
•	 Lietuvas prezidente Daļa Gri-
bauskaite bijusi vienīgā Eiro-
pas Savienības (ES) valstu 
pārstāve, kas sestdien, 30. 
augustā, atturējās balsojumā 
par Polijas premjera Donal-
da Tuska ievēlēšanu Eiropas 
Padomes prezidenta amatā 
un Itālijas ārlietu ministres 
Federikas Mogerīnī iecelšanu 
ES augsto pārstāvi ārlietās 
Mogerīnī prokrieviskās nostā-
jas dēļ.

•	 NATO plāno izveidot piecas 
jaunas militārās bāzes Aus-
trumeiropā - Latvijā, Lie-
tuvā Igaunijā Rumānijā un 
Polijā.

•	 Zviedrijas galvaspilsētas 
Stokholmas slimnīcā ie-
vietots kāds pacients, kurš 
varētu būt inficējies ar Eb-
olas vīrusu. Persona, kura, 
iespējams, inficējusies ar 
Ebolas vīrusu, nesen ap-
meklējusi epidēmijas skartu 
valsti. Šobrīd persona at-
rodas Stokholmas slimnīcā 
un ir izolēta no apkārtējiem.  
Stokholmas rajona infekciju 
kontroles speciālists norāda, 
ka Ebolas vīrusa uzliesmoju-
ma iespējamība Zviedrijā ir 
ļoti maza.

•	 Centrālā Finanšu un līgumu 
aģentūra, kas uzrauga Eiro-
pas Savienības fondu līdzek-
ļu izlietojumu Latvijā, pasūtī-
jusi auditu par Eiropas fondu 
projektu - portālu “skolas.lv”. 
Auditori secinājuši, ka pro-
jektā izvirzītie mērķis nav sa-
sniegti, lai gan iztērēti vairāk 

nekā trīsarpus mil-
joni eiro. Tas savukārt 
nozīmē, ka šie izdevumi no 
Eiropas fondu naudas netiks 
segti, bet valsts budžetam 
jārēķinās ar zaudējumiem. 
Skolotājiem, skolēniem un 
vecākiem paredzēto portālu 
“skolas.lv” ar lielām ambīci-
jām pieteica jau 2006. gadā. 
Pusotru gadu pēc Eiropas 
projekta īstenošanas, portālā 
ikdienā ienāk tikai vidēji pus-
otrs simts cilvēku.

•	 Izglītības un zinātnes minis-
tre Ina Druviete atzina, ka 
šobrīd ir skolas, kurās klases 
ir nelielas un bieži uz 1. kla-
si ir grūti tās nokomplektēt. 
Viņa prognozēja, ka nākotnē 
situācija var mainīties. Minis-
tre sacīja, ka no ārzemēm 
varētu atgriezties apmēram 
500 bērni. Druviete bilda, ka 
šiem, no ārzemēm atbrauku-
šo ģimeņu bērniem, būs ne-
pieciešama īpaša attieksme 
un viņus uzņemt jābūt gata-
vām visām skolām.

•	 Neraugoties uz mazākumtau-
tību pārstāvju vidū valdošo 
satraukumu par galvenokārt 
krievu skolu slēgšanu, mazā-
kumtautību izglītības iestāžu 
skaits jaunajā mācību gadā, 
salīdzinot ar pērno gadu, ir 
palicis nemainīgs.

•	 Kā aģentūru LETA informēja 
Izglītības un zinātnes ministri-
jas pārstāve Laura Zaharova, 
2014./2015.mācību gadā Lat-
vijas skolēniem būs iespēja 
mācīties 107 mazākumtautī-

bu izglītības iestādēs.
•	 Eiropas Komisijas (EK) Lauk-

saimniecības tirgu ekspertu 
grupā ceturtdien paziņots lē-
mums īstenot atbalsta pasā-
kumus piena un to produktu 
tirgū, piešķirot atbalstu svies-
ta un vājpiena pulvera privātai 
uzglabāšanai, informē Zem-
kopības ministrijā (ZM).

•	 EK vērtē iespēju piešķirt at-
balstu arī siera privātai uzgla-
bāšanai, ņemot vērā, ka tieši 
šis produkts bija galvenais uz 
Krieviju eksportētais produkts 
ne tikai piena produktu grupā, 
bet arī kopumā.

•	 Plānots, ka privātās uzglabā-
šanas izmaksas EK segs trīs 
līdz septiņus mēnešus.

•	 Līdz šā gada beigām pērkot 
jauno “Rīgas Miesnieks” pro-
duktu “Bērnu cīsiņi” Latvijas 
veikalos, 3 centi no katra pir-
kuma tiek ziedoti projektam 
“Dr. Klauns”, kas sniedz psi-
holoģisku atbalstu bērniem 
slimnīcās.

•	 Sociālais tīkls Facebook, rū-
pējoties par mazāk kritiski do-
mājošiem cilvēkiem, ieviesis 
satīras birku ziņām no tādiem 
portāliem kā “The Onion”. So-
ciālais tīkls Facebook šāda 
tipa joku ziņām sācis pievie-
not birku “[Satire]”, kas no-
rāda uz to, ka ziņas nāk no 
satīras portāla un par nopiet-
nām tās uzskatīt nevajadzētu. 
Pagaidām šis papildinājums 
tiekot tikai izmēģināts.
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Aglonas, Dagdas un Krāslavas novada laikraksts

Šajā numurā:

Jāņa Gleizdas izstāde
Krāslavas kultūras namā atklāta 
dižā fotomākslinieka izstāde

1, 2 lpp

Maksimāli…

Stāsts par ilggadējo skolotāju 
Svetlanu Smirnovu

3.lpp

Pilngadnieku trešā eglīte

Pilngadības svētki Izvaltā
qa5.lpp

Mācības uzsāk pamatīgi 
atjaunotā skolā

Izvaltas skolas pārvērtības, sa-
gaidot jauno mācību gadu, prie-
cēs ikvienu tās apmeklētāju. 

5.lpp

Krāslavas Dzimtsaraks-
tu nodaļa ziņo

6.lpp.

Kā arī TV programma, sludinā-
jumi, reklāmas un daudz citas 
noderīgas un aktuālas informā-
cijas.

Krāslavas novada Dzimtsarakstu 
nodaļā augustā ir reģistreti 7 bērni - 

4 meitenes un 3 zēni.

Apsveicam!

170 apbalvojumi, 800 izstādes, prēmijas un vispasaules 
atzinība. Viņa vārds zināms visos kontinentos, viņa dar-
biem ir vienāda vērtība gan Rietumos, gan Austrumos, tas 
notiek ļoti reti. Viņa stils ir atpazīstmas un netverams, viņa 
dzīve – aizraujošs romāns. 

Jāņa Gleizdas izstāde: tā sākās leģenda

Aizejot aizsaulē viņš pasau-
lei atstāja ģeniālus darbus. Viņš 
– fotomākslinieks. Šī vārda tiešā 
nozīme, kad verās viņa darbos, 
gust skaidrību un caurspīdīgu-
mu… 

Jaunībā Jānis Gleizda zau-
dēja rokas, tā bija traģiska ne-
jaušība – viņš tās apsaldēja, bet 
pie ārsta vērsās ne uz reiz, sākās 
gangrēna…

Turpinājums 2. lpp.

Latvijā un pasaulē

PLASTIKĀTALOGI
un  DUR VIS.

Plastikāta logi: 
6 kameru vācu 

profili. 
Tālr. 28230237.

SIA “Rumba centrs”
Uzbūvē savu māju kopā ar mums! No pa-

matiem līdz jumtam - par izdevīgām cenām.

Kopā ar mums sapņi piepildās!
Krāslavā, Tirgus ielā 15

Autoskola “AUTO-MADARA” 
uzņem “B” kategorijas autovadītāju kursos. 

Organizācijas sapulce notiks 18. septembrī  plkst. 
15.00, Dagdā, Ezera 3. 

Tālr. 29427803, 29455509.

Jaunajā mācību gadā mā-
cības pirmajā klasē varētu 
sākt 22775 pirmklasnieki, 
liecina Izglītības un zināt-
nes ministrijas prognozes.

Prognozes liecina, ka pirm-
klasnieku skaits varētu pieaugt 
par 2000 skolēnu, salīdzinot ar 
pērno mācību gadu. Tādā veidā 

palielinātos arī kopējais skolēnu 
skaits vispārizglītojošās dienas 
apmācības programmās - šogad 
valstī varētu būt 199655 skolēni, 
kas ir par nepilniem 2000 vairāk 
nekā pērn.

Salīdzinot ar pērno gadu, 
varētu pieaugt arī otrās un tre-
šās klases skolēnu skaits. Sko-
lēnu skaita pieaugums varētu 

būt arī piektajā, sestajā, astotajā 
un devītajā klasē. Bērnu skaita 
samazinājums gaidāms ceturta-
jā un septītajā klasē, kā arī vi-
dusskolas posmā.

Reālais bērnu skaits sko-
lās būs zināms tikai septembrī, 
jo pat pirmajās mācību nedēļās 
skolēni maina izglītības iestā-
des.

Skolas gaitas sāks teju 23 tūkstoši pirmklasnieku
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Konferences dalībnieki 
tika iepazīstināti ar atskatu uz 
2013./14. mācību gadu un aktu-
alitātēm 2014./15. mācību gadā, 
kā arī ar Skolas pērlēm novadā. 
Skolotāji uzzināja, kāds ir peda-
gogu sadalījums pa pakāpēm, 
skolotāju sadalījums pa vecuma 
grupām, centralizētā eksāmena 
rezultātu apkopojumu. Viņiem 
atgādināja par starpvalstu kopī-
giem projektiem 2013./14. mācī-
bu gadā, ārzemju viesu delegā-
cijām, kuras apmeklēja novada 
skolas, par Dagdas vidusskolas 
un Verhņedvinskas ģimnāzijas 
veiksmīgi uzsākto sadarbību un 
tās sekmīgu turpinājumu. Tika 
sniegta informācija par starptau-
tisko projektu Comenius Dagdas 
vidusskolā (2012-2014. gads) -- 
projekta darbības laikā 37 skolas 
pārstāvji ir pabijuši 8 valstīs (Dā-
nija, Francija, Bulgārija, Ungārija, 
Portugāle, Zviedrija, Austrija, Po-
lija). Ziņoja par skolēnu nozīmī-
gākajiem panākumiem Latvijas 
zinātniskajā konferencē Rīgā, 
par citiem skolēnu panākumiem 
gada laikā. 

Aktuālais 2014./2015. mācī-

bu gadā būs organizēt skolēna 
pieredzē balstītu jēgpilnu mācību 
procesu, kurā tiek veicināta mā-
cību satura integrācija un dzīves 
darbības prasmju attīstība, mācī-
bu satura apguvē biežāk izman-
tojot tādas mācību metodes kā 
eksperimenti, modelēšana, lomu 
spēles un lasītprasmes izkopša-
na visu vecumposmu skolēniem 
visos mācību priekšmetos. No 
vairākiem citiem uzskaitītajiem 
punktiem, manuprāt, svarīgi at-
zīmēt to, ka paredzēts stiprināt 
skolēnu patriotismu, kultūridenti-
tāti un valstisko apziņu. 

Tas, kas rada satraukumu 
ir dati par skolēnu skaitu, diem-
žēl cipari ir tālu no demogrāfis-
kajā ziņā labākajiem gadiem. 
Dagdas novadā kopējais bērnu 
skaits izglītības iestādēs ir 1121. 
Pirmskolas izglītības programmu 
apgūs 111 piecgadīgie un seš-
gadīgie bērni. Skolās mācīsies 
877 skolēni, tajā skaitā: skolas 
gaitas uzsāks 79 pirmklasnieki, 
vidusskolas klasēs mācīsies 181 
skolēns. Pārējie 3-4 gadus veci 
bērni.

Juris ROGA

Skolotāju konference Dagdā
Dagdas vidusskolas aktu zālē notika novada izglītības dar-
binieku konference, kuru pēc skolēnu muzikāla sveiciena 
pasākuma dalībniekiem atklāja novada izglītības, kultūras 
un sporta nodaļas (IKSN) vadītāja Marija Micķeviča. Peda-
gogus uzrunāja pašvaldības priekšsēdētāja Sandra Višku-
re. Par aktualitātēm interešu un audzināšanas darbā, ceļā 
uz XI Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkiem 
ziņoja Agra Bērziņa, Valsts izglītības satura centra vadītāja 
vietniece, Interešu izglītības un tālākizglītības departamen-
ta direktore.

“Kur vien skaties, ko vien 
viedi - visur ziedi, ziedi, ziedi...”, 
tā savulaik rakstīja latviešu skolo-
tājs un dzejnieks, tautiskā roman-
tisma pārstāvis Vilis Plūdonis un 
šīs rindiņas patiesībā spilgti rak-
sturo agrāko gadu izstādes, kad 
ziedus cilvēki nesa jau no pir-
majām dienām. Šogad aktivitāte 
pamatīgi buksē, kāda iedzīvotāja 
izteicās, ka pie vainas ir sausā 
vasara. Bet varbūt procesu ap-
turēja gatavošanās mācību gada 
sākumam, un, tikko skolas laiks 

uzņems apgriezienus, arī puķu 
audzētāji sarosīsies un pagast-
mājā atkal veidosies ziedu jūra. 

Izvaltas tautas nama vadītā-
ja Anastasija Platace jau iepriekš 
saka lielu paldies visiem atsau-
cīgajiem cilvēkiem, kuri agrāk 
atbalstīja, un arī šogad gatavo-
jas atbalstīt tradīciju, piedāvājot 
izstādei pašu izaudzētos ziedus 
un dārzeņus. Kā jau katru gadu 
izstāžu aktīvos dalībniekus sumi-
nās tradicionālajā rudens ballē. 

Juris ROGA

Kuram skaistāki un 
 interesantāki?

Izvaltā ir vairākas tradīcijas, viena no tām ir rudens ziedu 
un kompozīciju izstāde pagasta gaitenī, kā arī ziedu, augu, 
dārzeņu paklāju veidošana ārā, pretī pagasta ēkai un dažā-
du kompozīciju veidošana gan telpās, gan ārpus tām. Pie-
dalīties izstādes tapšanā tiek lūgti visi pagasta iedzīvotāji 
– gan mazi, gan lieli, gan jauni, gan veci.  

