokopenko.
0.40 Ekstrasensu cīņas. 

PBK
6.00 Labrīt!
9.00, 11.00, 14.00, 17.00 Ziņas.
9.30 Esi vesels!
10.40 Patiesība ir tepat līdzās.
11.35 Jūsu darīšana.
12.25 Divatā ar visiem.
13.35 Citas ziņas.
14.20, 4.20 Saprast. Piedot. 
14.55, 1.35 Skūpsts.
15.55, 4.45 Moderns spriedums.
17.50 Precamies!
18.55 Lai runā!
20.00 Laiks.
20.45 Lat vi jas Laiks.
21.15, 2.30 Otrā elpa. 
23.35 Vakars ar I. Urgantu
0.10 Nakts ziņas
0.20 Iestājoties naktij.
1.05  Zvaigžņu parāde.
5.40 Mū zi ka.

ONT
6.00, 8.30, 9.00, 11.00, 13.00, 16.00, 
18.00, 20.30 Zi ņas.
6.05 Mūsu rīts.
9.05 Esi vesels!
10.25 Kontrolpirkums.
11.10 Mūsu laikā.
12.05 Viņi un mēs
13.10 Jūsu darīšana
13.55 Moderns spriedums
15.00 Vienatnē ar visiem

16.15 Saprast. Piedot
16.55 Precamies!
18.20 Meičas
18.50 Lai runā!
20.00 Laiks
21.05 Otrā elpa.
23.15 Dievu karš: Nemirstīgie. M/f
1.05 Nakts ziņas.

BALTKRIEVIJAS TV I
6.00, 7.20, 8.15 Labrīt, Baltkrievija!
7.00, 8.00, 9.00, 12.00, 15.00, 19.00, 
0.55 Ziņas.
7.05, 8.05 Biznesa dzīve.
7.10, 8.10, 19.40, 0.20 X zona.
9.10, 21.45 Diversants.
11.05, 20.00 Ka apprecēt miljonāru. 
M.f.
12.10, 1.50 Mistiskie stāsti.
13.00 Drakona sindroms. M.f. 
15.15, 18.40 Reģiona jaunumi.
16.30 Ģimenes melodrāmas.
17.35 Baltkrievijas laiks
9.20, 0.40 Interešu sfēra.
21.00 Panorāma.
23.50 Grūtas dienas vakars.
1.10 Hokejs
1.35 Sports

BALTKRIEVIJAS TV II (bij. LAD)
7.00 Rīts
9.00, 20.35 TV barometrs
9.05, 15.35 Notāra Negļinceva 
piedzīvojumi. Seriāls
10.15 Rītdiena – tie esam mēs!
10.55, 0.00 Burvja lelles. Seriāls
11.55, 19.05 Freida metode. Seriāls
13.10, 23.00 Reāli puikas
14.05 Autobatls.
14.40 Futbols.
15.10 Multfilma.
16.40 Hokeja pasaules čempionāts. 
Kanāda – Dānija. Somija – Baltkrie- 
vija.
23.00 Reāli puikas.

PIEKTDIENA, 16.maijs

LTV-1
6.00 Latvijas Republikas valsts himna
6.02 Province.
6.30 Rīta Panorāma.
8.35, 17.10 Alpu dakteris.
9.30 Eņģeļu iela 9
10.00 Četras istabas.
10.40 Mana ģimene.
11.15, 13.20, 15.05 Top-Shop 
piedāvā
11.30, 0.50 Izsauciet vecmāti.
12.30 1:1.
13.35 100 g kultūras.
15.25 Vides fakti.
16.00 Eiropas parlamenta vēlēšanas.
18.00 Dienas ziņas.
18.26 Kultūras ziņas.
18.55 Vai Rīga jau gatava?
19.10 Gudrs, vēl gudrāks.
20.30 Panorāma.
21.15, 5.15 Aizliegtais paņēmiens.
22.00, 23.13 Inspektors Lūiss. 
Seriāls.
23.00 Nakts ziņas.
23.55 Latvijas šlāgeraptauja 2014.
1.50 Latvijas sporta varoņi.
2.20 Starptautiskais Eirovīzijas 
dziesmu konkurss 2014.
4.25 Ir lietas, kas jāzina.
5.05 Spēles veselībai.

