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Šodien numurā
SEB Bankas filiāles 

 aizvēršana
Dagdas iedzīvotāju un Krāslavas 
novada domes priekšsēdētāja 
Gunāra Upenieka viedoklis

2.lpp

Matemātika kā māksla

3.lpp

Auksta duša no “Rīgas 
satiksmes!”

Rīdzinieki beidzot saprata, ka 
bezmaksas siers ir tikai peļu 
slazdā.

3.lpp

Aglonas novada 
 uzņēmēju un zemnieku 

gada balle

4.lpp

Jautājums - atbilde

Par skolu reorganizāciju un atbil-
dīgajiem par Krāslavas ielu uztu-
rēšanu.

5.lpp

Kā arī TV programma, reklāmas, 
sludinājumi un daudz citas node-
rīgas un aktuālas informācijas.

Šajā ziemas dienā Krāsla-
vas Vēstures un mākslas muzeja 
sienās viss bija vasarīgi spilgts. 
Talantīgās mākslinieces iemīļotā 
krāsa ir karmīnsarkana, kas pie-
šķir viņas darbiem neatkārtojamu 
kolorītu.

Viešņa no ārzemēm Nataļja 
Parahņeviča strādā Braslavas 
tradicionālās kultūras muzejā, 
kur vada tautas mākslas studiju 
„Ля возера”, daiļamatniecības iz-
stādēs pastāvīgi piedalās vairāk 
nekā sešdesmit tautas daiļamata 
meistaru!

Ar savu dzīvesbiedru, Mihai-
lu, meitene no Minskas iepazinās 
Vitebskas Pedagoģiskajā institū-
tā, kur viņi studēja Mākslas un 
grafikas fakultātē. Ceturtajā kur-
sā tika sarīkotas studentu kāzas, 
bet par viņu kopējo radošās dar-
bības vietu kļuva Braslava, Mihai-
la dzimtene. Viņš profesionālajā 
līmenī nodarbojas ar kokgriezu-
miem, viņa pēc aizraušanās ar 
mākslas izšuvumiem izvēlējās 
sarežģītāku radošo manieri. 

Turpinājums 5.lpp

„Iedvesmas krāsas”

Šī diena, lai Tev skaistāka par citām, 
Šī diena tikai reizi gadā aust, 

Lai pietiek spēka katram dzīves rītam,  
Lai katrs rīts kā skaisti ziedi plaukst.

Apsveicam dārgo 
Zenonu BUTNICKI

80 gadu jubilejā!
Jana Butnicka ģimene Rīgā

Nākamajā numurā - reportāža no neparasta konkursa Krāslavas 
ģimnāzijā. Alekseja GONČAROVA foto

Vidēji Latvijā saslimstība sa-
sniegusi 75,5 gadījumus uz 100 
000 iedzīvotājiem. Visaugstākā 
saslimstība ir vecumā no 5 līdz 
14 gadiem.

Epidemiologi atgādina, ka 
gripa ir nopietna elpceļu infek-
cija. Vissmagāk no tās cieš veci 

cilvēki un cilvēki ar hroniskām sa-
slimšanām – sirds un asinsvadu, 
plaušu un nieru hroniskām slimī-
bām, cukura diabētu, pacienti ar 
onkoloģijas slimībām un hronis-
kām infekcijām un citi, kuriem ir 
novājināta imunitāte. 

Turpinājums 3.lpp

ĀCM - vēl trijos 
 pagastos Latgalē
PVD līdz šā gada 16. janvā-

rim ir konstatējis vēl 11 jaunus 
ĀCM saslimšanas gadījumus 
meža cūkām, tostarp četrām 
cūkām Daugavpils novada Nau-
jenes pagastā. Tāpat ĀCM ir at-
klāts Daugavpils novada Vabo-
les pagastā, Krāslavas novada 
Kaplavas pagastā, Naukšēnu 
novada Ķoņu pagastā, Burtnie-
ku novada Rencēnu pagastā 
un Burtnieku novada Valmieras 
pagastā - katrā pa vienai slimai 
meža cūkai.

Kopumā slimība Latvijā līdz 
šim ir konstatēta 228 meža cū-
kām 34 pagastos un 16 skarta-
jos novados. Mājas cūkām ĀCM 
pēdējo reizi ir konstatēts 17. sep-
tembrī.

Valstī gripas epidēmija. 
Bet mūsu novados?

Gripas un akūtu augšējo elpceļu infekciju monitoringa dati 
liecina, ka pēdējās nedēļas laikā četrās Latvijas pilsētās sa-
slimstība ar gripu ir pārsniegusi 100 gadījumus uz 100 000 ie-
dzīvotāju – Daugavpilī, Jelgavā, Jēkabpilī un Rēzeknē. Līdz ar 
to šī gada 20. janvārī Slimību profilakses un kontroles centrs 
(SPKC) izziņo gripas epidēmijas sākumu. 

•	 Aizsardzības ministrijā (AM) 
plānots faktiski no jauna veidot 
karavīru rekrutēšanas sistē-
mu. Aizsardzības ministrs Rai-
monds Vējonis (ZZS), pagāju-
šajā nedēļā uzrunājot Saeimu 
ārpolitikas debatēs, ir aicinājis 
pieņemt politiski izšķirīgu lē-
mumu par karavīru skaita pa-
lielināšanu līdz 2018. gadam.  
Nākotnē plānots palielināt ne 
tikai karavīru skaitu, bet arī ze-
messargu un jaunsargu skaitu.