4. oktobrī mums no 1156 
kandidātiem, kas pārstāv 13 po-
litiskās partijas, 12. Saeimā būs 
jāievēl tikai 100. Par to, kādas ir 
šīs partijas un politiskās apvienī-
bas, ko tās piedāvā, un kas ir šie 
cilvēki, kuri ir sarakstu priekšgalā, 
mūsu avīze jau stāstīja. Taču par 
tiem kandidātiem, kuri pārstāv 
trīs mūsu novadus, es domāju, 
jārunā atsevišķi. 

Tātad, no Aglonas novada 
Saeimas vēlēšanās startē divi 
kandidāti: Visvaldis Kursītis, SIA 
“Spārni V” vadītājs, kurš pārstāv 
partiju “Latvijas attīstībai” (parti-
jas priekšsēdētājs — Einārs Rep-
še), un Andrejs Stremjanovs, SIA 
“Spero SK” valdes loceklis, mūsu 
reģionā pārstāv partiju “Vienoti 
Latvijai” (saraksta līderis — Ai-
nars Šlesers).

Dagdas novadu pārstāv trīs 
vietējā līmeņa pazīstami iedzī-
votāji. No partijas “Vienotība”, 
ko Latgalē pārstāv satiksmes 
ministrs Anrijs Matīss, Saeimas 
vēlēšanās startēs Viktors Stikuts, 
bijušais priekšsēdētājs, pašlaik 
Dagdas novada domes deputāts. 
“Latvijas reģionu apvienība” (va-
dītājs — Mārtiņš Bondars) pirmo 
numuru Latgalē piešķīra 11. Sa-
eimas deputātam Jurim Viļumam. 
Trešais dagdānietis, kurš preten-
dē uz vietu Saeimā, ir Raimonds 
Nipers, Dagdas novada domes 
deputāts, SIA “Māra N” direktors, 
partijas “No sirds Latvijai” pārstā-
vis (tās līdere ir Ingūna Sudraba).

Šo pašu partiju pārstāv krās- 
lavietis Ilgvars Ugars, SIA “Kris-
tafors” valdes loceklis. Arī “PO-
LITISKĀ PARTIJA IZAUGSME” 
nav palikusi bez Krāslavas no-

vada pārstāvjiem (galvaspilsētas 
saraksta līdere — Maija Radzi-
ņa). To pārstāvēs Roberts Kuz-
nerevičs, Valsts meža dienesta 
Dienvidlatgales virsmežniecības 
Krāslavas nodaļas vecākais mež-
zinis, kā arī Krāslavas pamatsko-
las direktores vietniece un skolo-
tāja Silva Skride. Anita Ratkeviča, 
SIA “A. Ratkevičas konsultācijas” 
valdes locekle, supervizors, star-
tēs no nacionālās apvienības 
“Visu Latvijai!”- “Tēvzemei un brī-
vībai/ LNNK” (Latgales saraksta 
priekšgalā - Inese Laizāne). Zaļo 
un zemnieku savienība (Latgales 
sarakstā pirmais ir Aizsardzības 
ministrs Raimonds Vējonis) kā 
kandidātu ir izvirzījusi Krāslavas 
novada pašvaldības aģentūras 
“Labiekārtošana K” direktoru 
Ēvaldu Cauņu. Nevienam no so-
ciāldemokrātiskās partijas “Sa-
skaņa” (reģionālā saraksta līderis 
ir Andrejs Elksniņš) kandidātiem 
nav deklarēta dzīvesvieta kādā 
no mūsu trijiem novadiem. Taču 
Krāslavu šajā sarakstā pārstāv 
Raimonds Kalvišs — novada do-
mes deputāts, SIA “Big telecom” 
valdes priekšsēdētājs un “BITS” 
valdes loceklis.

Kas attiecas uz četrām atli-
kušajām partijām — “SUVERE-
NITĀTE”, “Brīvība. Brīvs no bai-
lēm, naida un dusmām”, “Jaunā 
konservatīvā partija” un “Latvijas 
krievu savienība” —, tad tajās 
nefigurē kandidāti no mūsu no-
vadiem. 

Līdz vēlēšanām atlicis tieši 
mēnesis. Vēl ir laiks, lai visu iz-
vērtētu un pieņemtu lēmumu! Lai 
Jūsu izvēle ir pareiza!

Marina NIPĀNE

Tuvojas 12. Saeimas vēlēšanas

Mūsu kandidāti
Drosmīgi un skaļi Latvijas politiķu ziņojumi, viņu komentā-
ri par valsts iekšējo un starptautisko stāvokli, kas aizvien 
biežāk izskan masu medijos, liecina par to, ka nav aiz kal-
niem vēlēšanas. 

Turpinājums. Sākums 1. lpp.
Gleznot Gleizda sāka jau 

slimnīcā, tur redzēja kā viens no 
pacientiem fotografē… Sākās 
jauna dzīve.

Jau daudzus gadus mākslas 
kritiķi un fotogrāfi strīdas par 
Jāņa Gleizdas darbu tehniku. 
Mākslinieks prata panākt apbrī-
nojamus efektus bez jebkādām 
datorprogrammām. Viņš vispār 
nelietoja datorus, jo viņa mākslas 
uzplaukums bija 20. gs 70-90 
gados. Tāpēc katrs, kurš skatās 
viņa darbus, var būt simtprocentī-
gi parliecināts – tā ir īsta māksla, 
brīnums, ko radījis ģēnijs. 30. au-
gustā Krāslavas nama foajē tika 
atklāta Jāņa Gleizdas agrīno dar-
bu izstāde. Apmeklētājiem izstādi 
piedāvāja mākslinieka atraitne 
Annele. Par viņu apbrīnojamo 
mīlas stāstu vairākkārt rakstījuši 
Latvijas žurnālisti. Tā bija divu 
domubiedru savienība, viņi ne no 
kā nebaidījās. 57 kopdzīves gadu 
laikā viņi pārdzīvojuši tik daudz, 
ka kļuva par vienu veselumu. Lai 
visu izprastu, tikai vienreiz ir jā-

dzird, kā un ko par Gleizdu stāsta 
viņa sieva...

Īpašo viesu vidū – Saeimas 
deputāte Janīna Kursīte – Pa-
kule, akadēmiskās biblotēkas 
direktore Venta Kocere. Annele 
Gleizda Kultūras namam uzdā-
vināja dažus mākslinieka darbus 
un sveci Latvijas karoga krāsās. 
To kopīgiem spēkiem iededzinā-
ja visi īpašie viesi. Autoru pirm-
kārt pārstāvēja lielā mākslinieka 
darbi, no kuriem nevarēja acis 
atraut...

Īpašu sajūsmu izsauc bērnu 
portreti. Prasme katrā fotogrāfijā 
panākt dziļu saturu nespēj atstāt 
vienaldzīgu. Turklāt nav fotogrā-
fam sarežģītāka žanra, kā foto-
grafēt bērnus, kuri ir nemitīgā 
kustībā un emocionālais stāvoklis 
mainās katru sekundi. 

Sieviešu portreti, ainavas, 
fantastiskas kompozīcijas – katrā 
fotogrāfijā skatītājs atradīs kaut 
ko sev īpaši tuvu. Gaisma Gleiz-
das darbos – īpaša parādība. 
Katrs darbs it kā izstaro siltumu 
un enerģiju. Par to pārliecināties 

var katrs, kurš apmeklēs izstādi. 
Kā saka, labāk vienreiz redzēt. 

Izstādē tika pārstāvēta Iman-
ta Ziedoņā grāmata „Epifānijas”. 
Noformējumā izmantotas māksli-
nieka fotogrāfijas. Divi ģēniji pa-
pildina viens otru...

Atklāšanas pasākumā at-
mosfēra bija tik silta, draudzī-
ga un neformāla, ka kādā mirklī 
apmeklētāji sadevās rokās un 
dziedāja dziesmu „ Pie Dieviņa 
gari galdi”, ko uzsāka izstādes 
apmeklētājs Dainis Platacis. Li-
kās, ka dzied visi, arī mākslinieka 
fotogrāfiju varoņi. Apbrīnojamā 
veidā Jānis Gleizda saliedēja tos 
cilvēkus, kuri bija atnākuši paska-
tīties uz viņa darbiem...

Izstāde mūsu Kultūras namā 
viesosies līdz 30. septembrim. 
Brīnums ir tepat blakus... Pilnīgi 
par brīvu...Kā reiz teica Albērsa 
Kamī: „ skaistums – tā ir mūžība, 
kas ilgst mirkli”. Lielisks izstādes 
epigrāfs...

Andrejs JAKUBOVSKIS
Alekseja GONČAROVA foto

Jāņa Gleizdas izstāde: tā sākās leģenda

Muitas amatpersonas ogļu 
kravā atklāj 80 tūkstošus kontra-
bandas cigarešu

Valsts ieņēmumu dienesta 
(VID) muitas amatpersonas 26. 
augustā, veicot kontroles pasā-
kumus uz Latvijas-Baltkrievijas 
robežas, novērsa mēģinājumu 
nelegāli pārvietot 80000 cigare-
tes bez akcīzes nodokļa markām. 

Indras muitas kontroles 
punktā muitas amatpersonas, 
veicot Latvijā iebraucoša kravas 
vilciena kontroli, tā vagonā zem 
akmeņogļu slāņa konstatēja mel-

nos polietilēna maisos iepakotas 
kartona kastes. Kontroles rezul-
tātā izņemti 80000 cigarešu „NZ”  
bez akcīzes nodokļa markām.

Lietas materiāli nodoti VID 
Muitas kriminālpārvaldei krimi-
nālprocesa uzsākšanai. Kopā 
šogad dzelzceļa muitas kontroles 
punktos uz Latvijas-Baltkrievi-
jas un Latvijas-Krievijas robežas 
muitas amatpersonas izņēmušas 
5,49 miljonus kontrabandas ciga-
rešu.

VID informē

Jauniešu biedrība „Robež-
nieku Kodols” īsteno Krās- 
lavas novada pašvaldības 
jauniešu projektu konkursa 
atbalstīto projektu „Kļūsti 
par īstu patriotu savā cie-
mā”.

Projekta mērķis bija dot ra-
došu, izglītojošu un praktisku ie-
guldījumu vides jautājumu risinā-
šanā Robežnieku pagastā caur 
brīvprātīgā darba veida izmanto-
šanu.

Projekta laikā izpildīti sekojo-
ši uzdevumi: pagasta iedzīvotāju 
vidū tika veikta aptauja par vides 
jautājumiem, organizētas rado-
šās darbnīcas, pagasta teritorijā 
organizēta „Lielā Talka”, redak-
cijā atrodas buklets, Robežnieku 
putni ieguva jaunus būrīšus, tur-
pinās absolventu alejas izveide.

Robežnieku pagasta teri-
torija ir viena no skaistākajām 
vietām Latgalē. Uz šejieni bieži 
brauc tūristi no visas Latvijas un 
arī no citām valstīm, līdz ar to ir 
svarīgi, lai teritorija būtu sakopta, 
estētiski noformēta, bet pagasta 
iedzīvotāji būtu izglītoti dažādos 
jautājumos.

Projekts apvieno ne tikai jau-
niešus, bet visus, kas vēlas radīt 
savu Dzimteni krāšņāku.

Jeļena KRŪMIŅA, Jauniešu 
biedrības locekle

www.kraslava.lv

Kļūsti par īstu 
patriotu savā ciemā
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- Kā es dzīvošu bez savām 
fizkultūras stundām? - Aizdomā-
jās Svetlana… - Es nezinu, man 
pagaidām ir gŗūti atbildēt uz šo 
jautājumu…

Šajā mirklī man, viņas bi-
jušajai skolniecei, sažņaudzās 
sirds. Sarunas laikā sapratu, cik 
izturības un pašsavaldīšanās 
slēpjas aiz šiem vārdiem. Un, kā 
man šķiet, es sajutu galveno: vi-
ņai vēl ir cik uziet ideju un neiztē-
rētu spēku.

Kad pagājušā mācību gada 
beigās Svetlana Smirnova pazi-
ņoja, ka pārtrauks savas darba 
gaitas, vairākums viņas kolēģu to 
uztvēra kā joku. Smirnova - pen-
sionāre?! Tā, kura ar savu enerģi-
ju un darbaspēju sados jebkuram 
jaunajam skolotājam, paliekot 
par sieviešu skaistuma un grāci-
jas paraugu vidusskolas vecuma 
meitenēm?

Jā, šķiet, ka pati Svetlana 
Smirnova vēl netic tam, ka pirmo 
reizi 40 gadu laikā varēs pamos-
ties ar domu, ka sācies jaunais 
mācību gads. Viņas maksimālais 
plāns tā arī palika neīstenots. 
Nebūs jāanalizē katra sava dar-
ba diena: vai pietika izturības, 
reizēm - izlēmības un uzstājības, 
lai novadītu pilnvērtīgu mācību 
stundu vai sporta sekcijas nodar-
bību? Vai nav kādu bērnu vai ko-
lēģi aizvainojusi ar stingrāku vār-
du? Viņa nespēj noticēt arī tam, 
ka, neskatoties pulkstenī, varēs 
ciemoties pie saviem vecākiem 
Daugavpilī, kuri ir jau cienījamā 
vecumā, un baudīt komunikāciju 
ar septiņgadīgo mazdēlu Artēmi-
ju, kurš pagaidām viņu neuztver 

kā vecmāmiņu tradicionālajā šī 
vārda izpratnē, bet uzrunā viņu 
tikai vārdā - Svetlana. 

Atklāti sakot, Svetlana vēl 
nav sasniegusi to vecumu, kad 
skolotājs var doties pelnītā at-
pūtā. Tas, pēc Krāslavas “Vara-
vīksnes” vidusskolas direktores 
Ludmilas Senčenko vārdiem, 
norāda uz Smirnovas raksturu: 
“Svetlana - perfekcioniste. Vi-
sam, ko uzsāk, ir jābūt kvalitatīvi 
paveiktam. Cik ļoti viņa ir prasīga 
pret citiem, tikpat pret sevi. Jāsa-
ka, pirmkārt, pret sevi.”

“Viņa ir tās vecās gvardes 
skolotāju pārstāve, kuri nerēķinās 
ar personīgo laiku, gatavi būt dar-
bā no rīta līdz vakaram. Pārdzīvo 
ne tikai par savām neveiksmēm, 
bet arī par savu kolēģu. Satrau-
cas, ja kaut kādu apstākļu dēļ 
bērniem netiek radīt ideāli aps-
tākļi,”- papildina mācību daļas 
vadītāja Ieva Bojarčuka.