LTV-7
6.00 Latvijas Republikas valsts him-
na
6.05 1000 jūdzes Persijā.
6.35, 12.40 Savējie.
7.35 Rūpes par tevi.
7.55 Aktualitātes.
8.15 Biznesa klase.
8.35 Tādas lietas.
8.55 Attīstības kods.
9.15 Labākais no Euromaxx.
9.45, 18.10 Detektīvaģentūra Bīgls.  
Seriāls.
10.45, 16.10 Kalle nāk.
11.40 Kontinentu ceļojums.
13.10 Pie stūres.
13.40 Aktuālais jautājums.
14.10 PČ vieglatlētikā telpās.
17.00 Ceļojums apkārt pasaulei.
19.00 Šodien.
19.25 LBL 5 finālspēle.
21.30 Anekdošu šovs.

17.50 Precamies!
18.55 Lai runā.
20.00 Laiks.
20.55 Latvijas Laiks.
21.30, 2.30 Otrā elpa.
23.45 Politika.
5.40 Mūzika.

ONT
6.00, 8.30, 9.00, 11.00, 13.00, 16.00, 
18.00, 20.30 Zi ņas.
6.05 Mūsu rīts.
9.05 Esi vesels!
10.25 Kontrolpirkums.

11.05, 13.05, 16.10, 18.15, 21.00 
Sporta ziņas.
11.10 Mūsu laikos.
12.05 Viņi un mēs
13.10 Jūsu lieta.
13.55 Moderns spriedums.
15.00 Divatā ar visiem.
16.15 Saprast. Piedot.
16.55 Precamies!
18.20 Meičas. Seriāls
18.50 Lai runā!
20.00 Laiks.
21.05 Drosme. Seriāls
23.15 Ķēdes reakcija.

1.05 Nakts ziņas.

Baltkrievijas TV I
6.00, 7.00, 8.15 Labrīt, Baltkrievija!
7.00, 8.00, 9.00, 12.00, 15.00, 19.00, 
0.25 Ziņas.
7.05, 8.05 Lietišķā dzīve.
7.10, 8.10, 19.40, 0.55 X zona
9.10, 21.45 Diversants. Seriāls
11.05, 20.00 Kā apprecēt miljonāru. 
M.f.
12.10, 1.20 Drakona sindroms.
15.15, 18.40 Reģiona ziņas.
15.25 Pēdas. Seriāls

16.25 Ģimenes melodrāmas.
17.35 Baltkrievijas laiks.
19.20 Speciālā reportāža.
21.00 Panorāma.
23.55 Aktuāla intervija.
0.40 Hokeja pasaules čempionāts 
2014.
1.05 Sporta diena.

Baltkrievijas TV II (bij. LAD)
7.00 Rīts.
9.00, 21.20 TV barometrs.
9.05, 15.35 Notāra Ņegļinceva 
piedzīvojumi. 

10.15 Rītdiena – tie esam mēs!
10.50, 0.00 Burvja lelles.
11.55, 19.05 Freida metode
14.05 Autobatls.
14.40 Futbols
15.10 Multfilma
16.40 Hokeja pasaules čempionāts. 
Kanāda – Dānija; Somija – Baltkrie- 
vija
23.00 Reāli puikas.
0.50 GBOB Baltkrievija.

IEPĒRK VĪNGLIEMEŽUS.
Katru dienu bijušajā 

mežniecībā „Baltiņi” no 
plkst. 14.00 līdz 20.00. 
Izbraucam uz mājām. 

Tālr. 26840027. 