•	 Pārresoru koordinācijas cen-
tram (PKC) šogad ir jāsagatavo 
pirmais ziņojums par Nacionālā 
attīstības plāna 2014-2020.ga-
dam (NAP) īstenošanu. Pirmā 
novērtējuma mērķis galveno-
kārt ir pārbaudīt «Latvija 2030» 
mērķu un sasniedzamo rezul-
tātu īstenošanas apmēru un 
identificēt jomas, kurās nav 
uzsākta darbība vai nepiecie-
šama padziļināta izpēte, kā arī 
sagatavot priekšlikumus par ie-
spējamām izmaiņām valsts at-
tīstības plānošanas dokumen-
tos un valsts budžeta politikas 
īstenošanā. 

•	 Saeimā iesniegti vairāki li-
kumprojekti par ebreju piecu 
īpašumu restitūciju. Īpašumus 
plānots nodot, lai mazinātu 
vēsturiskās netaisnīgās sekas 
Latvijas ebreju draudzēm un 
biedrībām, kas radušās nacis-
tiskās Vācijas veiktā holokaus-
ta un Padomju okupācijas režī-
ma darbības rezultātā Latvijas 
teritorijā.

•	 Transporta un dzīvojamās tel-
pas īres izdevumu kompen-
sācijām Saeimas deputātiem 
par pagājušā gada decembri 
izmaksāti 22 034 eiro, liecina 
informācija parlamenta mājas-
lapā. Kopumā dzīvokļa kom-
pensācijām par decembri iz-
lietoti 8970 eiro, bet transporta 
izdevumu kompensācijām - 13 
063 eiro. Kopumā deputātiem 
paredzētā kompensācijas nor-

ma bija 28 526 eiro, bet vairāki 
deputāti neizmanto šo iespēju 
vai arī saņem kompensāciju, 
kas ir mazāka par paredzēto 
normu. Tāpat deputātiem par 
iepriekšējo mēnesī atalgojumā 
izmaksāti 165 227 eiro.

•	 Nedaudz kritiskāks decembrī 
kļuvis valdības darba vērtē-
jums. Apmierinātību ar valdības 
darbu decembrī pauduši 24% 
aptaujāto, bet novembrī to bija 
25%. No tiem daļēji ar valdības 
darbu apmierināti decembrī bija 
23% iedzīvotāju, bet pilnībā 
apmierināti - 1%. Ar valdības 
darbu neapmierināto īpatsvars 
decembrī bija 66%, arī novem-
brī tas bija 66%. Valdības darba 
vērtējuma indekss decembrī ir 
samazinājies - no mīnus 29 no-
vembrī līdz mīnus 30.

•	 Sākot ar 2015. gadu, pensiju 
var pieprasīt, ja sasniegts ve-
cums 62 gadi un 6 mēneši. Arī 
priekšlaicīgās pensionēšanās 
vecums šogad pieaudzis par 
trim mēnešiem, un to var pie-
prasīt no 60 gadiem un 6 mē-
nešiem, ja sociālās apdrošinā-
šanas stāžs ir vismaz 30 gadi.

•	 Zemkopības ministrs Jānis 
Dūklavs tikās ar Tadžikistā-
nas ārkārtējo un pilnvaroto 
nerezidējošo vēstnieku Latvijā 
Kozidavlatu Koimdodovu. Ta-
džikistānas vēstnieks izteica 
interesi sadarboties augko-
pības un lopkopības nozarē, 
īpaši ciltsdarba un veterinārajā 
jomā, kā arī lauksaimniecības 
speciālistu apmācībā Latvijā. 
Tāpat tikšanās laikā amatper-
sonas vienojās par abu valstu 
Sadarbības memoranda lauk-
saimniecības jomā sagatavo-
šanu, lai sekmētu savstarpējo 
sadarbību un ciešāku kontaktu 
veidošanu.

•	 Veselības ministrijā top jauns 
Ārstniecības likums. Nozarē 
strādājošie cer, ka varbūt bei-
dzot tiks rasts risinājums dau-

Latvijā
dzajām šīs sfēras “slimībām”. 
Pašreizējais Ārstniecības li-
kums ir bezcerīgs – rakstīts 
pirms teju 20 gadiem. Tajā 
rakstītajā ir daudz pretrunu. 
Pagaidām likumprojekts ir tikai 
melnraksts.

•	 Rīgas dome (RD) otrdien lems 
par aizliegumu tirgot alkoho-
liskos dzērienus arī patērēša-
nai uz vietas nakts stundās 
mazumtirdzniecības vietās, 
kurām nav nodrošināta atse-
višķa ieeja. Ar jauno saistošo 
noteikumu ieviešanu dome 
plāno novērst konstatēto ten-
denci palielināties alkoholisko 
dzērienu patēriņam un tādējādi 
arī nekārtības, kas pasliktina 
sadzīves apstākļus pilsētas ie-
dzīvotājiem. Saskaņā ar Minis-
tru kabineta datiem 2012. gadā 
vidēji viens Latvijas iedzīvotājs 
patērēja 8,8 litrus reģistrētā ab-
solūtā alkohola jeb 10,3 litrus, 
rēķinot uz 15 gadu veciem un 
vecākiem iedzīvotājiem. 
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Pasaulē
Ukrainā turpinās 

nemieri

Sestdien ar “Grad” un “Ura-
gan” raķetēm apšaudīti Mariupo-
les dzīvojamie rajoni, laupot vis-
maz 30 dzīvību, bet vairāk nekā 
90 cilvēki ievainoti. Kijeva un Rie-
tumi notikušajā vaino prokrievis-
kos kaujiniekus. Raķetes šautas 
no prokrivisko spēku kontrolētās 
teritorijas, secina EDSO. Ukrai-
nas spēki vēl sestdien arestējuši 
Mariupoles apšaudes uguns kori-
ģētāju.

Svētdien izskanēja ziņas, 
ka Prokremlisko kaujinieku gūstā 
Donbasa frontēs nokļuvuši aptu-
veni 30 Ukrainas karavīri.