Pati Svetlana savu priekšlai-
cīgo aiziešanu “pensijā” raksturo 
šādi: “Pavirši strādāt nekad nees-
mu mācējusi. Pēdējie gadi grūti 
gan fiziski, gan emocionāli. Ir nā-
cies strādāt ar visu vecumu bēr-
niem, arī vecāko klašu. Nevaru 
teikt, ka nebiju autoritāte audzēk-
ņu vidū, taču noturēt šo līmeni 
man jau ir grūti, bet pazemināt 
latiņu negribu.”

Kā saka, komentāri ir lieki. 
Tiem, kuri saprot, ka sporta stun-
das skolā nav tikai mācību prog-
rammas daļa, ka sporta skolotājs 
palīdz nepieļaut skolēna mugur-
kaula deformāciju, kā arī audzi-
na skolēnā gribasspēku, izlēmī-
bu, uzstājību, mērķtiecību, un 

pašvērtības un harmonijas 
izjūtu. Smirnova strādāja 
tieši ar šādu nolūku. Nav 
svarīgi, vai tā bija spor-
ta spēle, sacensības vai 
vispārīgas fiziskās saga-
tavotības vingrojumu kom-
plekss. Vienmēr (visus 40 
gadus!) centās būt skolē-
niem enerģijas, savāktības 
un viegluma piemērs. Tas 
viņai palīdzēja nevis iet, bet 
lidot kā pūkai. Līdz 55 gadu 
vecumam viņa bija ne tikai 
pilsētas sieviešu volejbola 
komandas vadītāja, bet arī 
rezultatīvākā un spilgtākā 
sportiste laukumā.

Daudzu gadu laikā 
Svetlanas kolēģi viņā novē-
roja to “enerģijas ģenerato-
ru”, kas ļauj viņai būt  jaunu spor-
ta turnīru iniciatorei. Šie turnīri ir 
kļuvuši populāri pat ārpus skolas 
sienām. Piemēram, jaungada vo-
lejbola turnīrs. Svetlana ar labiem 
panākumiem vadīja volejbola un 
basketbola nodarbības sporta 
skolā. Turklāt viņa paguva būt 
paraugsaimniece mājās, rūpēties 
par saviem mīļajiem un vienmēr 
nevainojami izskatīties, iekarojot 
simpātijas ar savu saulaino smai-
du un labo noskaņojumu.

Protams, ne viss viņai nāca 
tik viegli, kā izskatās no malas. 
Svetlana ir ļoti pateicīga savam 
vīram Aleksandram, kurš arī ilgus 
gadus Krāslavas 2. vidusskolā 
strādāja par fizkultūras skolotā-
ju, par atbalstu un prasmi īstajā 
brīdī būt par plecu, kur izraudā-
ties, bet meitai Natālijai par to, 
ka nereti skolotājiem sveši bērni 

prasa daudz vairāk laika 
un uzmanības kā savi. Un, 
protams, mammai, kura sa-
vulaik atveda viņu uz spor-
ta vingrošanas pulciņu, lai 
tievajai, sīkajai meitai izvei-
dotos skaista figūra. Līdz 
ar to liekot pamatus mīles-
tībai pret sportu un nosakot 
nākotnes profesiju. Par to 
Svetlana nekad nav nožē-
lojusi. 

Kādus apbalvoju-
mus Svetlana Smirnova 
ir saņēmusi par ilgajiem, 
pašaizliedzīgajiem darba 
gadiem? Visaugstākos, uz-
skata Svetlana: “Ilgo darba 
gadu laikā neatceros gadī-
jumu, lai kāds no bērniem 
mani pieviltu, neierodoties 

uz sacensībām vai pavirši star-
tējot. Nekad neesmu šaubījusies 
par savu bijušo kolēģu uzticību 
mūsu kopējam darbam. Skolas 
sporta rādītāji, par kuriem nekad 
nav bijis jākaunas, ir komandas 
darbs. Ja katrs sporta skolotājs 
strādās individuāli -- rezultātu ne-
būs nekad.” Protams, ir saņemts 
arī Izglītības un zinātnes ministri-
jas goda raksts.

Runā, ka pati Smirnova par 
saviem nopelniem nekad nav 
lielījusies, mācēja būt pateicīga 
bērniem par viņu centieniem, rei-
zēm par visai smago darbu. Viņai 
nebija mīlulīšu vai neapdāvinā-
tu bērnu. Viņa ne reizi nav likusi 
šķēršļus saviem kolēģiem, vien-
mēr bija cilvēcīgas pieklājības 
piemērs jebkurā situācijā. 

Lai Dievs dot, ka katrs sko-
lotājs pabeidzot savas darba gai-
tas, varētu dzirdēt šādus,  sev 
adresētus vārdus.

Valentīna SIRICA
Autores foto un no 

Svetlanas SMIRNOVAS arhīva

Aizraujoša sižeta tapšana               

Radošuma pasaule                                                            

                   Alekseja GONČAROVA foto

Par labiem cilvēkiemMaksimāli…

Aicinām medniekus, pēc 
mežacūku nomedīšanas, par to 
atdošanu kompensācijas saņem-
šanai, kā arī par blakusproduktu 
nodošanu ievietošanai konteine-
rā, sazināties ar atrašanās vietai 
tuvāko kontaktpersonu.

Konteineru atrašanas vietas
Dagdas novads: Dagdas pa-
gasts, Midiši; Šķaunes pagasts, 
Šķaune.
Krāslavas novads: Ūdrīšu pa-
gasts, Peskovnieki, Aišpuri.
Aglonas novads: Aglonas pa-
gasts, Ancveriņi. 
Kontaktpersona Vija Dimpere (t. 
26597942).

PVD informē

Mežacūku blakus-
produktu konteineru 

atrašanās vietas

Bērnu kultūras projekts 
“Garā pupa” aicina pieteikties 
bezmaksas kultūrizglītojošām 
ekskursijām, kas reģionu maz-
nodrošinātajiem bērniem piedā-
vā iespēju iepazīties ar Rīgu un 
tās dāvātajām kultūras iespējām. 
Pieteikties ekskursijām aicinātas 
Latvijas reģionu skolas un paš-
valdības, sadarbojoties ar vietējo 
sociālo dienestu.

Biedrības “Ascendum” bēr-
nu kultūras projekts “Garā pupa” 
šoruden sāks jau sesto sezonu. 
Šajā sezonā papildus ierasto te-
ātru un muzeju apmeklējumiem 
ekskursantiem būs iespēja iepa-
zīties arī ar jaunuzcelto Gaismas 
pili. Pilnībā tiks segti visi ar eks-
kursiju saistītie izdevumi, pašval-
dībām nepieciešams segt tikai 
transporta izdevumus.

Ekskursiju pieteikumus un 
papildu informāciju iespējams 
saņemt, atrakstot uz e-pas-
tu zane@ascendum.lv. Neskaid-
rību gadījumā zvanīt 28696981. 
Plašāku informāciju par pašu pro-
jektu iespējams uzzināt interneta 
mājaslapā www.ascendum.lv/lv/
gara-pupa.

Zane KĀLBERGA, projekta 
“Garās pupa” vadītāja

Biedrība “Ascendum” ir sa-
biedriskā labuma organizācija, 
kuras mērķis ir veicināt Latvijas 
augšupeju — ekonomisko, garīgo 
un sociālo — mērķtiecīgi atbalstot 
kultūru, zinātni un pilsonisko sa-
biedrību.

Bezmaksas 
 ekskursijas 

Rīgā

Laikraksta 
“ Ezerzeme” redakcija 

pieņem 
 SLUDINĀJUMUS 

darbadienās no plkst. 
8.00 līdz 17.00. 
Tālr. 65681464.
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Dagdas novada pašvaldības 
rīkotajā projektu konkursā “Sa-
biedrība ar dvēseli 2014” iesnieg-
to projektu skaitā bija grupas 
“Asūnes TN sieviešu vokālais an-
samblis “Paziņas”” projekts “Ska-
tuves tērpu darināšana sieviešu 
vokālajam ansamblim “Paziņas””, 
kas tika atbalstīts 403,70 euro 
apmērā. 

Tautas nama vadītāja Olga 
Lukjanska: “Mūsu līdzdalība pro-
jektā bija darba apmaksa. Ir pa-
šūtas 13 kleitas, top 13 tunikas 
jeb blūzītes. Pagaidām kolektī-
vam nav iespēju tajos parādīties 
skatītājiem, jo cūku mēra dēļ 
pasākumi ir atcelti. Mums izpa-
lika pilngadības svētki, kas bija 
plānoti jūlija vidū un vispār daudz 
pasākumu zaudējām. Tai pašā 
laikā nav ļaunuma bez labuma 
– pirmoreiz kopš strādāju tautas 
namā, bija iespēja izmantot at-
vaļinājumu vasarā. Pirms dažām 
dienām kolektīvam notika pirmais 

mēģinājums pēc atvaļinājuma. 
Sievietes man jautāja: “Kam ga-
tavojamies?”. Bet šie aizliegumi 
nebūs jau mūžīgi, un varēsim 
turpināt priecēt savus skatītājus.” 

Tautas nama vadītāja gatavo 
vēl vienu projektu par āra trena-
žieriem, kas pērn tika iesniegts 
biedrības „Krāslavas rajona part-
nerība” projektu konkursam, bet 
netika atbalstīts, jo neatbilda tam, 
kam tajā gadā piešķīra finansēju-
mu. Šogad akcents ir sportam un 
aktīvai atpūtai, tālab projektu ie-
sniegs atkārtoti. Dagdas novada 
dome jau apstiprināja projektam 
nepieciešamo līdzfinansējumu, 
redzēs, kā tālāk attīstīsies si-
tuācija. Katrā ziņā Asūnē dzīvo 
sportiska tauta, sevišķi — jau-
nieši. Vieta, kur šos trenažierus 
novietot, jau sen noskatīta. Inte-
rese par trenažieriem ir gan bēr-
nu, gan jauniešu, gan pieaugušo 
vidū.

Juris ROGA

Viens projekts realizēts, 
otru cer realizēt

Pateicoties Dagdas novada 
pašvaldības piešķirtajam finan-
sējumam vairākiem jauniešu no-
darbinātības projektiem, Asūnē 
jūnijā strādāja pieci cilvēki, kuri 
pina vainagus Jāņiem un palīdzē-
ja vietējā tautas nama vadītājai 
ielīgošanas pasākuma organizē-
šanā. Četras meitenes strādāja 
jūlijā, kuras gatavoja rotājumus 
pilngadības svētkiem, kuri cūku 

mēra dēļ nenotika, taču jauniešu 
ieguldītais darbs neies zudumā. 
Augustā trīs meitenes dekorēja 
tautas nama gaiteņa sienu, zīmē-
jot uz tās milzīgu ozolu (attēlā), 
bet viens jaunietis krāsoja bēr-
nu rotaļu namiņu pie brīvdabas 
estrādes. Par darbu jaunieši sa-
ņems dāvanu kartes 30 eiro vērtī-
bā kancelejas preču iegādei.

Juris ROGA, autora foto

Bērni un jaunatne vasarā 
labprāt strādā

Rudens pazīmes                    
                                      Alekseja GONČAROVA foto

     Gadalaiki                      

Valdība atbalstīja Tieslietu mi-
nistrijas izstrādāto rīkojuma projek-
tu par Vissvētākās Marijas Debe-
sīs uzņemšanas svētku (Aglonas 
svētki) noteikšanu par valsts nozī-
mes pasākumu, kā arī pasākuma 
nodrošināšanas un drošības plāna 
apstiprināšanu.

Šā gada martā Tieslietu minis-
trija saņēma Romas Katoļu baznī-

cas Rēzeknes – Aglonas diecēzes 
bīskapa vēstuli, kurā lūgts Ministru 
kabinetam atzīt par valstiski nozī-
mīgiem ikgadējos Aglonas svētkus 
2015. gadā. Vēstulē lūgts arīdzan 
nodrošināt svētceļnieku un citu pil-
soņu un ārvalstu viesu satiksmes 
organizēšanu, medicīnisko apkal-
pošanu un citus ar drošību saistī-
tus pasākumus.

Kopumā Aglonas svētku no-
rises nodrošināšanai 2015. gadā 
ir piešķirti 124 886 euro. Finansē-
jums tiks piešķirts vairākām mi-
nistrijām.

Plašāka informācija par fi-
nansējuma sadali un veicama-
jiem pasākumiem Aglonas svētku 
norises nodrošināšanai pieeja-
ma Ministru kabineta mājaslapā.

Likumdošanas aktualitātes
Atbalsta pasākumu plānu Aglonas  svētkiem 2015. gadā

Ceturtdien Eiropas Komisi-
jas (EK) Lauksaimniecības tirgu 
ekspertu grupā paziņoja lēmumu 
īstenot atbalsta pasākumus piena 
un piena produktu tirgū, piešķirot 
atbalstu sviesta un vājpiena pul-
vera privātai uzglabāšanai. EK in-
formēja arī par to, ka tiek vērtēta 
iespēja piešķirt atbalstu arī sieru 
privātai uzglabāšanai, ņemot 
vērā, ka tieši siers bija galvenais 

uz Krieviju eksportētais produkts 
ne tikai piena produktu grupā, bet 
arī kopumā. Plānots, ka privātās 
uzglabāšanas izmaksas ES segs 
trīs līdz septiņus mēnešus.

 Par atbalstu sviesta un vāj-
piena pulvera privātai uzglabāša-
nai apstiprināšanu EK plāno lemt 
2. septembrī, īpaši šim nolūkam 
sasauktā EK Lauksaimniecības 
tirgu ekspertu grupas sanāksmē. 

Atbalsta apmēru pagaidām EK 
nav publiskojusi. Par to, vai at-
balsts tiks piešķirts arī sieru uz-
glabāšanai, EK lems vēlāk.

 Līdz šim Latvijas piena pro-
duktu ražotāji nav izmantojuši 
privātās uzglabāšanas atbalsta 
pasākumus sviestam un vājpiena 
pulverim, savukārt sieriem atbalsts 
tika izmantots nelielā daudzumā 
pirmajos dalības ES gados.