SIA “AIBI” Ērgļos aicina 
darbā:
- šoferi-lopu iepircēju;
- atslēdzniekus;
- celtniekus;
- palīgstrādniekus;
- kautuves darbinie-

kus. Dzīvesvieta.
 Tālr. 29478728
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Reklāma un sludinājumi

“Ezerzeme”; indekss: 3019; reģ. apl. Nr. 000700647
www.ezerzeme.lv; e-pasts: ezerzeme@ezerzeme.lv
Adrese: Lāčplēša ielā 20, Krāslavā, LV-5601.
Iznāk otrdienās un piektdienās.
Publicētie materiāli ne vienmēr atbilst redakcijas viedoklim. Par 
skaitļu, faktu pareizību un sludinājumiem atbild autori.

Reklāma, sludinājumi - tālr. 65681464
Redaktore Marina Nipāne, tālr./fakss 65681465, 26795517.
Redaktores vietniece Inga Pudnika, tālr. 22021290.
Žurnālists Jurijs Roga, tālr. 29389143; juris.roga@apollo.lv.
Aleksejs Gončarovs, tālr. 26065838; Valentīna Sirica, tālr. 29723750; 
grāmatvede Anna Moiseja, tālr. 65681476

Izdevēja - SIA “LER 8”.
Reģ. Nr. LV 51503017321
Norēķinu konts SEB BANKĀ:
LV22UNLA0023000467070
Iespiests SIA “Latgales druka”. 
Rēzekne, Baznīcas 28.

Materiālu un TV programmas sagatavošanā izmantoti “Neatkarīgā rīta avīze”, “Diena”, “Subbota”, Rēzeknes Vēstis”, “Novadnieks”, interneta resursi un citi avoti.

SIA „LAUKU MIESNIEKS”
Iepērk mājlopus. 

Augstas cenas. Samaksa 
tūlītēja. Svari. 
Tālr. 20207132.

IK “DJM Auto”
Auto apkope un 

remonts.
Riepu montāža.

Krāslavā, Vienības 
ielā 67.

PĀRDOD

2-stāvu māja, jaunbūve. Krāsla-
vā, Vanagu ielā. Mājas platība 
204,5 m2, garāža 49.1 m2, zeme – 
1770. Tālr. 26421424, 28445524;
māju pilsētas centrā, platība 75 
m2. Tālr. 28453662;
2-istabu dzīvokli ar malkas apkuri 
Krāslavā. Tālr. 28790114;
“VW Passat Variant” (1988, ben-
zīns). Tālr. 26661262;
siena presi (€ 900); segmenta 
pļaujmašīnu (€ 80); zirgvilkmes 
grābekļus (€80) T.26465726;
elek tris kos ga nus, sil tum nī cas, 
pie ka bes, dze loņ drā ti, cin ko tu žo
ga sie tu. Tālr. 22008616;
siltumnīcu (polikarbonāts), auto-
mātisko laistīšanas iekārtu. Tālr. 
29167019;
ārdītāju- vālotāju, 3 m (Vāci-
ja). Cilindra graudu kalti. Tālr. 
26173608;
2 moto ķiveres, motojaku ar aiz-
sargiem. Tālr. 28888456;
velosipēda motoru (jaunu). Tālr. 
26095654;
jaunas aitiņas. Tālr. 29416604;
sivēnus. Tālr. 27100137;
sivēnus. Tālr. 29818036;
sivēnus. Tālr. 28839233;
miežus, kviešus, miltus. Piegāde. 
Tālr. 29134527; 
sienu ruļļos un sēklas kartupeļus. 
Tālr. 29128734;
zāģmateriālus, apdares dēļus, 
vagondēļus, terases, grīdas, 
žoga dēļus. Tālr. 20037030;
malku. Tālr. 29189194;
jaunu dīvānu, stūra dīvānu. Tālr. 
26234353.