Pēdējās dienās ievērojami 
saasinājusies situācija Ukrai-
nas austrumos. Ukrainas spēki 
smagās kaujās šonedēļ zaudēja 
mēnešiem aizsargātās pozīcijas 
Doņeckas lidostā.

Revolūcijas gadadiena 
Ēģiptē 

Ēģiptē, kur svētdien tika 
pieminēta 2011. gada “arābu 
pavasara” revolūcijas ceturtā ga-
dadiena, vardarbībā dzīvību zau-
dējuši 18 cilvēki. Nogalināto vidū 
ir arī trīs policisti. Vairāki desmiti 
protestētāju ievainoti, bet vairāk 
nekā 400 - arestēti. Policijas ka-
deti zaudējuši dzīvību protestos 
Kairā. Protestētāji nogalināti gan 
galvaspilsētā, gan arī Aleksandri-
jā, valsts ziemeļos.

Charlie Hebdo tirāža 
pārsniedz septiņus 

miljonus

Žurnāla numurs, kas iznāca 
14. janvārī, nedēļu pēc slaktiņa, 
kuru izdevuma redakcijā sarīkoja 
islāmistu teroristi, noslepkavojot 
12 cilvēkus, tikai Francijā jau pār-
dots 6,3 miljonos eksemplāru, bet 
vēl 700 000 eksemplāru nosūtīti 
uz citām valstīm. Vislielākais 
pieprasījums ārvalstīs pēc šī nu-
mura līdz šim reģistrēts Beļģijā. 
Pirms islāmistu pastrādātā nozie-
guma Charlie Hebdo vidējā tirāža 
bija tikai 60 000 eksemplāru. “Iz-
dzīvotāju numurā” atkal tika pub-
licēta karikatūra par Muhamedu, 
kurā musulmaņu pravietis re-
dzams ar plakātu “Es esmu Šar-
lī”. Šis sauklis kļuvis par simbolu 
preses brīvības aizstāvjiem visā 
pasaulē. Tikmēr islāma valstīs 
šī karikatūra izsaukusi kārtējos 
masu protestus, kas daudzviet 
pārauguši vardarbībā.

Grieķijas vēlēšanās 
uzvarējusi kreiso 

ekstrēmistu 
partija SYRIZA

Svētdien notikušajās Grie-
ķijas parlamenta pirmstermiņa 
vēlēšanās visvairāk balsu iegu-
vusi kreiso ekstrēmistu partija 
SYRIZA, kas saņēmusi 36% vē-
lētāju atbalstu, liecina dati, kas 
iegūti pēc teju 75% balsu apkop-
šanas. Atbilstoši pašreizējiem re-
zultātiem SYRIZA iegūs 149 no 
300 parlamenta mandātiem, un 
tai absolūtā vairākuma nodroši-
nāšanai pietrūks vien divu man-
dātu. Partijas līderis Aleksis Cip-
rs, kurš vēlas ar starptautiskajiem 
aizdevējiem sākt jaunas sarunas 
par Grieķijas parāda atmaksu, 
sacīja, ka “grieķi ir rakstījuši vēs-
turi”. Sagaidāms, ka vēlēšanu re-
zultāts būs viens no galvenajiem 
tematiem pirmdien eirozonas fi-
nanšu ministru sanāksmē.

Viena no aktualitātēm mūsu 
novados vēl joprojām ir jautājums 
par SEB bankas filiāles slēgšanu 
Krāslavā. Dagdā, uz kurieni bankas 
filiāles speciālisti brauca divas rei-
zes mēnesī, arī radīsies problēmas. 
21.janvārī Dagdas SEB bankas klien-
tu apkalpošanas centrā sapulcējās 
daudz cilvēku. Visi gribēja uzzināt, 
kā turpmāk varēs risināt jautājumu 
par bezskaidras naudas norēķinu no-
drošināšanu. Iedzīvotājus „nomieri-
nāja” - speciālisti turpinās apkalpot 
klientus. Reizi mēnesī 3 stundu lai-
kā… Pensionāri no dažādiem novada 
pagastiem neslēpa savu sašutumu: 
arī pirms tam, nosēžot pusi dienas 
rindā, cilvēki bija spiesti atgriezties 
mājās, jo apkalpošanas centra darba 
laiks jau beidzās.

„Patiesībā tā ir nožēlojama 
„ubaga dāvana”, formāls „ķeksītis” – 
lūk, strādājam arī Dagdā!”  apgalvoja 
vecāka gadagājuma kliente. „Ko var 
paspēt 3 stundu laikā? Apkalpot da-
žus cilvēkus? Vairākas iestādes gra-
sās taisīt ciet: bankas, pastu, veika-
lus, skolas, aptiekas. Nevienam mēs 
vairs neesam vajadzīgi!”

Kāds ir jūsu viedoklis par izvei-
dojušos situāciju? Šo jautājumu es 
uzdevu trim nejaušiem garāmgājē-
jiem, ko satiku Dagdas ielās.

Andris: „Ja godīgi, mani tas 
viss jau tracina. Cilvēks atbrauc, at-
prasās no darba, gaida… un netiek 
pie speciālista. Tas nekam neder. 
Internetbanku neizmantoju, visus 
maksājumus veicu tepat, uz vietas. 
Bankomātā es varu ieskaitīt naudu 
kontā, izņemt skaidru naudu. Bet 
apmaksāju rēķinus parasti klātienē, 

pie bankas darbiniekiem. Nu, ko lai 
dara, tagad braukšu uz citām pilsē-
tām, kad tas sakritīs ar darba darī-
šanām.