Ministru kabineta (MK) sēdē 
tika izskatīti un apstiprināti grozīju-
mi likumā Par nodokļiem un node-
vām. Grozījumi paredz finansiālās 
grūtībās nonākušajiem uzņēmu-
miem piešķirt nodokļu nomaksas 
termiņa pagarinājumu līdz pieciem 
gadiem.

Šāds pats kritērijs būs piemē-
rojams arī citiem nodokļu maksā-

tājiem, kuru darbība ir saistīta ar 
sankcijām pakļauto preču ekspor-
tu un ražošanu (lauksaimniecība, 
transports, loģistika un nodokļu 
maksātāji, kas savu produkciju 
realizē citās Eiropas Savienības 
valstīs eksportam uz Krieviju), pie-
mēram, kā pierādījums tam būtu 
attiecīgu piegāžu un pakalpojumu 
sniegšanas līgumu laušana.

Regulējums ir vērsts uz lab-
prātīgās nodokļu nomaksas veici-
nāšanu, ierobežojot iespēju nepil-
dīt nodokļu saistības, kas savukārt 
ilgtermiņā var uzlabot nodokļu 
maksātāju maksātspēju un novēr-
sīs iespējamo zaudējumu rašanos 
nodokļu maksātājam.

Par grozījumiem likumprojek-
tā vēl jālemj Saeimai.

EK sola īstenot atbalsta pasākumus piena 
 produktu privātai uzglabāšanai

Nodokļu nomaksas termiņa pagarinājums

Labklājības ministrija (LM) 
no valsts budžeta plāno nodro-
šināt alternatīvās komunikācijas 
tehniskos palīglīdzekļus tiem 
cilvēkiem, kuriem ir traucēta vai 
ierobežota iespēja saprasties Al-
ternatīvās komunikācijas tehnis-
kie palīglīdzekļi ir paredzēti, lai 
palīdzētu sazināties cilvēkiem ar 
apgrūtinātu verbālo komunikāci-
ju. Tie var būt gan cilvēki ar sma-
giem garīga rakstura traucēju-
miem, dzirdes traucējumiem, gan 
cilvēki ar autiska spektra traucē-

jumiem vai cilvēki pēc smagām 
saslimšanām (insulta, u.c., kuru 
rezultātā cilvēkam radušies ver-
bālās komunikācijas traucējumi).

Ir vairāki alternatīvās komu-
nikācijas veidi: netehniskā (fo-
togrāfijas, attēli, piktogrammas, 
specializēti izdevumi (grāmatas), 
komunikācijas dēļi, u. c.); vien-
kāršās tehnoloģijas (balss ierak-
sti, u.c.); sarežģītas tehnoloģijas 
(datori, datorprogrammas u. c.).

Atbilstoši minētajiem komu-
nikāciju veidiem ir grupējami arī 

alternatīvas komunikācijas teh-
niskie palīglīdzekļi: signālpogas; 
runas dēļi; kabatas komunikatori; 
telefoni.

LM skaidro, ka iepriekšminē-
tos palīglīdzekļus nepiešķirs cil-
vēkiem ar dzirdes traucējumiem, 
jo viņiem tehniskos palīglīdzekļus 
piešķir Latvijas Nedzirdīgo savie-
nība.

Pēc LM prognozēm apmē-
ram 493 cilvēkiem būtu nepiecie-
šamas alternatīvās komunikāci-
jas tehniskās palīgierīces.

LM plāno nodrošināt alternatīvās komunikācijas 
 tehniskos palīglīdzekļus

Jau septīto gadu pēc kārtas 
Aglonas novada iedzīvotāju ini-
ciatīvas grupa „Velomīļi”  vienā 
no augusta sestdienām Aglonā 
pulcina gan mazus, gan lielus 
velomīļus uz pasākumu –  ve-
lodienu “Ar veļiku pa Aglyunu”. 
Atsaucība no vietējo iedzīvotāju 
puses gan varēja būt lielāka, taču 
no  31 iedzīvotāja, kas kārtoja 
eksāmenu,  19 pagasta iedzīvo-
tāji ieguva velotiesības, kuras tika 
svinīgi pasniegtas velodienas at-
klāšanas pasākumā. Šogad jaut-
rā, sportiski azartiskā un nedaudz 
lietainā gaisotnē norisinājās da-
žāda veida velosacensības, ku-
rās piedalījās dažāda vecuma 
139 velomīļi.

Pēc veloparādes pa Aglonas 
ielām, velobraucēji devās marato-
na trasēs. Tautas klases distancē 
(15 km) ar saviem spēkiem mēro-
jās 62 dalībnieki, bet meistarklasē 
(30 km) – 50 dalībnieki. Trase ne-
bija viegla, bet dalībnieki veiksmī-
gi pārvarēja grūtības. Velodienā 
piedalījās arī daži ārzemju viesi 
no Turcijas un Īrijas.

Kombinētajā stafetē startēja 
5 komandas triju cilvēku sastāvā 
un rādīja ne vien savu ātrumu 

skriešanā un veiklību velopras-
mē, bet arī peldēšanā. Centība 
un neatlaidība valdīja bērnu šķēr-
šļu joslas pārvarēšanas disciplī-
nā, kurā piedalījās bērni sākot no 
4 gadu līdz 11 gadu vecumam. 
Kopumā šķēršļu joslā piedalījās  
27 bērni.

Pasākuma noslēgumā tika 
sumināti un sveikti ātrākie, veik-
lākie, veiksmīgākie velodienas 
sacensību dalībnieki, kā arī spor-
tiskākās ģimenes,  gan jaunākie, 
gan „sirdī jaunākie” dalībnieki.

Īpašu svinīgumu apbalvo-
šanas brīdī sagādāja pūtēju trio 
Jānis, Gints un Guntis.

Grupa “Miggla” velodienas 
dalībniekus un to atbalstītājus 
aicināja uz lustēšanos līdz rītaus-
mai zaļumballē.

Aglonas pagasta iedzīvotāju 
iniciatīvas grupa „Velomīļi” patei-
cas visiem sarīkojuma dalībnie-
kiem, lai piedalītos „Ar veļiku pa 
Aglyunu 2014”, domu biedriem 
un atbalstītājiem.

Uz tikšanos 2015.gadā!
Ingūna BARKEVIČA, Aglonas 
iedzīvotāju iniciatīvas grupas 

“Velomīļi” pārstāve
www.aglona.lv

Īsts tautas sporta popularizēšanas piemērs
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Svētki un ikdiena Izvaltā

Sākās viss ar to, ka pilngad-
nieki turpināja savu priekšgājēju 
nesen iedibināto tradīciju — ko-
ciņa stādīšanu laukumā starp 
pagastmāju un savu pirmo sko-
lu. Šogad tur tika iestādīta jau 
trešā eglīte. Lai aug un zaļo, lai 
skolotāji, pagasta pārvaldes un 
kultūras darbinieki atceras piln-

gadniekus, kuri dāvināja šo koci-
ņu. Katrs jaunietis pielika savus 
spēkus kociņa stādīšanā. Pēc 
tam kopīgi nofotografējās. 

Pasākums turpinājās telpās, 
tam bija divas vadītājas, kas no-
sacīti sadalīja pienākumus starp 
pilngadniekiem un bērnības svēt-
ku dalībniekiem. Pārdomātais 

scenārijs neļāva slīkt garlaicībā 
ne bērniem, ne jauniešiem, ne 
pieaugušajiem. Viena vadītāja 
klātesošos iepazīstināja ar maza-
jiem bērniem, uzdāvināja mīksto 
mantiņu, un katrs no viņiem ie-
dedza savu svecīti svečturī. Otra 
vadītāja aicināja pilngadniekus 
atcerēties savu bērnību, iededzi-
not svecīti un dāvanā saņemot 
mīksto rotaļlietu. Lai visi pasāku-
ma dalībnieki atcerētos, ka reiz 
katrs bijis bērns, tika novadīta 
kopīga rotaļa “Kas dārzā, kas 
dārzā, bitīt rožu dārziņā...” Pēc 
šīs rotaļas vecākus, pilngadnie-
kus un mazos bērnus pacienāja 

ar medu. Tika organizēta arī šū-
pošanās – mazos bērnus šūpoja 
pārmaiņus ar pilngadniekiem.

Ja ir svētki, tad ir arī uzru-
nas – īsākas un garākas, bet 
sirsnīgas un sirdi saviļņojošas. 
Par bērnību un pirmajiem soļiem 
pieaugušo pasaulē runāja gan 
pasākuma vadītājas, gan pamat-
skolas direktore Zenta Gaveiko, 
gan  pilngadnieku pirmā audzinā-
tāja Ligita Stivriņa, gan skolotāja 
Ārija Misjūne, kura audzinās šī 
gada pirmo klasīti, gan bērnudār-
za audzinātāja Regīna Leikuma.

Starp citu, tā kā bērnudārzā 
gāja gan vieni, gan otri bērni, bija 
savdabīgs apsveikums no bērnu-
dārza — uz slotas atlidoja “raga-
na”, kura uz tās izvizināja gan ma-
zos, gan lielos bērnus. Pasākumā 
dziedāja pamatskolas meiteņu 
ansamblis Silvijas Stivriņas vadī-

b ā , 

kā arī uzstājās deju grupa “Ali-
sa”, kurā dejoja gan krāslavietes, 
gan izvaltietes. Bija jauks apsvei-
kums no muzikanta – dzīvā mū-
zika, protams, šo pasākumu tikai 
bagātināja. Vārds tika dots arī 
bērnu vecākiem.

Pasākums noslēdzās tradi-
cionāli — svaigā gaisā pie akas. 
Jaunieši savus svētkus atzīmēja 
ar šampanieša glāzi, bērni — ar 
sulām un augļiem. Gaisā aizlidoja 
trīs laternas ar novēlējumiem: vie-
na — par bērnību, jauniešu later-
na un vecāku laterna. Tik skaisti 
aizlidoja, ka pilngadnieki nenocie-
tās un tūlīt pat palaida gaisā savas 
laternas, kuras viņiem uzdāvināja 
pirmā audzinātāja Ligita Stivriņa. 
Debesis virs Izvaltas kādu laiku 
bija pilnas ar laternām!

Juris ROGA
Lindas Trules foto

Pilngadnieku trešā eglīte
Izvaltas pagastā pilngadības svētkus svin kopš neatmina-
miem laikiem, bet šogad šos svētkus apvienoja ar Bērnī-
bas svētkiem un tie izvērtās tik brīnišķīgi, kā vēl nekad! 
Jau maijā klīda runas, ka šogad pirmklasnieku nebūs un 
Bērnības svētki tālab netika rīkoti, bet pēkšņi viss izdevās 
pilnīgi citādi – ir četri pirmklasnieki! Nekas cits neatlika, kā 
abus svētkus svinēt kopā.  

Energoefektivitātes paaug-
stināšanas pasākumi šovasar 
veikti Izvaltas pagasta izglītības 
iestādē, kur realizēts projekts 
„Kompleksi risinājumi siltumnīc- 
efekta gāzu emisiju samazināša-
nai Izvaltas pamatskolā”. Darbi 
iesākās maijā un pabeigti pavi-
sam nesen — augusta vidū.

Skolai veikta ārsienu silti-
nāšana ēkas jaunās piebūves 
daļai, kura 1957-1958. gadā tika 
piebūvēta 18. gs. celtajai jezuītu 
klostera ēkai. Piebūves daļā ir 
veikta logu aiļu siltināšana, sil-
tumenerģijas skaitītāja montāža 
(visai ēkai), pamatu cokola sil-
tināšana ēkas jaunās piebūves 
daļai (t.sk., bruģa apmales ierī-
košana), bēniņu siltināšana visai 
ēkai (t.sk., pārvietošanās laipu 
izveidošana, izejas lūku uz jumta 
nomaiņa, jumta seguma nomai-
ņa, kur tas nepieciešams; kāpņu 
telpu izvirzījuma bēniņos sienu 
un jumta pārseguma siltināšana), 
koka rāmju logu nomaiņa jaunajai 
ēkas daļai un koka rāmju durvju 
nomaiņa jaunajai ēkas daļai. Pro-
jekta kopējās izmaksas ir 174 
tūkstoši eiro, lielākā daļa ir Klima-
ta pārmaiņu finanšu instrumenta 
finansējums, kā arī Krāslavas no-
vada domes finansējums.

Izvaltas pamatskolas direk-
tore Zenta Gaveika pastāstīja, 
ka sadarbībā ar būvfirmu SIA 
„STRUCTUM”, kas siltināja skolu 
barterdarījuma rezultātā uzlabots 
sienas apmetums un jumta kons-
trukcija vecajai ēkas daļai, ķīmi-
jas kabinetā ierīkoti uzkarināmie 
griesti, nokrāsotas sienas. Par 
pagasta finansējumu kabinetā ie-
rīkots jauns apgaismojums.

Z. Gaveika: “Skolas ēkas 

siltinātajā daļā izmi-
tinātas gandrīz visas 
klases, ir izvietota 
skolēnu garderobe, 
mazā sporta zāle, 
zēnu mājturības ka-
binets, šajā daļā at-
rodas arī pagasta 
bibliotēka.

Skolas remont- 
darbos lielu artavu 
deva arī skolas dar-
binieki. Ap vecajiem 
skolas logiem bija 
daudz plastikāta, 
savlaicīgi, vēl pava-
sarī visu noņēmām, 
ja to neizdarītu, labs 
materiāls tiktu iz-
mests būvgružos. 
Pēc remonta aplikām 
atpakaļ. Puspagrabstāvā piecās 
telpās sienām bija koka apdare 
līdz logiem un veci stendi. Arī to 
paši aizvācām, kad iesiltināja pa-
matus, sienas tika apstrādātas ar 
apmetumu un nokrāsotas – tas 
bija mūsu darbs. Lai būvgružos 
nenonāk logi, kas tika izņemti ar 
visu kārbu, nesām to visu pie kat-
lu mājas, krāvām kaudzēs, logu 
rāmjus ar stikliem atdevām pa-
gasta iedzīvotājiem, kuriem bija 
pēc tā vajadzība. Arī veco šīferi 
piedāvājām iedzīvotājiem.