Z/S “Ma de ra” - lo pus dzīv sva rā. 
Sva ri. Tālr. 26563019;
zirgus, aitas, liellopus. Pārvadā-
šana. Piespiedu kaušana. Tālr. 
29376428, 26650918.
liel lo pus, te ļus, aitas. Tū lī tē ja 
sa mak sa. Pār va dā ša na. Tālr. 
29443914.
SIA “Senlejas” – liellopus. Sa-
maksa tūlītēja. Tālr. 65322454, 
26190124, 26604491.

IEPĒRK

par visaugstākajām cenām – 
mežu, lauksaimniecības zemi, 
cirsmas. Ātra un korekta no-
vērtēšana un samaksa. Visu 
dokumentu bezmaksas nofor-
mēšana (līdz ZG). Stigošana 
un dastošana. Tālr. 26188075, 
25217906;
zem i ar jeb kā du me žu (var da-
ļē ji iz cir stu). Vi saug stā kās ce-
nas. Tālr. 29417548;
lauk saim nie cī bas zem i un zem i 
ar me žu Lat ga lē, sā kot ar 3 ha, 
var bez ZG un mē rī ša nas. Tālr. 
29888098;
SIA „AJ PARTNERI” – cirsmas, 
mežus īpašumā. Par brīvu kār-
to zemes plānus, meža taksāci-
jas un ZG. Augstas cenas, sa-
maksa tūlītēja. Tālr. 29131196;
me žus ar zem i, cir smas, lauk-
saim nie cī bas zem i. Sa mak sa uz-
reiz. Tālr. 26346688.
T-40, MTZ – 52, 80, 82, piekabes. 
Jebkurā stāvoklī. Tālr. 29485804;
siena presi KIRGIZSTAN. Tālr. 
28319599;
gliemežus Krāslavas novadā. 
Tālr. 29226558, 29158702.

PĒRK

Pieskatīšu vecus cilvēkus, palīdzēšu 
saimniecībā Krāslavā. Izskatīšu arī 
citus piedāvājumus. Tālr. 29706191.
NOZAUDĒTA mašīnas numura 
zīme HJ 1722. Tālr. 29488309.
Sākam pieņemt pasūtījumus 
platību nopļaušanai. PĒRKAM 
vecas koka mājas, saimniecī-
bas ēkas nojaukšanai Krāsla-
vas, Kombuļu, Skaistas, Ūdrīšu, 
Kaplavas, Kalniešu pagastos. 
Tālr. 26419686.
Retināšana ar krūmgriezi. Tālr. 
28295726.

DAŽĀDI

SI A ‘’MOR TARS’’ ie pērk 
sku ju ko ku un la pu ko ku 

TA RAS KLU ČUS:
• la pu ko ku ø no 14 līdz 24 cm 

36 EUR/m³
• sku ju ko ku  ø no 12 līdz 24 

cm 36 EUR/m³
• la pu un sku ju ko ku ø no 24 

cm 40 EUR/m³
Pie gā des vie ta: ‘’Lat gran’’ te ri to-
ri ja, Ūd rī šu pag., Krās la vas nov.

Tālr. 26624477.

Izsakām visdziļāko līdzjū-
tību Zinaīdas BĒRAS tu-
viniekiem sakarā ar viņas 
nāvi.

Kolēģi no bijušā SCO.

LAIKA ZIŅAS

14.05. 15.05. 16.05.

+9 ... +14 +4 ... +13 +6 ... +16

R        2m/s Z      8m/s ZA    4m/s

SIA „LATVIJAS GAĻA” 
iepērk liellopus, jaunlopus, 

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

16. maijā 
pārdošanā 
būs jaunas 
vistiņas, 
dējējvistiņas, 
gaiļi. 

Pēc pasūtījuma - diennakts 
un paaugušies cāļi, broile-
ri, pīles, pīlēni, zoslēni, vistu 
olas (1 eiro).  Tālr. 29142247, 
29158908 (šoferis).