Ināra: „Banka ir vajadzīga! 
Esmu SEB bankas kliente. Man, in-
valīdei, braukt uz Daugavpili vai uz 
Rēzekni vienkārši nav reāli. Es varu 
braukt bez maksas, bet man auto-
busā kļūst slikti, tā es drīzāk nokļūšu 
slimnīcā, nevis bankā. Internetbanku 
lietot nevaru, man ir paralizēta labā 

roka. Vienmēr vērsos pēc palīdzības 
pie bankas speciālistiem. Trīs stun-
das mēnesī - tas ir smieklīgi. Cilvēki 
pāries uz Latvijas Pasta banku, taču 
tajā nav norēķinu karšu. Personīgi 
man tas neder, es vienmēr izmanto-
ju tikai karti, bet skaidru naudu nau-
das makā neturu. 

Valērijs: „Mans viedoklis par 
šo jautājumu? Negatīvs, protams! 
Uz kurieni es varu braukt? Uz Rē-
zekni, Daugavpilī? Būs jātērē nauda 
transportam, turklāt ne visai viegli 
izvēlēties nepieciešamo autobusa 

maršrutu, lai varētu paspēt turp un 
atpakaļ. Internetbanku neizmantoju, 
jo neko tur nesaprotu. Bet rēķini gan 
būs jāapmaksā. Kaut kā tomēr būs 
jānokļūst līdz Daugavpilij vai Rēzek-
nei. Esmu pašnodarbinātais, man ir 
zemnieku saimniecība. Man banka 
ir ļoti vajadzīga. Cerēt uz šīm nožēlo-
jamajām trim stundām mēnesī vien-
kārši nav jēgas.” 

Natālija ZDANOVSKA
Autores foto

SEB Banka

„Mēs pie šī jautājuma strā-
dājām uzreiz, tiklīdz kļuva zināms 
par SEB filiāles slēgšanu pilsētā. 
Bet mēs nekoncentrējāmies uz 
vienu konkrētu banku,” turpina G. 
Upenieks. „Mani izbrīna Krāsla-
vas novada pensionāru biedrības 
atklātajā vēstulē („Ezerzeme”, 
2015. gada 20. janvāris, 1. lpp.) 
paustais viedoklis tieši par SEB 
bankas nepieciešamo klātbūtni 
Krāslavā, ka tamdēļ mums jātie-
kas ar bankas saimniekiem utml. 
Es domāju, ka iedzīvotājiem pir-
mām kārtām svarīgi, lai pilsētā 
būtu vismaz kāda bankas filiāle, 
kura sniedz pakalpojumus nova-
da iedzīvotājiem. Bet „Ezerzemē” 
publicētajā atklātajā vēstulē ir 
runa tieši par SEB banku. Man ir 
informācija par pakalpojumu iz-
cenojumiem uz šo brīdi, šie dati 
liecina, ka tā banka, kas ienāks 
Krāslavā, ir lētāka iedzīvotājiem. 

Jo vairāk esmu šokā, kāpēc šāda 
vēstule vispār tapa? 

Problēmas risināšanā bijām 
gatavi iesaistīt arī Saeimas Pilso-
nības, migrācijas un sabiedrības 
saliedētības komisijas deputātus, 
kuri apmeklēja Krāslavu citā jau-
tājumā. Bet mēs vienalga būtu 
lūguši viņu atbalstu un palīdzību, 
ja 15. janvāra vakarā es nebūtu 
saņēmis īsziņu, ka bankas vadī-
ba izskatīja jautājumu par klientu 
apkalpošanas centra atvēršanu 
Krāslavā. Tajā brīdī es varēju uz-
taisīt reklāmu pašvaldībai uzreiz, 
bet mēs tomēr gribējām saņemt 
oficiālu dokumentu. Ja ceturtdien 
vakarā nebūtu atnākusi ziņa, 
tad izmantotu gan savāktos pa-
rakstus, gan citas iespējas un 
lūgtu šiem deputātiem palīdzību 
nodrošināt kādas bankas filiāles 
klātbūtni Krāslavā. To es viņiem 
arī pateicu tikšanās laikā Tūrisma 

informācijas centrā. Svarīgi, lai 
banka pilsētā būtu.

Mēs runājām arī ar citām 
bankām, un ir vēl viena banka, 
kas skatīs jautājumu par ienāk-
šanu Krāslavā aprīlī. Mēs šobrīd 
vēl nezinām, kā lems tā banka, 
bet iespēja pastāv, ka pavasarī 
varētu būt vēl kāda, kas mūspu-
sē atver savu filiāli. Turklāt šajā 
jautājumā ejam kopā ar Dagdas 
novadu.”

Pierakstīja Juris ROGA

Pašvaldība darīja visu iespējamo
Krāslavas novada domes priekšsēdētājs Gunārs Upenieks 
apgalvo, ka pašvaldība darīja visu iespējamo, lai Krāslavas 
un citu novadu iedzīvotājiem, kuri izmantoja SEB bankas 
Krāslavas filiāles pakalpojumus, arī turpmāk mūsu pilsētā 
būtu pieejama bankas filiāle. 

LTV raidījumā „Rīta Panorā-
ma” izglītības ministre Mārīte Sei-
le uzsvēra: ņemot vērā skolēnu 
skaita samazināšanu, ir skaidrs, 
ka nākotnē skolu būs mazāk. 
Taču pašlaik Izglītības un zināt-
nes ministrija (IZM) neplāno likvi-
dēt konkrētu skolu skaitu.  

Jaunākajiem bērniem būs 
jānodrošina skolas pēc iespējas 
tuvāk mājām, bet vidējo izglītī-
bu ir jāpadara kvalitatīvāku, kas 
varētu nozīmēt lielākas skolas 
tālāk no mājām. Šodien skolu 
tīklā „situācija nav vienkārša, jo ir 
daudz mazo skolu, un tur vajadzī-
gi skolotāji, bet ir jautājums, cik 
lielu slodzi varam tur nodrošināt”, 
saka Mārīta Seile.  