Skolas tehnisko darbinieku 
spēkiem ar pašvaldības finansiā-
lo palīdzību izremontēta garde-
robe pie aktu zāles. Veikts kos-
mētiskais remonts (grīdas, dažas 
durvis, mūzikas kabinetā krāso-
tas sienas, griesti, logu rūtis). 
Par Izvaltas pagasta pārvaldes 
finansējumu bijušā Jezuītu klos-
tera ēkas otrā stāva fasādes da-
ļai nomainīti deviņi vecie logi pret 

pakešlogiem, kas labāk saglabās 
siltumu un uzlabos arī ēkas fa-
sādes vizuālo veidolu. Novērsti 
Veselības inspekcijas kontroles 
aktā minētie trūkumi — pirmssko-
las telpu tualetēs izveidotas atse-
višķas kabīnes ar nodalījumiem, 
nokrāsots nestandarta sporta in-
ventārs.

Remontdarbu laikā daudz 
palīdzēja algotajos pagaidu sa-
biedriskajos darbos nodarbinātie 
cilvēki, bet sevišķi gribu uzslavēt 
savus darbiniekus. Gods un sla-
va saimniecības daļas vadītājam 
Jurim Iliško, un skolas tehniska-
jam personālam – Irinai Jakovļe-
vai, Irinai Avizičai, Karīnai Drelei 
un Nadeždai Leikumai, kuras 
paveica milzīgu darba apjomu. 
Strādāja arī skolotāji – atbrīvoja 
no putekļiem mēbeles, mazgāja 
logu aizkarus un veica citus dar-
bus.

Mācību gada laikā par paš-
valdības līdzekļiem visi skolotāji 

tika nodrošināti ar savu datoru, 
lai var efektīvi strādāt ar e-klasi. 
Piecām klasēm dienvidu pusē ir 
iegādātas jaunas žalūzijas, kas ir 
labāks risinājums, nekā aizkari.”

Lai arī lielie ieguldījumi sa-
mazinās siltumnīcefekta gāzu 
emisiju un uzlabos ēkas ener-
goefektivitāti, tātad arī taupīs 
līdzekļus, jo vajadzēs mazāk 
kurināmā, taču tas nekā neatri-
sina galveno problēmu – skolēnu 
skaits no gada uz gadu lēnām 
samazinās. Pamatskolas 1.-9. 
klasēs nu jau palikuši 62 skolēni, 
turklāt nav piektās klases. Pirma-
jā klasītē devušies vien 4 bērni, 
pirmsskolā mācās 11 bērni. Ir 14 
pedagogi, ieskaitot divas pirms-
skolas skolotājas. Protams, dau-
dzi no šiem skolotājiem strādās 
tikai dažas stundas nedēļā un ne 
katru dienu, attiecīgi — nelielas 
algas.

Juris ROGA
Autora foto

Mācības uzsāk pamatīgi atjauninātā skolā
Izvaltas pamatskolai pē-
dējā laikā ir izveidojusies 
cieša sadarbība ar Baltijas 
draugu (Baltikums Venner) 
brīvprātīgo Norvēģijas sa-
biedrisko organizāciju. Pa-
teicoties tai, jau otro gadu 
izglītības iestāde saņem 
gan skolai nepieciešamos 
kancelejas piederumus, 
gan lietotas mēbeles, gan 
lietotas drēbes skolēniem, 
kuras pienākas maznodro-
šinātām ģimenēm. 

Šovasar saņemtajā kravā 
lielākais prieks ir par lietotu, bet 
labā stāvoklī esošu skolas gar-
derobes komplektu. Šādu vēlmi 
iegūt labu garderobes komplektu 
pirms gada izteica skolas direk-
tore Zenta Gaveika, tiekoties ar 
šīs Norvēģijas sabiedriskās or-
ganizācijas pārstāvi Borre kungu. 
Tagad katram skolēnam ir savs 
personīgais skapītis, kuru iespē-
jams aizslēgt. Tiesa, piekarināmo 
atslēdziņu, ja kādam skolēnam 
būs tāda vajadzība vai vēlēša-
nās, ir jāiegādājas par vecāku 
līdzekļiem. Skolas foajē ir ierīkoti 
atpūtas stūrīši skolēniem, izman-
tojot dāvinātos dīvānus. Papil-
dināti mācību kabineti ar dažām 
mēbelēm, krēsliem, galdiem. 
Šajā sūtījumā bija arī kancele-
jas piederumi, papīrs, drēbes un 
apavi maznodrošināto skolēnu 
vecākiem, mēbeles. Palīdzības 
krava bērniem un vecākiem izda-
līta šīs vasaras laikā. 

Juris ROGA

Glīti garderobes 
skapīši un cita 

palīdzība
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Televīzijas programmaTREŠDIENA, 3. septembris

LTV1
6.00 Latvijas Republikas valsts himna
6.02 Province
6.30 Rīta Panorāma
8.35, 15.15 Mīlas viesulis
9.35 Zoodārzu mazuļi
10.35, 13.50, 15.00 Top-Shop 
10.50 Aizliegtais paņēmiens
11.35 Skats no malas
12.05 Ielas garumā
12.35 Mans zaļais dārzs
13.05 V. I. P. - Veiksme. Intuīcija. Prāts
14.10 Džeronīmo Stiltons 
14.35 Raganas poga
14.45 Redzi, trusi... 
16.15 Zoodārzu mazuļi
17.15, 23.15 100 g kultūras
18.00, 23.00 Ziņas
18.42 Ceturtā studija
19.15 Kāpēc esmu viens?
20.00, 5.00 Dzimis Eiropā
20.30 Panorāma
21.13 Latloto. Viking Lotto
21.20 Priekšvēlēšanu speciālizlaidums 
22.30 Zebra
22.45 Es dzīvoju koka mājā
0.00 1:1
0.50 Valdība

5.30 Vides fakti

LTV7
6.00 Latvijas Republikas valsts himna
6.03 1000 jūdzes līdz Eņģeļu pilsētai
6.30 Projekts Nākotne
7.00 Labākās latviešu mūzikas izlase
8.35, 17.35 Pa karstām pēdām 
9.30 Mana ģimene
10.35, 18.35 Ceļojumi uz pasaules 
malu
11.30 Komercdarbība šodien
11.50 Brīvdienu ceļvedis
12.10 Aktualitātes
12.30 Automoto raidījums 
12.50 LTV - 60
15.25, 1.50 Globalizācija 3000
15.55 Mana ģimene
17.00 Šodien
19.35 Latvijas sporta varoņi
20.30 Pārbaudes spēle futbolā
22.45, 5.30 Makšķerēšanas noslē-
pumi
23.15 Zinātniskās fantastikas pravieši
0.05 Pēdējais liecinieks
0.55 Dižais Serengeti
5.00 SeMS 

LNT
6.10 Zīlniece
6.45, 2.50 Šodien novados
7.00, 3.00 900 sekundes
9.00, 0.05 Dzīvīte 
9.35, 14.20 Televeikala skatlogs
9.55 Mf. Goda lieta
11.55 Viesnīca Grand Hotel
13.00 Sirds melodija
14.00, 17.50, 20.00 LNT ziņas
14.35, 2.10 Precamies!?
15.40 Nemelo man!
16.50, 5.00 Mīlestība nekad nebei-
dzas
18.00 Kārdinājuma varā
20.35 Degpunktā 
21.10 Policists no pagātnes 
22.10 Iesaukts armijā!
23.10 Čikāga liesmās
0.25 Mf. Dodiet sūdzību grāmatu
4.30 Karamba!
4.50 Bernards
5.45 Kristīgā programma 

TV3
6.10, 12.05 Ņujorkas karalis 
6.35 Mans mazais ponijs
7.00, 13.05 Piedzīvojumi Berkas salā

7.30 Džeiks un Nekurnekadzemes 
pirāti
7.55 Radu būšana
9.00, 0.40 Medikopters
10.00 Kobra 
11.05 Atradējs
13.35 Transformeri
14.00 Simpsoni 
15.00, 2.10 Alkas pēc laimes
16.00, 20.20 Pirmo reizi ārzemēs
16.50, 1.40 Voroņini
17.55 Radu būšana
19.00, 3.40 TV3 Ziņas
19.30, 4.10 Bez Tabu
21.00 Ekstrasensu cīņas 
22.40 Reiz sensenos laikos 
23.35 Mahinatori 
2.55 Mīlestības sirdspuksti 

TV3+
6.40, 17.45, 0.30 Māja 2
7.25, 14.20 Ekstrasensu cīņas 
8.30 6 kadri
9.00 Raņetki
10.05 Kupidons
11.05, 15.30 Comedy Batls
12.10, 16.35 Jaunlaulātie
13.15, 19.55 Radu būšana 

18.50, 1.35 Brīvlaiks Meksikā 
21.00 Dārgā, mēs nogalinām bērnus!
23.00 Mf. Tumsas iestāšanās

TV5
7.00, 12.40 Paralēlā pasaule
8.00, 13.50 Pats sev režisors
8.50, 19.00, 22.25, 0.05 Mūsu tēma
9.35, 12.25 Top-shop
9.50, 16.40 Vienas nakts mīlestība
10.55, 17.50 Maskava. Trīs stacijas
11.55, 22.40, 0.50 Kriminal+
14.40, 19.50 Mīlestība nav kartupelis
18.50 Ziņas
22.00 Vakars@22
23.10 Vācietis
1.15 Mūzika

PBK
6.25, 9.00, 11.00, 14.45, 17.00, 1.10 
Ziņas
6.30 Zvēriņi
7.00, 9.30 Labrīt!
11.35 Dzīvo vesels!
12.50 Vēlā nožēla
15.00 Divatā ar visiem
15.55, 4.30 Moderns spriedums
17.50 Precamies!

2. septembrī Ir iemesls!

Informācijas tehnoloģiju gad-
simts sev līdzi ir nesis arī tādu jē-
dzienu kā virtuālā valsts. Ar to sa-
prot pamatā kādu cilvēku savienību, 
kas eksistē tikai virtuālajā telpā, bet 
ir pasludinājuši sevi par neatkarī-
gu valsti. Jaunāko laiku vēsturē ir 
daudzu valstu, kuru patiesībā nav, 
pasludināšanas piemēri. Un tomēr 
nepaiet ne gads, lai kaut kur pasau-

lē nebūtu pasludināta monarhija vai 
republika, kas eksistē vien tās dibi-
nātāju drudžainajā iztēlē. 

Bet īstenībā pasaulē ir valstis, 
kuras par tādām var nosaukt vien 
nosacīti, un tomēr tās ir starptau-
tisko tiesību subjekti, tām ir sava 
teikšana ANO un diplomātiskie 
pārstāvji daudzās valstīs. Piemē-
ram, Vatikāna. Kaut arī tai ir maza 
teritorija, minimāls skaits iedzīvotā-
ju, tai nav arī savas valūtas, tomēr 
grūti iedomāties pasaulē vēl spēcī-
gāk ietekmējošu valsti. Vai Maltas 
ordenis. Šai „virtuālajai” valstij nav 
pat savas teritorijas, tās pakļautībā 
vien dažas villas Itālijā un neliels 
forts Maltas teritorijā. Tomēr vairāk 
nekā desmit tūkstošiem eiropiešu 
ir Maltas ordeņa pase, bet valūtas 
kotējumos ir Maltas lira (eskudo), 
kas ir 4 reizes dārgāka par eiro. 
Maltas ordenis nodarbojas ar lab-
darību visā pasaulē, bet valsts bu-
džets sastāv no ziedojumiem, kā 
arī pastmarku un monētu tirgoša-
nas ienākumiem. Pašlaik esošais 
ordeņa Lieliskais Maģistrs (valsts 
galva) ir apbalvots ar „Triju Zvaig-
žņu ordeni” par izciliem panāku-
miem Latvijas Republikas labā.  
Latvijā ilgu laiku darbojās ordeņa 
ātrās palīdzības dienests, kas pil-
nīgi bez maksas sniedza palīdzību 
invalīdiem un maznodrošinātajiem. 
Nesen divi ciemati, kas atrodas 
Igaunijā, ir pasludinājuši sevi par 
neatkarīgiem, jo to teritorijā tiek 
atjaunota padomju vara, bet Liel-
britānijā līdzīgas pasludināšanas 
notiek regulāri. 

1967. gada 2. septembrī Britu 
armijas atvaļināts majors Rojs Beits 
proklamēja savu karaļvalsti Sīlendu 
(jūras zeme). „Karalistes” teritorija 
– naftas platforma Ziemeļu jūrā, tā 
atrodas desmit kilometru attālumā 

no Lielbritānijas krastiem. Kas gan 
pamudināja profesionālu militāro 
tā rīkoties? Visa lieta ir radio, pirātu 
radio. 60-tajos gados Eiropā arvien 
biežākas kļuva pazīstamu mūziķu 
dziesmu un melodiju translācijas, 
ko sniedza nezināmas raidstaci-
jas. Atjautīgie komersanti translē-
šanas iekārtas izvietoja neitrālās 
teritorijās, kas sniedza tiem iespēju 

nemaksāt autoratlīdzību. 
Šādu staciju ienākumi bija 
diezgan iespaidīgi. Tām 
slepeni maksāja arī ierak-
stu kompānijas, kam arī bija 
sava veida interese. Lūk, 
tāda radiostacija bija arī šim 
atvaļinātajam majoram. Kad 
Britu valdība nolēma kaut 
kādā veidā noregulēt šo 

problēmu, Beitu izsauca uz tiesu, 
bet pašam pirātam par pārsteigumu 
tiesa atteicās izskatīt šo lietu, moti-
vējot to, ka radiostacija atrodas aiz 
Britu impērijas robežām, bet institū-
cijai nav tiesību izskatīt starptautis-
kas lietas. 