Aglona - 7.40, Šķeltova - 
8.00, Grāveri - 8.20, Auleja - 
8.45, Kombuļi - 9.10, Izvalta - 
9.30, Borovka- 9.45, Krāslava 
(Ostas ielā) - 10.00, Skaista - 
10.50, St. Skaista - 11.10, Kal-
nieši - 11.25, Piedruja - 11.40, 
Lupandi - 11.55, Vaicuļeva 
- 12.05, Indra - 12.15, Skuki 
- 12.35, Robežnieki - 12.50, 
Asūne - 13.15, Dagda - 13.35, 
Ezernieki - 14.00, Andze-
ļi - 14.15, Andrupene - 14.40, 
Mariampole - 14.50, Jaunokra 
- 15.00, Priežmale - 15.15.

KAPU PIEMINEKĻU 
IZGATAVOŠANA

Krāslava, Jaunā iela 13, 
tālr. 25633212, 65681339;
Dagda, Rīgas iela 2a, 
tālr. 28686822;
Aglona, Somersetas iela 36, 
tālr. 65681339, 25633212.

Esmu ļoti, ļoti pateicīga 
Skuķu Sociālās aprūpes centra 
vadītājai un tā darbiniekiem par 
manas māsas Annas Trušeles 
uzņemšanu viņas sarežģītajā 
dzīves posmā un visgrūtākajā pē-
dējā brīdī. Paldies arī Krāslavas 
slimnīcas personālam par doto 
atvieglojumu viņas sāpīgajā brīdī!

Sirsnīgs paldies Dagdas 
dekānam Pāvelam Odiņam un 
dziedātājām par jauko pavadīša-
nu pēdējā ceļā! Paldies Skais-
tas skolas direktoram! Paldies 
tiem cilvēkiem, kuri atnāca manu 
māsu izvadīt! 

Taču vislielāko, vārdos ne-

pasakāmo un neat-
maksājamo paldies 
izsakām mūsu mīļajai 
Andīnai Japiņai, kura 
uzņēmās visas rūpes par 
manas māsas Annas saga-
tavošanu pēdējam ceļam!

Paldies arī viņas dēlam 
Egīlam, mammai Zentai un 
māsai Sarmītei! 

Mīļš paldies visiem la-
biem cilvēkiem!

Brālis Francis Gas-
perovičs ar sievu Mudīti, 

meitu Inetas un Vitas 
ģimenēm (Cesvainē).

Paldies labiem cilvēkiem

SI A “AIBI” ie pērk liel lo pus, 
jaun lo pus, aitas, ka zas, zir-
gus, cū kas. La bas ce nas. 
Sa mak sa tū lī tē ja. Sva ri. 

Tālr. 26142514, 20238990.

SIA “Volken Berg “ (ŠGB)
mēbeļu izgatavošana pēc 
individuālā pasūtījuma.

Izbraucam pie klienta.
Iespējams kredīts 
“Inserviss Credit”.

Rēzekne, 18. Novembra 2a.
Tālr. 64622674, 22334669, 
29478240, fakss 64622611.

SIA “JANSSEN LIVESTOK LATVIA” 

IEPĒRK 

piena teļus. 
Samaksa tūlītēja vai ar pār-

skaitījumu.
Тел. 27846561 (Jeļena).

Personas uzvārds, vārds Mirš. dat.