Viņa arī norādīja, ka skolotāji 
vidēji strādā 1,4 slodzes, tāpēc 
pēc pārejas uz normālajām slo-
dzēm (pašlaik skolās notiek jau-
nā skolotāju atalgojuma modeļa 
izmēģināšana), skaidrs, ka sko-
lotāju valstī varētu pietrūkt. Kā 
zināms, IZM piedāvātais peda-
gogu atalgojuma modelis paredz 
piesaistīt skolotāju algas vidējam 
bērnu skaitam klasē, samazinot 
pedagogu pārslodzi.

Izglītības ministre: 
skolu būs mazāk

Par nekustamā īpašuma no-
dokļa apmēru kārtējam taksācijas 
gadam pašvaldības paziņo no-
dokļa maksātājam vai tā pilnvaro-
tai personai līdz tā paša gada 15. 
februārim, nosūtot maksāšanas 
paziņojumu viņam vai viņa piln-
varotai personai pēc norādītās 
adreses.

Lai iegūtu aktuālo informāciju 
par nekustamā īpašuma nodokli, 
nodokļa maksātāji var izmantot 
portālu www.epakalpojumi.lv.

Lai nekrātu papīru kaudzes 
un nepiesārņotu vidi, juridiskās 
un fiziskās personas – NĪN no-
dokļa maksātājus – var pieteikties 
maksāšanas paziņojumu saņemt 
savā e-pastā. Pieteikšanās elek-
troniskai dokumentu saņemšanai 
– portālā www.epakalpojumi.lv.

Nekustamā īpašuma nodok-
ļa maksātājiem tiek nodrošināta 
iespēja pieteikties saņemt atgā-
dinājumu par nekustamā īpašu-
ma nodokļa apmaksas termiņa 
tuvošanos e-pastā vai īsziņas 
veidā uz mobilo tālruni (SMS). 
Pieteikties pakalpojumam iespē-
jams portālā www.epakalpojumi.
lv. Atgādinājuma vēstule uz norā-
dīto e-pastu tiks izsūtīta septiņas 
dienas pirms maksāšanas termi-
ņa, bet SMS veidā – maksāšanas 
termiņa samaksas dienā.

www.zzdats.lv

Aprēķina nekustamā 
īpašuma nodokli

Rakstā “Meža cūku dzinēj-
medību termiņi un medību ierobe-
žojumi jaunās teritorijās” (“Ezer-
zeme” nr. 6, 2015. g. 23. janvāra) 
publicētā informācija nav precīza. 
Lai samazinātu mežacūku popu-
lāciju, Valts meža dienests tiešām 
pieņēmis lēmumu no šā gada 1. 
februāra līdz 1. martam pagarināt 
mežacūku medības ar dzinējiem 
vai ar traucēšanu. Tomēr medības 
ar dzinējiem nedrīkst notikt tajās 
vietās, kur VMD noteicis medību 
organizēšanas ierobežojumus sa-
karā ar Āfrikas cūku mēri (tostarp 
arī Dagdas, Andrupenes, Andzeļu, 
Asūnes, Aulejas, Bērziņu, Ezernie-
ku, Grāveru, Indras, Izvaltas, Kal-
niešu, Kaplavas, Kastuļinas, Kom-
buļu, Konstantinovas, Krāslavas, 
Ķepovas, Piedrujas, Robežnieku, 
Skaistas, Svariņu, Šķaunes, Šķel-
tovas, Ūdrīšu, Aglonas pagastos).

Papildinājums 

3 stundas mēnesī!?
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Saeimas vēlēšanas notika 
pagājušā gada oktobrī, bet nāka-
mās pašvaldību vēlēšanas Latvi-
jā būs tikai pēc divarpus gadiem. 
Tieši šādā starpsezonas periodā 
politikas jomā parasti tiek pie-
ņemti visnepopulārākie lēmumi 
- lai līdz nākamajai balsošanai 
„cietušie” vēlētāji paspētu aiz-
mirst, kas un ar ko viņus apdalīja. 
Šo tradicionālo ceļu diemžēl izvē-
lējās arī partija „Saskaņa”. 

Kopumā „Saskaņas” un 
Nila Ušakova politi-
ka Rīgā atšķiras no 
valdības un valdošās 
koalīcijas politikas. 
Galvaspilsētas varas 
pārstāvji pēdējo gadu 
laikā paplašināja soci-
ālās programmas un 
ieviesa veselu virkni 
atvieglojumu. Taču 
par šiem daudzajiem 
atvieglojumiem kā-
dam ir jāmaksā. Rīgā 
ir pienācis laiks savākt 
akmeņus. 

16. janvārī Rīgas 
dome pilnīgi negaidī-
ti paziņoja, ka jau no 
1.februāra braukša-
nas tarifs sabiedriskajā transportā 
palielināsies praktiski divkārt. Tik 
strauja sabiedriskā transporta bi-
ļešu cenas pieauguma Latvijā 
pirms tam nekad vēl nebija. Pa-
gājušajā gadā galvaspilsētas vara 
nolēma ieviest diferencētu brauk-
šanas maksu sabiedriskajā trans-
portā. Personām, kam dzīvesvie-
ta deklarēta Rīgā, atļāva maksāt 
tikai 60 centus. Taču pilsētas vie-
siem piedāvāja maksāt ievērojami 
dārgāk. Dome ieviesa arī „Rīdzi-
nieka karti”, kas paredzēja daudz 
dažādu atvieglojumu. 