Tā radās ideja izveidot mo-
narhiju. Par jauno karalisti, parei-
zāk, par hercogisti, pasaule uzzi-
nāja 2. septembrī. Beits izveidoja 
Sīlendas Konstitūciju, izdomāja 
karogu un ģerboni, kā arī savu 
ģimeni pasludināja par valdošo. 
Sīlendas pilsonība tiek izsniegta 
visiem, kuri vēlas to iegūt. Starp-
tautisko atzinību jaunā valsts 
neieguva, jo tās teritorija nepār-
sniedza simts kvadrātkilometrus 
un bija vien četri pavalstnieki. 
Neskatoties uz to, Sīlenda sāka 
gūt ienākumus. Tika izdotas spe-
ciālas pastmarkas, „valstī” notika 
ekskursijas. Bet 1978. gadā Sī-
lendā gandrīz notika apvērsums. 
Valsts monarhs un pārvaldnieks 
sastrīdējās ar savu starptautisko 
lietu ministru, draugu un kompan-
jonu Gotfrīdu Ahenbahu. Strīds 
kļuva nopietns. Bija šeit gan kroņ-
prinča nolaupīšana, gan monarha 
atstādināšana no amata. Un atkal 
troņa atgūšana un sazvērnieka 
arests. Konfliktā nācās iejaukties 
arī vāciešu diplomātiem, jo Ahen-
bahs bija VFR pavalstnieks. Tas 
ir pirmais un pēdējais Sīlendas 
diplomātiskais konflikts. Valsts 
eksistē arī pašlaik. To pārvalda 
Roja Beitsa pēctecis, viņa dēls 
Maikls. Monarhijas dibinātājs no-
mira 2012. gadā veco ļaužu mājā 
Anglijā. Sīlendas visaugstākais 
starptautiskais sasniegums - 
valsts komandas uzvara pasau-
les olu mešanas čempionātā. 

Andrejs JAKUBOVSKIS

„Virtuālās” Sīlendas valsts 
pasludināšanas diena

Nesen atgriezies no savām 
šobrīd pēdējām veiksmīgajām 
sacensībām ārvalstīs, Arnicāna 
kungs plāno pamest lielo spor-
tu, taču svaru bumbas sporta 
popularizēšanas nolūkā vēlas 
spert neordināru soli. Viņš ir 
izgatavojis savai mājai ielas no-
saukuma un numura zīmi, kas 
attēlota uz zelta svaru bumbas 
fotogrāfijas fona. Bilde glīti ie-
rāmēta, un ja viss ritēs, kā plā-
nots, tā tiks nostiprināta pie mā-
jas stūra. Arnicāna kungs cer, 
ka pašvaldībai nebūs iebildumu 
pret šādu numerācijas zīmi. Jo 
vairāk tāpēc, ka Dagdas pilsē-
tas un novada vārds Latvijā un 
pasaulē kļuvis atpazīstams, 
pateicoties daudzējādā ziņā arī 
viņa panākumiem šajā sporta 
veidā. Un šāda numura zīme 
būtu lielisks iemesls parādīt šo 
pilsētas ielu tūristiem, bet vietē-
jiem iedzīvotājiem šāda perspek-

tīva liktu vēl labāk sakārtot savu 
māju apkārtni.

Juris ROGA
Autora foto

Kur dzīvo svaru bumbas 
sporta veterāns?

Pirms pāris gadiem rudenī Starptautiskās svaru bumbas meistaru konfederācijas rīkotā 
Eiropas un Pasaules čempionāta pēdējā posmā Vitebskā (Baltkrievija), konfederācija su-
mināja Dagdas iedzīvotāju Antonu Arnicānu par izciliem sportiskiem rezultātiem karjerā 
un svaru bumbas sporta popularizēšanu pasaulē, uzdāvinot viņam zelta svaru bumbu, 
kas šobrīd ir nozīmīgākais apbalvojums šajā sporta veidā.

Laika periodā no 22.08.2014. līdz 
29.08.2014. Krāslavas iecirknī tika 
reģistrēti 45 notikumi. Būtiskākie:
•	 Aizvadītajā nedēļā ievērojami pieauga 

velosipēdu zādzības Krāslavas pilsē-
tā: 23. augustā tika konstatēta divriteņa 
pazušana no riteņtelpas Baznīcas ielā. 
24. augustā tika saņemti iesniegumi par 
divu velosipēdu zādzību no kāpņutelpas 
Lielā ielā 18. 26. datumā, Vienības ielā 
65 saimniece arī konstatēja, ka vairs nav 
kāpņutelpā atstātā riteņa. Visos gadīju-
mos tika uzsākti kriminālprocesi, notiek 
vainīgo noskaidrošana. Jāatzīmē, ka ve-
losipēdu zādzību skaits būtiski pieauga 
visā valstī. Sakarā ar to, policija lūdz cen-
sties neatstāt ilgstoši savus divriteņus 
nepieslēgtus vai visiem pieejamās vie-
tās. Arī atvieglo meklēšanas pasākumus 
īpašo pazīmju, tajā skaitā rāmja numura 
fiksēšana (visvienkāršākais paņēmiens - 
nofotografēt).

•	 24. augustā Ķepovas pagasta Dinabor-
čikos no traktora T-75 pazuda motora 
palaidējs. 

•	 Naktī uz 26. augustu nenoskaidrotas 
personas Skaistas ciemā nozaga auto-
mašīnu SAAB 900 un tur pat mēģināja 
iedarbināt VW Golfu. Nozagtā automašī-
na tika atrasta netālu no Rēzeknes, no-
tiek izmeklēšana.

Krāslavas novada Dzimtsarakstu nodaļa ziņo, ka 
augustā mūžībā aizgājuši 24 cilvēki:

Personas uzvārds, 
vārds

Miršanas 
datums

Dzimšanas 
datums

Kroha Tatjana 26.08.2014 28.03.1948
Kromane Veronika 20.08.2014 03.09.1920
Kudrjavcevs Nikolajs 17.08.2014 23.12.1955
Ančevska Alina 24.08.2014 20.12.1930
Bugajenko Jefrosinija 06.08.2014 26.12.1924
Jedušs Jānis 04.08.2014 21.03.1926
Maslovs Dmitrijs 21.08.2014 25.06.1957
Moiseja Bronislava 20.08.2014 22.04.1927
Novičonoka Janīna 09.08.2014 25.01.1956
Olehno Antons 15.08.2014 12.05.1949
Orups Arkadijs 20.08.2014 03.11.1928
Osipovs Pjotrs 02.08.2014 07.02.1940
Poļevojs Boriss 19.08.2014 16.06.1961
Putra Viktors 08.08.2014 12.12.1941
Ragelis Francis 22.08.2014 14.09.1954
Ragozins Konstantīns 06.08.2014 02.10.1932
Rukmanis Norberts 06.08.2014 05.06.1939
Seikals Henrihs 12.08.2014 09.08.1961
Skerškāne Marija 09.08.2014 11.02.1938
Šeršņovs Jevgenijs 04.08.2014 05.01.1941
Špaka Raisa 13.08.2014 17.04.1929
Uselenoka Jadviga 09.08.2014 15.05.1929
Varslavāns Česlavs 02.08.2014 30.06.1951
Žuka Františka 25.08.2014 30.12.1925

Krimināls, notikumi
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CETURTDIENA, 4. septembris

LTV1
6.00 Latvijas Republikas valsts himna
6.02 Province
6.30 Rīta Panorāma
8.35, 15.15 Mīlas viesulis 
9.35, 16.15 Zoodārzu mazuļi
10.35, 13.45, 15.00 Top-Shop 
10.50 Apokalipse
11.50 De facto
12.30 Citādi latviskais
13.00 Kas var būt labāks par šo?
13.30 Zebra
14.05 Džeronīmo Stiltons 
14.30 Kas te? Es te! 
17.15 100 g kultūras
18.00, 23.10 Ziņas
18.42 Ceturtā studija
19.15, 23.25 100 g kultūras 
20.00, 5.00 Dzimis Eiropā
20.30 Panorāma
21.15 TE!
22.15 Kaisle
0.10 Aizliegtais paņēmiens
0.55 Priekšvēlēšanu speciālizlaidums 
5.30 Vertikāle

LTV7
6.00 Latvijas Republikas valsts himna
6.03, 1.30 1000 jūdzes līdz Eņģeļu 
pilsētai
6.30 Pie stūres
7.00 Labākās latviešu mūzikas izlase
8.35, 17.35 Pa karstām pēdām 
9.30, 15.55 Mana ģimene
10.35, 18.35 Ceļojumi uz pasaules 
malu
11.30 Darbs. Izglītība. Karjera
11.50 Vārds uzņēmējiem
12.10 Attīstības kods
12.30 Reģionālā attīstība Latvijā
12.50 LTV - 60
15.25, 2.00 Projekts Nākotne
17.00 Šodien
19.30 Latvijas sporta varoņi
20.05 Drosmīgās pārmaiņas

20.40 Kāpēc nabadzība? 
21.40, 5.30 Ātruma cilts
22.10, 5.00 Makšķerē ar Olti
22.40 Motociklisti
23.10 Latvijas spēkavīru čempionāts 
2014
23.40 Zinātniskās fantastikas pravieši
0.30 Autosporta programma
1.00 Tavs auto

LNT
6.10 Zīlniece
6.45, 3.10 Šodien novados
7.00, 3.20 900 sekundes
9.00, 1.15 Dzīvīte 
9.35, 14.20 Televeikala skatlogs
9.55 Mf. Atkal jauna
12.00 Dzintara dziesmas
13.00 Sirds melodija
14.00, 17.50, 20.00 LNT ziņas
14.35 Precamies!?
15.40 Nemelo man!
16.50, 5.00 Mīlestība nekad nebei-
dzas
18.00 Kārdinājuma varā
20.35 Basketbols TV
20.40 Degpunktā 
21.15 Lauku sēta
22.15 Dabas stihiju varā 
23.15 Mf. Pārgalvis
1.35 Mf. Septembra mīla
4.50 Bernards
5.45 Kristīgā programma 

TV3
6.10, 12.05 Ņujorkas karalis 
6.35 Mans mazais ponijs
7.00, 13.05 Piedzīvojumi Berkas salā
7.30, 13.35 Transformeri
7.55, 17.55 Radu būšana
9.00 Medikopters
10.00 Ekstrasensu cīņas 
11.35, 16.50, 1.40 Voroņini
14.00 Simpsoni 
15.00, 2.05 Alkas pēc laimes
16.00, 20.20 Pirmo reizi ārzemēs
19.00, 3.35 TV3 Ziņas

19.30, 4.05 Bez Tabu
21.00 Kings un Maksvela
22.00 Mf. Ellē
0.05 Kinomānija 
0.40 Overtime TV
2.50 Mīlestības sirdspuksti 

TV3+
6.40, 17.45, 1.10 Māja 2
7.25, 14.20 Ekstrasensu cīņas 
8.30 6 kadri
9.00 Raņetki
10.05 Kupidons
11.05, 15.30 Comedy Batls
12.10, 16.35 Jaunlaulātie
13.15, 19.55 Radu būšana 
18.50, 2.00 Brīvlaiks Meksikā 
21.00 Interni 
22.10 Mf. Tūkstoš vārdu
0.05 Pokers

TV5
7.00, 12.40 Paralēlā pasaule
8.00, 13.50 Pats sev režisors
8.50, 19.00, 22.25, 0.05 Mūsu tēma
9.35, 12.25 Top-shop
9.50, 16.40 Vienas nakts mīlestība
10.55, 17.50 Maskava. Trīs stacijas
11.55, 22.40, 0.50 Kriminal+
14.40, 19.50 Mīlestība nav kartupelis
18.50 Ziņas
22.00 Vakars@22
23.10 Vācietis
1.15 Mūzika

PBK
6.25, 9.00, 11.00, 14.45, 17.00, 1.15 
Ziņas
6.30 Zvēriņi
7.00, 9.30 Labrīt!
11.35 Dzīvo vesels!
12.40 Vēlā nožēla
15.00 Divatā ar visiem
16.00, 4.35 Moderns spriedums
17.50 Precamies!
18.55 Lai runā!
20.00 Laiks. Latvijas Laiks

21.30 Skolotāji
23.35 Pirmais pasaules karš
0.45, 5.55 Euronews
1.30 Zvaigžņu lietus
1.50 Mf. Tīrie dīķi
3.15 Mf. Ceļš uz jūru 5.25 Mūzika

RenTV Baltic
6.45, 14.05 Zvēriņi
6.59, 19.39 Laika prognoze
7.00, 13.20 Skatīties visiem!
7.25, 1.05 Brīvais laiks
7.55 Dokumentālais specprojekts
8.55, 19.40 Saviesīgas vakariņas
10.15 Seno rakstu varenie noslēpumi
14.25 Iesūdzi mani!
15.30 Ģimenes drāmas
16.30 Nemelo man!
18.40 Drošs līdzeklis
20.45 Kara noslēpums 
0.40 112

RTR Krievija
5.00 Krievijas rīts
9.05 Mana likteņa pavēlniece
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Ziņas
10.30, 13.30, 18.35 Ziņas-M
10.55 Atgriešanās. Eduards Hils
11.50 Par pašu galveno
14.05, 3.30 Kamēr ciems guļ
16.45 Zinātne 2.0
17.15 Tiešais ēteris
19.50 Iepazīsti mani, ja spēsi
21.50 Laimīgais maršruts
23.40 Rietumu grupa. Rūgtais ceļš 
mājup
0.40 Saules bērni
2.20 Īpašs gadījums

ONT
6.00, 8.30, 9.00, 11.00, 13.00, 16.00, 
18.00, 20.30, 1.50 Ziņas
6.05 Mūsu rīts !
10.25 Kontrolpirkums
11.05, 13.05, 16.10, 18.15, 21.00 
Sports
11.10 Vēlā nožēla

13.10 Kulinārijas raidījums
13.55 Moderns spriedums
15.00 Divatā ar visiem
16.15 Labdien 16.50 Precamies!
18.20 Zaicevs+1
18.50 Lai runā! 20.00 Laiks
21.05 Skolotāji
23.05 Pirmais pasaules karš
0.05 Mf. Undīne

Baltkrievija 1
6.00, 7.20, 8.15 Labrīt!, Baltkrievija!
7.00, 8.00, 9.00, 12.00, 15.00, 19.00, 
0.05 Ziņas
7.05, 8.05 Lietišķā dzīve
7.10, 8.10, 19.40, 23.30 Zona X
9.10, 21.45 Pēdas
11.00, 20.00 Lauku dakteris. Turpi-
nājums
12.10 Diena lielajā pilsētā
13.10, 16.35 Ģimenes melodrāmas
14.00 Furceva
15.15, 18.40 Reģionālās ziņas
15.25 Vilku vasara. Seriāls
17.35 Baltkrievijas Laiks
19.20, 23.50 Interešu sfēra
21.00 Panorāma
0.25 Sports
0.35 Turku gambīts