Soldatenkova Antoņina 30.04.2014

Grigorjeva Jadviga 24.04.2014

Pedelis Jānis 27.04.2014

Rubcovs Vasilijs 05.04.2014

Alehno Valentī na 14.04.2014

Čunčuls Jānis 19.04.2014

Dudeviča Vanda 18.04.2014

Grigorjeva Jekaterina 14.04.2014

Grundāns Antons 07.04.2014

Guseva Marija 29.04.2014

Japiņš Roberts 05.04.2014

Keziks Zenons 18.04.2014

Kizjalo Vladislavs 24.04.2014

Losāne Vija 22.04.2014

Ļahoviča Ieva 27.04.2014

Milevskis Česlavs 14.04.2014

Ostrovska Eleonora 22.04.2014

Pankratjevs Mihails 20.04.2014

Plinta Vitālijs 21.04.2014

Račickis Valērijs 22.04.2014

Reuta Valentī na 15.04.2014

Sadovskis Edmunds 13.04.2014

Seiliša Feliciana 18.04.2014

Seliško Valentī na 13.04.2014

Seliško Žanis 13.04.2014

Solima Lūcija 18.04.2014

Sumaroks Jānis 19.04.2014

Trušele Anna 08.04.2014

Trušelis Viktors 21.04.2014

Zukule Valentī na 17.04.2014

Kovaļkovs Pēteris 22.04.2014

Krāslavas novada Dzimtsarakstu 
nodaļa 2014.gada aprīlī

Reģistrēti 8 bērni :  5 meitenes un 3 zēni.

Novadā ir reģistrēta 31 miršana.

Ik gadu Tokijā notiek tradi-
cionālais raudošo mazuļu festi-
vāls, kurā piedalās sumoisti ar 
līdz vienam gadam vecu bērnu 
uz rokām. Sumo cīņas meistari 
tiesnešu priekšā iznāk pa diviem 
un nostājas viens otram pretī. Cī-
ņas uzdevums ir panākt, lai bērns 
ātrāk sāktu raudāt, un tas, kurš to 
izdarījis pirmais, tiek pasludināts 
par pāra uzvarētāju. Ja abi bērni 
sākuši raudāt vienlaikus, uzvarē-
tāja lauri tiek piešķirti tam, kurš 

raud skaļāk. 
Raudošo bērnu festivāls 

Japānā notiek vairāk nekā 400 
gadus. Sacensību laikā sumoisti 
cenšas bērnu pacelt iespējami 
augstāk - uzskata, ka bērnu rau-
das spēj aizbiedēt ļaunos garus 
un bērni izaug daudz spēcīgāki. 
Turklāt japāņu vecāki tic, ka pie-
dalīšanās raudāšanas festivālā 
palīdzēs viņu mazulim izaugt par 
cilvēku ar labu veselību. 

Genovefa KALVIŠA

Naki Sumo - raudošo 
bērnu festivāls

Tik dažādi svētki

Kaut varētu šo smilšu sauju 
nemest,
Bet to vairs nevar, maijs bez 
tevis plauks,
Ņem mūsu mīlestību, lai tev 
nesalst,
Ņem siltus vārdus aukstā 
ceļā līdzi.

Kad pār ziediem klusi līst 
asaras un negaidīti pārtrū-
kušo dzīves ceļu sedz ziedu 
sega, pavasara vēju šalkām 
skanot, dalām sāpju sma-
gumu ar Jevgēniju, Sandru, 
Edgaru un Olgu, dēlu, vīru 
un tēvu pāragri zemes klēpī 
guldot. 
Janīna, Antons, Stanislava, 
Aivars un Valdis ar ģimenēm

Kā negrib sirds ticēt, ka cil-
vēks var tā
No gaišas dienas aiziet mū-
žībā.

Kad uz kapu kopiņas slīgst 
atvadu ziedi un sirdī smeldz 
dziļa sāpe, esam kopā ar 
Jura Simagina ģimeni, viņu 
pēdējā dzīves ceļa pavadot.

Andžānu ģimene

Izdziest mūžs kā sveces 
liesma,
Izdeg tā kā saules stars,
Apklust tā kā laba dziesma,
Kas vairs sirdi neaizskars. 

Klusi skumstot un jūtot lī-
dzi sāpēs, esam kopā ar 
Jura Simagina ģimeni, no 
viņa pāragri uz mūžu atva-
doties.
Regīna, Stoponišu un 

Šumilo ģimenes

Ziedu 
veikals 
MEKLĒ 

PĀRDEVĒJU. 
Tālr. 

26130854.