Jau toreiz skeptiķi brīdinā-
ja, ka par atvieglojumiem, kas ir 
ļoti populāri cilvēku vidū, kādam 
būs jāmaksā. Vides aizsardzības 
un reģionālās attīstības ministrija 
diferencētai braukšanas maksai 
sabiedriskajā transportā nepiek-
rita. Līdz ar to tika pieņemts lē-
mums, ka 60 eirocentus maksās 
gan rīdzinieki, gan citu pilsētu ie-
dzīvotāji. Dažās citās pilsētās sa-
biedriskā transporta biļešu cena 
toreiz tika paaugstināta. 

Taču jau sen bija skaidrs, 
ka Nilam Ušakovam neizdosies 
bezgalīgi paplašināt atvieglojumu 
klāstu. Galvaspilsētas uzņēmu-
ma „Rīgas satiksme” dotācijas 
pēdējos gados tika palielinātas 
neprātīgā tempā. Dotācijas 2012.
gadā sastādīja 82 miljonus eiro, 
2013.gadā - 87 miljonus eiro, bet 
pagājušajā gadā - jau 95,5 miljo-
nus eiro. 

Tagad Rīgas dome deva at-
pakaļgaitu. Braukšanas maksas 

paaugstināšanu līdz 1,15 eiro 
pašvaldība pamatoja ar to, ka 
vairs nevarēs saglabāt vienotu 
tarifu 0,6 eiro apmērā, bet notei-
kumus, kas paredzēja dažādas 
sabiedriskā transporta biļešu 
cenas rīdziniekiem un nerīdzi-
niekiem, nav atbalstījusi valdība. 
Tāpēc par biļeti piedāvāts maksāt 
gandrīz atbilstoši pašizmaksai. 
Automātiski kļūs dārgākas arī 
mēnešbiļetes un е-taloni. Pērkot 
biļeti pie transporta vadītāja, tā 
maksās 2 eiro. Līdz ar to sabied-
riskā transporta biļešu cena Rīgā 
būs dārgāka nekā Tallinā un Viļņā 
(1-1,1 eiro). 

Vienlaikus dome paaugstina 
arī naudas sodus „zaķiem”, turklāt 
desmitreiz - no 5 līdz 50 eiro. Būs 
dārgāka arī braukšana maršruta 
taksometros, no 1.aprīļa plānotas 
izmaiņas „Rīgas satiksmes” ap-
saimniekoto autostāvvietu tarifos 
pilsētas centrā. Sadārdzinājums 
arī būs ļoti straujš - no 15 līdz 73 
centiem par stundu atkarībā no 
tarifu zonas. Pēc Ušakova vār-

diem, jādara viss iespējamais, lai 
pilsētas centrā automašīnu būtu 
mazāk. 

Protams, šo nepopulāro „Sa-
skaņas” lēmumu kritizē gan val-
dībā, gan galvaspilsētas opozīci-
ja un Valsts kontrole. Piemēram, 
Latvijas galvenajai revidentei 
Elitai Krūmiņai radušās šaubas 
par jaunu tarifu pamatotību. Pēc 
viņas vārdiem, nevar izvērtēt Rī-
gas sabiedriskā transporta tarifu 
veidošanās mehānismu, jo tika 

secināts, ka nav skaidras visas 
izmaksu pozīcijas. 

Nebūs pārspīlējums apgal-
vot, ka Nila Ušakova sabiedriskā 
transportu politika cietusi pilnīgu 
fiasko. Rodas iespaids, ka domes 
vadība arī agrāk labi apzinājās, 
ka pēc atvieglojumu straumes 
notiks straujš cenu pieaugums. 
Bet ko tik neizdarīsi pirms vē-
lēšanām! Tagad gan par Rīgas 
priekšniecības „sociāldemokrā-
tisko” devīgumu maksās vienkār-
šie pasažieri. 

Nils Ušakovs vēl joprojām ir 
populārs politiķis, kurš prot izvei-
dot sev labu reklāmu. Taču šoreiz 
tikai ar skaistām frāzēm nepie-
tiks. „Saskaņai” patīk kritizēt val-
došo koalīciju par tās daudzajām 
kļūdām. Šoreiz tā bija dzīves 
mācība pašai partijai „Saskaņa”. 
Galvaspilsētas varas pārstāvjiem 
ir jāsaprot, ka viņiem jābūt atbil-
dīgiem par absurdiem un nekon-
sekventiem lēmumiem .

Viktors ŪDRIŠS
Foto no www.rigassatiksme.lv

Auksta duša no „Rīgas satiksmes”
Rīdzinieki beidzot saprata, ka bezmaksas siers ir tikai peļu slazdā

Krāslavas Varavīksnes vi-
dusskolā otrā janvāra nedēļa tra-
dicionāli tika veltīta matemātikai. 
Nedēļas tēma – „Matemātika kā 
māksla”. Mērķi - aktivizēt skolēnu 
domāšanas potenciālu un attīstīt 
prasmi izmantot iegūtās zināša-
nas jaunās situācijās, sekmēt in-

teresi par mācību priekšmetu un 
veicināt radošo iemaņu attīstību.

Māksla un matemātika, šķiet, 
ir ļoti dažādas lietas, bet cilvēki, 
kam ļoti patīk šis mācību priekš-
mets, bieži vien meklē matemāti-
kas elementus arī mākslā. Viņiem 
ir vēlēšanās visur redzēt orna-

mentus, līnijas, zī-
mes. Bez šaubām, 
matemātika spēlē 
lielu lomu mākslā, 
nemaz nerunājot 
par tādām elemen-
tārām lietām kā 
mērījumi un līnijas, 
liela nozīme ir arī 
mākslas niansēm, 
kuras itin bieži ir ie-
spējams aprakstīt 
tikai ar matemāti-
kas palīdzību. 