Baltkrievija 2
7.00 Rīts
9.00, 21.35 TV barometrs
9.05, 16.40 Saška
10.10 Baltkrievu virtuve
10.45, 22.50 Kulinārs
11.55 Viesnīca Bābele
13.30 Karsts ūdens
13.50 Universitāte
14.55 Interni
16.05 Raidījums
17.50 Mīlestības dīvainības
18.55 Futbols
20.55 Prāta vētra
21.25 KENO
21.40 Virtuozi. Seriāls
23.55 Hokejs

PIEKTDIENA, 5. septembris
LTV1
6.00 Latvijas Republikas valsts himna
6.02 Province
6.30 Rīta Panorāma
8.35, 17.05 Alpu dakteris 
9.30, 16.05 Zoodārzu mazuļi
10.30, 13.15, 15.00 Top-Shop 
10.45, 1.15 Mūsu Čārlijs 
12.25 1:1
13.30 Vides fakti
14.05 Džeronīmo Stiltons 
14.30 Kas te? Es te! 
15.15 Kāpēc esmu viens? 
18.00, 23.15 Ziņas
18.45 100 krēslu
19.00 Rīga - Novosibirska - Latvija
20.00, 5.00 Dzimis Eiropā
20.30 Panorāma
21.15 Rīga 2014
21.35 Nemiers
23.30 Šķērsiela
2.50 Kaisle
3.40 Es dzīvoju koka mājā
3.55 Alternatīva izgāztuvei
4.05 Firmas noslēpums
5.30 Citādi latviskais 

LTV7
6.00 Latvijas Republikas valsts himna
6.03 1000 jūdzes līdz Eņģeļu pilsētai
6.30 Labākais no Euromaxx
7.00 Labākās latviešu mūzikas izlase
8.35, 17.35 Pa karstām pēdām 
9.30, 15.55 Mana ģimene
10.35, 18.35 Ceļojumi uz pasaules 
malu
11.30 Attīstības kods
11.50 Aktualitātes
12.10 Biznesa klase
12.30 Tādas lietas
12.50 LTV - 60
15.25, 2.25 Pie stūres
17.00 Šodien
19.30 MHL spēle
22.00 Mf. Slepkava manī

18.55 Lai runā!
20.00 Laiks. Latvijas Laiks
21.30 Skolotāji
23.35 Pirmais pasaules karš
0.40, 5.55 Euronews
1.35 Mf. Priekšsēdētājs
3.00 Mf. Punktiņš, punktiņš, koma-
tiņš...
5.20 Mūzika

RenTV Baltic
6.00 Izmeklētāji
6.50, 1.05 Zvēriņi
7.04, 19.39 Laika prognoze
7.05, 13.05 Skatīties visiem!
7.35 Brīvais laiks
8.05 Dokumentālais specprojekts
9.00, 19.40 Saviesīgas vakariņas
10.20 Ekstrasensu cīņas

14.30 Iesūdzi mani!
15.30 Ģimenes drāmas
16.35 Nemelo man!
18.40 Drošs līdzeklis
20.45 Seno rakstu varenie noslēpumi
23.50 Dokumentālais specprojekts
0.40 112
1.05 Brīvais laiks

RTR Krievija
5.00 Krievijas rīts
9.05 Mana likteņa pavēlniece
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Ziņas
10.30, 13.30, 18.35 Ziņas-M
10.55 Mākslas filma
11.50 Par pašu galveno
14.05, 3.30 Kamēr ciems guļ
16.45 Zinātne 2.0
17.15 Tiešais ēteris

19.50 Iepazīsti mani, ja spēsi
22.35 Transportu revolūcija
23.35 Mf. Melnās bakas
0.30 Saules bērni
2.15 Īpašs gadījums

ONT
6.00, 8.30, 9.00, 11.00, 13.00, 16.00, 
20.30, 1.45 Ziņas
6.05 Mūsu rīts
9.05 Dzīvo vesels!
10.25 Kontrolpirkums
11.05, 13.05, 16.10, 18.15, 21.00 
Sports
11.10 Vēlā nožēla
13.10 Kulinārijas raidījums
13.55 Moderns spriedums
15.00 Divatā ar visiem
16.15 Labdien 16.50 Precamies!

18.00 Ziņas 18.20 Zaicevs+1
18.50 Lai runā! 20.00 Laiks
21.05 Skolotāji
23.05 Pirmais pasaules karš
0.05 Mf. Visi pareizie gājieni

Baltkrievija 1
6.00, 7.20, 8.15 Labrīt!, Baltkrievija!
7.00, 8.00, 9.00, 12.00, 15.00, 19.00, 
0.00 Ziņas
7.05, 8.05 Lietišķā dzīve
7.10, 8.10, 19.0, 23.45 Zona X
9.10, 21.45 Pēdas
11.00, 20.00 Lauku dakteris. Turpinā-
jums 12.10 Diena lielajā pilsētā
13.10, 16.30 Ģimenes melodrāmas
14.00 Furceva
15.15, 18.40 Reģionālās ziņas
15.25 Čūsku midzenis

17.35 Baltkrievijas Laiks
19.20 Speciālā reportāža
21.00 Panorāma
23.30 Aktuāla intervija
0.20 Sports 0.30 Turku gambīts

Baltkrievija 2
7.00 Rīts 9.00, 21.35 TV barometrs
9.05, 16.40 Saška
10.10 Div ar pus pavāri
10.45, 22.50 Kulinārs
11.55, 21.40 Viesnīca Bābele
13.35, 18.50 Universitāte
14.40, 19.50 Interni
15.50 Reportieris
17.50, 0.00 Mīlestības dīvainības
20.55 Prāta vētra
21.25 Sportloto 5 no 36. KENO
23.55 Gribu nokļūt televīzijā!

0.00 Pasaules stāsti
0.30 Anekdošu šovs 
1.00 Eiropa koncertos
1.55 Latvijas sporta varoņi
3.00 Komponista Jāņa Lūsēna jubile-
jas koncerts 
5.30 Motociklisti

LNT
6.10 Zīlniece
6.45, 2.50 Šodien novados
7.00, 3.00 900 sekundes
9.00, 1.45 Dzīvīte 
9.35 Basketbols TV
9.40, 14.20 Televeikala skatlogs
10.00 Mf. Patiesības kalns
12.00 Melu spēle
13.00 Sirds melodija
14.00, 17.50, 20.00 LNT ziņas
14.35, 2.05 Precamies!?
15.40 Nemelo man!
16.50, 5.00 Mīlestība nekad nebei-
dzas
18.00 Kārdinājuma varā
20.35 Degpunktā 
21.10 Dārgā, mēs nogalinām bērnus!
23.15 Mf. Dārgie pīšļi
4.30 Karamba!
4.50, 5.40 Bernards
5.50 Trakie no Baltā nama

TV3
6.10, 12.05 Ņujorkas karalis 
6.35 Mans mazais ponijs
7.00, 13.05 Piedzīvojumi Berkas salā
7.30, 13.35 Transformeri
7.55 Radu būšana
9.00, 0.35 Medikopters
10.00 Kings un Maksvela
11.05 Atradējs
14.00 Simpsoni 
15.00, 2.05 Alkas pēc laimes
16.00 Pirmo reizi ārzemēs
16.50, 1.35 Voroņini
18.25 Iespējams tikai Krievijā 
19.00, 3.35 TV3 Ziņas
19.30, 4.05 Bez Tabu

20.20 Valstī viss ir kārtībā 
21.00 Misters Bīns
22.50 Mf. Vienkāršās patiesības
2.50 Mīlestības sirdspuksti 
5.45 Amerikāņu ģimenīte 

TV3+
6.40, 17.45 Māja 2
7.25, 14.20 Ekstrasensu cīņas 
8.30 6 kadri
9.00 Raņetki
10.05 Kupidons
11.05, 15.30 Comedy Batls
12.10, 16.35 Jaunlaulātie
12.40 Jaunlaulātie
13.15 Radu būšana 
18.50, 3.35 Brīvlaiks Meksikā 
19.55 Mf. Rotaļlietu stāsts 3
22.00 Mf. Mans īstais un vienīgais
0.10 Mf. Karaliene
2.05 Dārgā, mēs nogalinām bērnus!

TV5
7.00, 12.40 Paralēlā pasaule
8.00, 13.50 Pats sev režisors
8.50, 19.00, 22.25 Mūsu tēma
9.35, 12.25 Top-shop
9.50, 16.40 Vienas nakts mīlestība
10.55, 17.50 Maskava. Trīs stacijas
11.55, 22.40 Kriminal+
14.40 Mīlestība nav kartupelis
18.50 Ziņas
19.50 Greizais spogulis
22.00 Vakars@22
23.10 Ievas pārvērtības
23.55 Mf. Neprātīgais novembris
1.35 Mūzika

PBK
6.25, 9.00, 11.00, 14.45, 17.00 Ziņas
6.30 Zvēriņi
7.00, 9.30 Labrīt!
11.35 Dzīvo vesels!
12.45 Vēlā nožēla
15.00 Divatā ar visiem
15.55, 5.20 Moderns spriedums
18.00 Spartaks

20.00 Laiks. Latvijas Laiks
21.30 Balss
23.55 Vakars ar I.Urgantu
0.45 Euronews
1.20 Mf. Ekipāža
3.50 Mf. Viena iespēja no tūkstoša

RenTV Baltic
6.00 Izmeklētāji
6.45, 14.05 Zvēriņi
6.59, 19.39 Laika prognoze
7.00, 13.25 Skatīties visiem!
7.30 Brīvais laiks
8.00, 12.15 Dokumentālais specpro-
jekts
8.55, 19.40 Saviesīgas vakariņas
10.15 Maldu teritorija
14.30 Iesūdzi mani!
15.30 Ģimenes drāmas
16.30 Nemelo man!
18.40 Drošs līdzeklis
20.45 Pasaules noslēpumi 
22.50 Dīvaina lieta
23.45 Apziņas vētra
0.35 Dievu ēdiens

RTR Krievija
5.00 Krievijas rīts
9.05 Mana likteņa pavēlniece
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Ziņas
10.30, 13.30, 18.35 Ziņas-M
10.50 Visa Krievija
11.00 Dzīve marša ritmā
12.00 Par pašu galveno
14.05, 3.30 Kamēr ciems guļ
16.45 Zinātne 2.0
17.15 Tiešais ēteris
20.00 Mf. Čau, Federiko!
23.50 Mf. Tikai mīlestība
1.35 Mf. Sievietes asaras

ONT
6.00, 8.30, 9.00, 11.00, 13.00, 16.00, 
18.00, 20.30, 2.25 Ziņas
6.05 Mūsu rīts 9.05 Dzīvo vesels!
10.25 Kontrolpirkums
11.05, 13.05, 16.10, 18.15, 21.00 

Sports
11.10 Vēlā nožēla
13.10 Kulinārijas raidījums
13.55 Moderns spriedums
15.00 Divatā ar visiem
16.15 Mf. Mīlestības vergi
18.20 Smieklīgs un vēl smieklīgāks
18.55 Brīnumu lauks
20.00 Laiks
21.05 Vakars Minskā
22.10 Balss
0.20 Mf. Kažokādas: Diānas Arbusas 
iedomāts portrets

Baltkrievija 1
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 Lietišķā dzīve
7.10, 8.10, 19.20 Zona X 9.10 Pēdas
11.00, 19.55 Lauku dakteris. Turpinā-
jums 12.10 Diena lielajā pilsētā
13.10, 17.50 Ģimenes melodrāmas
14.00 Furceva
15.15, 18.40 Reģionālās ziņas
15.25 Nezināmā Baltkrievija
15.55 Mf. Vilku vasara. 
16.55 Zvaigžņu dzīve 
21.00 Panorāma
21.45 Mf. Pavedināt svešinieku
23.55 Sports 0.10 Turku gambīts

Baltkrievija 2
7.00 Rīts
9.00, 18.55 TV barometrs
9.05, 16.45 Saška
10.10 Baltkrievu virtuve
10.45 Kulinārs
12.00 Virtuozi
13.20 Mf. Pirmo reiz precējusies
15.10 Mf. Universālā zaldāta atgrie-
šanās
17.55, 1.35 Mīlestības dīvainības
19.10 Mf. Speciālo uzdevumu vienība 
SWAT
21.25 KENO  21.30 Ekstrasensu cīņas
23.00 Reportieris
23.50 Mf. Kaisles cena

www.logsundurvis.lv     www.logsundurvis.lv     www.logsundurvis.lv     www.logsundurvis.lv     www.logsundurvis.lv     www.logsundurvis.lv     www.logsundurvis.lv     www.logsundurvis.lv
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LAIKA ZIŅAS

03.09. 04.09. 05.09.

+8... +17 +8... +18 +10... +19

Z      3 m/s Z      2 m/s D      2 m/s

Reklāma un sludinājumi

SIA “LAUKU MIESNIEKS”
Iepērk mājlopus. Augstas ce-

nas. Samaksa tūlītēja. Svari. 
Tālr. 20207132.

SIA „LATVIJAS GAĻA” 
iepērk liellopus, jaun-

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

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.

“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.

Publicēti e materiāli ne vienmēr atbilst redakcijas viedoklim. 
Par skaitļu, faktu pareizību un sludinājumiem atbild autori.

Izdevēja-SIA“LER8”.
Reģ. Nr. LV 51503017321
Norēķinu konts SEB BANKĀ:
LV22UNLA0023000467070
Iespiests SIA “Latgales druka”. 
Rēzekne, Baznīcas 28.
Reklāma,sludinājumi-tālr.65681464
Fakss-65681465

Materiālu un TV programmas sagatavošanā izmantoti  “Neatkarīgā Rīta Avīze”, “Diena”, “Subbota”, “Rēzeknes Vēsti s”, “Novadnieks”, interneta resursi un citi  avoti .
Laikrakstaredaktore
Redaktoresvietniece
Žurnālistukolektīvs

Tulkotāja
Maketētāja
Grāmatvede

Marina Nipāne 
Inga Pudnika
Jurijs Roga
Aleksejs Gončarovs
Valentī na Sirica
Na tā li ja Zda nov ska
Ieva Maļinovska
Anna Moiseja

26795517, marina_nipane@inbox.lv
22021290, ingapudnika@inbox.lv
29389143, juris.roga@apollo.lv
26065838
29723750
26853074, natalin240580@mail .ru
65681475, designer.ieva@gmail.com
65681476, ler8@ezerzeme.lv

 No sirds pateicos tēvam 
Rostislavam un dziedātājām, 
kolēģiem, draugiem un kai-
miņiem, kuri dalīja kopā ar 
mums zaudējuma rūgtumu un 
aizvadīja pēdējā ceļā Jevģēni-
ju Dančenko.