Skolēnu rado-
šo darbu izstāde 
„Papīrs, matemāti-
ka, māksla” parādī-
ja, ka mūsu bērni ir 
ļoti radoši. Ar savu 
sarežģītības līmeni 
un krāsu harmoniju 
skatītājus pārstei-
dza Natālijas Sta-

rostinas (11. b klase), Ilonas Lu-
kaševičas (8.a klase), Anželikas 
Svarinskas (12.b klase), Uļjanas 
Jagelovičas (8. b klase), Eliza-
betes Sadovskas (9. c klase), 
Agnesas Orlovskas (8. a klase), 
Katrīnas Vidjakinas (9. c klase), 

Edītes Drobiševskas (8. b klase) 
darbi.

Simetrijas un mērījumu ģe-
ometrijai ir  liela nozīme šedevru 
radīšanas procesā. Skolas foajē 
uz stenda „Simetrija ap mums” 
varēja redzēt 9.-11.klašu audzēk-
ņu labākos darbus, jo stundu lai-
kā skolēni labprāt izpilda uzdevu-
mus par tēmu „Simetrija”. 

Matemātikas nedēļas ietva-
ros notika  zīmējumu konkurss 
„Mana fantāziju pasaule ciparos”, 
labākie darbi tika prezentēti izstā-
dē. Žūrija par labākajiem atzina 
Gunta Ungura (5. a klase), Rihar-
da Lukjanska (9.a klase), Valtera 
Čurgeļa (9. a klase), Elvja Paške-
viča (8. b klase.), Melisas Ūdres 
(5. a klase) darbus.

5.-6.klašu audzēkņiem sko-
lotāja A. Bahmate  sagatavoja 
spēli „Acumērs”. Pasākuma laikā 
skolēni pārvietojās pa vairākiem 
kabinetiem, tā saucamajām „sta-
cijām”, kurās vajadzēja noteikt 
dažādu priekšmetu apjomu, dau-
dzumu, garumu, leņķus, masu. 
Bet pēc tam skolas aktu zālē no-
tika prezentācija par dažādiem 
mēriem un mērījumu veidiem. 
Tika demonstrēti mēraparāti. La-
bākie spēlētāji - Diāna Smertjeva 
(5. b klase) un Vladislavs Bara-
novskis (6. b klase). Skolotāja 

izsaka pateicību par palīdzību 
spēles organizēšanā 12. a un 10. 
a klases skolēniem. 

7.-8. klašu skolēniem tika 
organizēta ātrspēle-turnīrs „Jau-
nais teorētiķis”, kuru vadīja sko-
lotājas L.Marinenko un N. Kirki-
ļeviča. Par labākajiem tika atzīti 
Staņislavs Kitoks (8. a klase) un 
Ernests Jančevskis (7. b klase).

Garajā starpbrīdī meitenes 
no 11. b klases organizēja loteri-
ju. Gribētāju izmēģināt laimi bija 
daudz. Skolas foajē, kur ir izvie-
tots monitors, varēja risināt inte-
resantus uzdevumus, noskatīties 
videoklipus, izlasīt anekdotes, 
kas ir saistītas ar matemātiku.

Matemātikas nedēļas ietva-
ros tika organizēta skolas olim-
piāde 5. -8. klasēm, ir noteikti 
skolas labākie matemātiķi - 17 
godalgoto vietu ieguvēji. Viņi aiz-
stāvēs skolas godu novada olim-
piādēs. Novēlēsim viņiem veik-
smi! 

Paldies kolēģiem par sadar-
bību un idejām, bet skolēniem 
- par piedalīšanos, aktivitāti un 
atbalstu!

Natālija KIRKIĻEVIČA, 
KrāslavasVaravīksnes

vidusskolasMatemātikas
uninformātikasskolotāju

metodiskāskomisijasvadītāja

Matemātika kā māksla

Turpinājums.Sākums1.lpp
Gripa var būt bīstama arī 

maziem bērniem un grūtniecēm. 
 Gripai raksturīga pēkšņa 

slimības simptomu parādīšanās 
- drebuļi, ķermeņa temperatū-
ras paaugstināšanās virs 38° C, 
stipras galvassāpes, sāpes acu 
ābolos un muskuļos („kaulu lau-
šana”), sauss klepus un rīkles 
iekaisums, sāpes vai diskomfor-
ta sajūta aiz krūšu kaula, izteikts 
nespēks, apetītes zudums, bez-
miegs, var būt arī vemšana un 
caureja.

Pirmās gripas pazīmes pa-
rasti parādās pēc divām dienām 
no inficēšanās brīža, tomēr tās var 
parādīties arī laika periodā no da-
žām stundām līdz četrām dienām 
pēc kontakta ar slimu cilvēku.

Kā zināms, gripas izplatī-
šanās situācija valstī mainās ik 
minūti, bet skolēnu skaits klasēs 
dienas laikā mainās tik strauji, 
ka jāpieņem lēmums izsludināt 
karantīnu. Kāda tad situācija ir 
mūsu trijos novados? 

Krāslavas novada izglītības 
un kultūras nodaļas vadītāja Li-
dija Miglāne atzīst, ka bērni sko-
lās un bērnudārzos slimo, taču 
ne masveidā. Tiesa, situācija 
mācību iestādēs ir atšķirīga, bet 
karantīna pagaidām nav izsludi-
nāta nevienā no tām. Šobrīd ļoti 
aktuāli ir profilaktiskie pasākumi, 
kurus jāievēro skolu kolektīviem. 
Turklāt L. Miglāne uzsver, ka ne-
noliedzami tiek ievērotas Slimību 

profilakses un kontroles centra 
(SPKC) rekomendācijas (www.
spkc.gov.lv/ieteikumi-gripas-pro-
filaksei). Pagājušajā piektdienā 
Krāslavas novada domes priekš-
sēdētājs Gunārs Upenieks izdeva 
rīkojumu Nr. 8 - izglītības, kultū-
ras, sporta un interešu izglītības 
iestādēm ierobežot ārpusklases 
un citus pasākumus un neplānot 
jaunus, ja tie notiek slēgtās tel-
pās un saistīti ar vairāk nekā 30 
dalībnieku pulcēšanos vienuviet. 
Izglītības iestādes vadītājam jā-
nosaka karantīnas pasākumi, ja 
apmeklētība ir 60 % no skolēnu 
skaita.