Dančenko ģimene

SIA „RENEM P” 
iepērk jaunlopus, liellopus, 

aitas, cūkas. 
ELEKTRONISKIE SVARI. 
Tālr. 65329997, 29485520, 

29996309, 26373728, 
26393921.

PĒRK mellenes un gailenes.
Augstas cenas.

Tālr.29158702,29226558.

PĀRDOD

DAŽĀDI

IEPĒRK

PĒRK

Birst asaras kā baltas pērles,
Raud sveces baltās, māt,
Par tavu dāsno mūžu, par 
balto sirdi,
Par palicēju sāpēm balta 
svece raud.

Skumju brīdī esam kopā 
un izsakām patiesu līdzjū-
tību Inārai Krutei, māmiņu 
mūžībā pavadot.

Krāslavas pamatskolas 
kolektīvs

IEPĒRK METĀLLŪŽŅUS. 
Augstas cenas. Strādājam 

jebkurā laikā. Tālr. 29198531

PLAS TI KĀ TA LO GI un DUR VIS. 
Plastikāta logi: 6 kameru vācu 

profils. ATLAIDES - 40 %
METĀLA DURVIS.Tālr. 
28675525, 65621730

Z/S “Madera” - lopus dzīvsvarā. 
Svari. Tālr. 26563019.

Centrs ātri kļuva populārs, un tā at-
rašanās vietu zina gan lielie, gan mazie 
šķaunieši, bet viesi viegli orientējas pēc 
atpazīšanas zīmes – Rūķīša, kuru no 
koka, celtniecības putām un citiem ma-
teriāliem izgatavoja Nikolajs Smirnovs 
kopā ar Jermaku ģimeni no Šķaunes. 
Rūķīša tēls sanācis gana liels un smags, 
stabili stāv savā vietā tieši pret ieejas 
durvīm.

Pirms Rūķīša šeit valdīja 18 dažādi 
zaķi - tos bija izgatavojuši bērni, kuri ap-
meklē centru. Paies kāds laiciņš, un Mā-
miņu centra pašreizējo sargu noteikti no-
mainīs jauns atribūts, bērnu un vecāku 
kopīgi darināts, kas tāpat kā iepriekšējie 
gan pārsteigs, gan priecēs, gan norādīs 
centra atrašanās vietu.                                Juris ROGA, autora foto

Māmiņu centra sargs – rūķītis 
Šķaunes Māmiņu centru atvēra pirms diviem gadiem Starp-
tautiskās bērnu aizsardzības dienas priekšvakarā, klātesot 
kuplam bērnu pulkam, novada un pagasta pārvaldes vadī-
bai un vairākiem viesiem. 

Pārdodu, mainu vai izīrēju pusi 
mājas (45.9 m2) Krāslavā. Ir ZG, 
vajadzīgs remonts. Atdošu gaili, 
dārzu 6 āri. Tālr. 25274016. 
Vēlos ĪRĒT vai PIRKT 1-istabas 
dzīvokli slimnīcas apkaimē. Tālr. 
29344127.
IK “Lija L” sniedz transporta pa-
kalpojumus (zeme, grants, grau-
di). Līdz 25 tonnām. No 25 līdz 
35m3. Auto pacēlāja pakalpojumi 
– 18m. Tālr. 29455509.
Krūmgrieža pakalpojumi. Tālr. 
28295726.

vasarnīcu “Meža norā”. Ķieģeļu 
māja, pirts, 2 siltumnīcas, koki. 
Tālr. 29692870;
2-istabu dzīvokli ar malkas apku-
ri Dagdā. Tālr. 26492950;
traktoru T-74, 4-korpusu arklu. Viss 
darba kārtībā. Tālr. 22472069;
rezerves daļas CHRYSLER Grand 
Voyager - 2.5 TD. Lēti! T. 28386790;
13, 14, 15, 16 collu riepas. Metā-
la un alumīnija diskus. Velosipē-
dus. Tālr. 29479733;
plazmas televizoru SAMSUNG 
(diam. 107 cm). Lietots, labā stā-
voklī. Tālr. 29153492;
govis (pēc izvēles). T. 26126409;
govi (5. laktācija). T. 26931511;
teli (1 gads), govi. T. 26543703 ;
govi. Tālr. 26529796;
četras govis, 2 aplecinātas teles. 
Tālr. 26185239;
aplecinātu teli (atnesīsies janvārī) 
no labas govs. Indras pag. Tālr. 
26261638;
teli no pienīgas govs. Atnesīsies 
janvārī. Tālr. 28386790;
kartupeļus. Iespējama piegāde. 
Tālr. 27131681;
graudus, miltus. Piegāde. Tālr. 
25949788;
graudus vai MAINA pret piena 
kvotām. Tālr. 26243196;
zāģmateriālus, apdares dēļus, 
vagondēļus, terases, grīdas, 
žoga dēļus. Tālr. 20037030;
malku. Tālr. 29189194.

zemi ar jebkādu mežu (var 
daļēji izcirstu). Visaugstākās 
cenas. Tālr. 29417548;
firma – cirsmas, mežus īpašumā. 
Par brīvu kārto zemes plānus, meža 
taksācijas un ZG. Augstas cenas, 
samaksa tūlītēja. T. 29131196;
mežus ar zemi, cirsmas. 
Samaksa tūlītēja. T. 26346688;
lauksaimniecības zemi un zemi ar 
mežu Latgalē, sākot ar 3 ha, var bez 
ZG un mērīšanas. Tālr. 29888098;
malkas cirsmas. Tālr. 28765396;
SIA “Wood Holding”- mežus 
īpašumā, zemi ar mežu, cirsmas. 
Par brīvu kārtojam robežu plānus, 
meža taksācijas, zemesgrāmatas. 
Augstas cenas, samaksa pie 
notāra. Vajadzības gadījumā 
izsniedzam avansu. T. 29131196, 
woodholding@inbox.lv;
durvis ar rāmi. Tālr. 25633636;
ogļu gludekli ar cauruli. Tālr. 
65622110, 26844100;
piena kvotas (aptuveni 4 t). Tālr. 
26270330.

SI A “Rē zek nes ve se lī bas ap-
rū pes centrs”(po li klī ni kā) 18. 
no vem bra ie lā 41, Rē zek nē, 
Sertificētā zobu protezēšanas 
nodaļā iz ga ta vo iz ņe ma mās 
un ne iz ņe ma mās zo bu pro tē-
zes, kā arī pro tē zes no elas tī-
gās plast ma sas. Iz ga ta vo ša nas 
laiks mi ni māls, zem ākās ce nas 
Lat ga les re ģi onā. 

Tālr. 64622473.

Autoskola “Vikingi”
Apmāca kat.: „B” , „C”, „D”, 

„E”, profesionāla apmā-
cība (95.kods). Sapulce - 
23.09.2014. plkst. 17.00

Krāslavā, Raiņa 25,  1 stāvā
 tālr: 65422273, 27200013

 www.vikingi.lv

Viss satīts kamolā ciešā
Kur katrai dienai mezgls 
siets.
Kā pavediens tinies no 
dienas dienā,
Līdz mūžības slieksnis 
sniegts.

Izsakām visdziļāko līdzjūtī-
bu Ivara Geibas ģimenei, no 
tantes uz mūžu atvadoties. 

SIA LLKC Krāslavas biroja 
kolektīvs 

 Veikalā “Asteres” jauns ru-
dens preču pievedums - zeme-
ņu, aveņu, melleņu stādi, kā arī 
plašs  augstas kvalitātes sīpol-
puķu piedāvājums par zemām 
cenām, krizantēmas podos un 
orhidejas. Veikals atrodas Gr. 
Plāteru ielā 5, Krāslavā, pie 
veikala “Maxima” 

 IEPĒRK GRAUDUS. 
Apmaksa tūlītēja. 

Tālr. 25144744, 27758958

PĒRK MALKU pie ceļa
•	 Malku - skujkoku, lapukoku,
•	 Zāģbaļķus - priede, egle. 

(diam. no 26 cm, garums - 
6.10 m)

•	 Pērkam kurināmo šķeldu ar 
piegādi Gulbenē, 6.50 EUR/ 
ber. m3

Apmaksa tūlītēja.
Tālr. 25144744, 27758958

Izsaku visdziļāko pateicību 
radiem, draugiem, kaimiņiem, 
Krāslavas Valsts ģimnāzijai 
un visiem, kuri šajā traģiskajā 
brīdī juta mums līdzi un izrā-
dīja savu līdzjūtību sakarā ar 
mūsu mīļā tēta zaudējumu.

Lai Dievs dod jums un jūsu 
ģimenēm stipru veselību.

Ar cieņu, Kazimirovu ģimene 

Piektd ien , 
5. septem-
brī pārdoša-
nā būs jau-
nas dējīgas, 
dažādu krāsu 

dējējvistas 4 - 6 mēn. (jau 
dēj) un gaiļi. Pēc pasūtījuma 
jaunas pīles, pīļtēviņi, 
paipalas. 

Tālr. 29142247, šoferis 
29158908. 

Aglona - 7.40, Šķeltova - 
8.00, Grāveri - 8.20, Auleja 
- 8.45, Kombuļi - 9.10, 
Izvalta - 9.30, Borovka - 
9.45, Krāslava (Ostas iela) 
- 10.00, Skaista - 10.50, st. 
Skaista - 11.10, Kalnieši 
- 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, 
Andzeļi - 14.15, Andrupene 
- 14.40, Mariampole - 14.50, 
Jaunokra - 15.00, Priežmale 
- 15.15. 

SEZONA DRĪZ BEIGSIES!

•	 7 savādas pasaules. Zināmo ek-
soplanētu skaits ir strauji pieau-
dzis, un jaunas tehnoloģijas ļauj 
pietuvoti es svešajiem debesu ķer-
meņiem. 

•	 Ģēnija smadzeņu noslēpums. 
Neparasts lielais smadzeņu saik-
lis var izskaidrot Alberta Einšteina 
ģenialitāti  – tā uzskata zinātnieki 
pēc jaunas pārbaudes. Izpēte at-
klāj, ka ģēnijam starp smadzeņu 
puslodēm bija vairāk nervu šķied-
ru nekā citi em cilvēkiem, un tas 
vienlaikus ar citām īpatnībām var 
izskaidrot viņa spējas.

•	 Zinātnieki rada daudzšūnu or-
ganismus. Pirms miljarda gadu 
noti ka būti skas pārvērtī bas – ra-
dās daudzšūnu organisms. Nesen 
zinātniekiem izdevies laboratorijā 
atdarināt šo noti kumu ar vienšū-
nas zaļaļģēm.

•	 Ģeologiizpētamilzugrotas. Gro-
tas, kas atrodas alu sistēmā Van-
dunā, Ķīnā, ir vienas no lielākajām 
uz zemes. Šī pazemes pasaule, ko 
veido kaļķakmens un ūdens, pa-
stāvīgi mainās, nemitī gi veidojot 
jaunas ainavas.

•	 Vislielākais kuģis pasaulē. 2017. 
gadā, kad “Prelude” nolaidīs ūde-
nī, tas būs reizē, lielākā urbšanas 
platf orma un pirmā peldošā da-
basgāzes pārstrādes rūpnīca. Mil-
zīgais rekordists dosies grūtā mi-
sijā – tas iegūs dabasgāzi bīstamo 
orkānu joslā.

•	 Aizliegtāzinātne. Cik liels ir risks, 
ka teroristi  izmantos biotehnolo-
ģijas, lai izgatavotu masu iznīcinā-
šanas ieroci? 

•	 Patiesi izturīga iebrauktuve. Au-
tomašīna ir smaga un ievērojami 
noslogo iebrauktuves segumu, 
bet slodze iespaidīgi palielinās brī-
dī, kad griežat automašīnas stūri. 
Seguma akmeņi zem slodzes var 
iegrimt vai ti kt izspiesti  uz sāniem. 
Pret iegrimšanu palīdzēs ti kai sti n-
grs, blīvs apakšklājs zem bruģēju-
ma, bet pret izspiešanu uz sāniem 
– apmales... 

•	 Atvilktņu stāstiņi: šūflāde jeb
poļu milimetri. Nav nekāds no-
slēpums, ka viens no lielākajiem 
biediem mājas amatniekam, iesā-
cējam – atvilktnes! Uztaisīt jaunu 
no nulles ar klasiskiem galdniecī-
bas paņēmieniem vispār ir šķieta-
mi neiespējamā misija... Dari Pats 
sāk jaunu rubriku. Par atvilktnēm!

•	 Dušas stūris no vieglbetona. Ne 
reizi neesat turējis rokā mūrnieka 
ķelli? Un vieglbetona bloku esat 
redzējis vien no att āluma? Tā nav 
bēda! Atļausimies apgalvot, ka 
pat pilnīgs iesācējs uzmūrēs ne-
lielu starpsienu dažu stundu laikā. 
Demonstrējam, kā izbūvēt dušas 
stūri vannas istabā.

•	 Āra virtuve. Ikviens privātmājas 
īpašnieks novērtēs priekšrocības, 
ko sniedz āra virtuve. To būs ērti  
izmantot vasaras dārza svētkos, 
vienkārši gaļas grilēšanai ikdienā, 
un kā darbvirsmu citi em darbiem, 
arī – ziemā!

•	 Aizkarstanga kā Šveices pulkste-
nis. Kā izgatavot elegantu aizkar-
stangas konstrukcija no saplākšņa 
atgriezumu kaudzes un oša koka 
dēļa.

Žurnāli septembrī

Ja septembris silts, tad ziema vēla un ziemā maz sniega.  Ja Miķeļu 
mēnesis miglains, marts būs sniegains. Nozīmīgās dienas pagājušajā 
janvārī un martā liecina, ka septembris gan temperatūru, gan nokrišņu 
ziņā būs tuvu normai, bet drusciņ vēsāks un mitrāks kā parasti. Sep-
tembra pirmā puse, lielākoties līdz Rudens Mārai (8. septembris), rādās 
būt mēreni silta, pārsvarā saulaina un ar īslaicīgiem nokrišņiem. Naktis 
salīdzinoši vēsas un salnu vietās arī rudens salnas. 
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Kādu laiku septembrī prognozē laika vērotājs?