Dagdas novada izglītības, 
kultūras un sporta nodaļas vadī-
tāja Marija Micķeviča informēja, 
ka 23. janvārī bija 200 saslimušo 
skolēnu (kopējais skaits - 1132).

Aglonas novada sabiedrisko 
attiecību speciāliste Tatjana Ko-
mare, pagājušās nedēļas beigās 
apkopojot informāciju par situāci-
ju visās novadā esošajās mācību 
iestādēs, atzina, ka bērni slimo, 
bet saslimšanas iemesls galve-
nokārt ir saaukstēšanās, nevis 
griba. Nedaudz vairāk saslimušo 
izrādījās Grāveru pamatskolā, 
kā arī pirmsskolas izglītības ies-
tādēs un pamatskolās esošajās 
grupās.

Sargiet sevi! Neaizmirstiet 
ievērot speciālistu ieteikumus.

Marina NIPĀNE
Rakstasagatavošanāizmantoti

materiālinospkc.lv

•	 censties pēc iespējas retāk 
apmeklēt vietas, kur uzturas 
daudz cilvēku;

•	 vēdināt telpas un mitrināt 
iekštelpu gaisu, bieži uzkopt 
telpas, izmantojot sadzīvē 
lietojamos mazgāšanas lī-
dzekļus;

•	 rūpīgi mazgāt rokas ar zie-
pēm vairākas reizes dienā;

•	 izvairīties no pieskaršanās 
acīm, degunam un mutei ar 
nemazgātām rokām;

•	 pārliecināties, ka arī bērni 
bieži un rūpīgi mazgā rokas;

•	 auduma kabatlakata vietā 
izmantot vienreizlietojamas 

salvetes, pēc lietošanas (de-
guna šņaukšanas, šķaudīša-
nas vai klepus) tās izmest un 
nomazgāt rokas;

•	 nelietot ar gripas slimnieku 
kopīgus traukus un galda 
piederumus (glāzes, karotes 
un citus higiēnas priekšme-
tus);

•	 ģērbties atbilstoši laika aps-
tākļiem;

•	 atgriežoties mājās, izskalot 
rīkli un degunu (ar kumelīšu, 
kliņģerīšu vai citu zāļu tēju, 
vai sāls ūdeni), jo deguna un 
rīkles gļotāda ir gripas vīrusa 
ieejasvārti.

 Epidemiologi iesaka: 

Valstī gripas epidēmija. Skolās 
karantīna. Bet mūsu novados?
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Uzņēmēji, zemnieki un ne-
tradicionālo saimniecību īpaš-
nieki - tie ir tie cilvēki, kuri vei-
cina lauku teritoriju attīstību. Tie 
ir cilvēki, kuri nebīstas darba - 
strādā paši un dod darbu citiem. 
Nereti viņi ir tie, kuri uztur dzīves 
tonusu lauku teritoriju nostūros.

Aglonas novada uzņēmēji 
un zemnieki jau tradicionāli gada 
sākumā tiekas kopīgā pasāku-
mā. Šādā pasākumā pirmo reizi 
piedalījās arī laikraksts “Ezerze-
me”.

Kā pastāstīja Aglonas no-
vada Uzņēmējdarbības atbalsta 
centra vadītāja Ināra Gražule, 
Aglonas novada teritorijā ir re-
ģistrētas 198 juridiskās perso-
nas un 142 saimnieciskās darbī-
bas veicēji. To vidū ir zemnieku 
saimniecības, tūrisma un citu 
pakalpojumu sniedzēji. Aglonas 
vārdu pasaulē veiksmīgi nes 
tūrisma nozares uzņēmumi. Tie 
ir viesu nami, atpūtas bāzes un 
tematiskie muzeji. Kurš gan nav 
dzirdējis par Maizes muzeju vai 
2. pasaules kara muzeju? Aglo-
nas maizes smarža pildījusi ne 
vienu vien virtuvi. 

Šajā novadā ir teicami pirt-
nieki, kuri veiksmīgi aizstāv savu 
un Aglonas godu arī ārvalstu 
konkursos. Zemnieku saimnie-

cībās tiek ra-
žota veselīga 
un ekoloģiski 
tīra pārtika, 
kas realizācijas 
procesā nonāk 
tuvās un tālās 
mājās, uzņēmu-
mos, sabiedris-
kās ēdināšanas 
p a k a l p o j u m u 
sniegšanas vie-
tās u.c.

Lai nu kā, 
bet ikviens strā-
dīgs, uz attīstī-
bu orientēts cil-
vēks ir vērtība, 
tāpēc Aglonas 
novada domes 
priekšsēdētāja 

Helēna Streiķe, atklājot šo pasā-
kumu, no sirds pateicās visiem 
uzņēmējiem un zemniekiem. 
Paldies tika teikts Aglonas, Grā-
veru, Šķeltovas un Priežmales 
pagastu darba rūķiem. Viņu vidū 
bija gan pieredzējuši zemnieki, 
kuri apsaimnieko simtiem hek-
tāru, gan jaunieši, kuri izvēlēju-
šies palikt dzimtajā Aglonas no-
vadā. Jauno uzņēmēju vidū tika 
sveiktas Ilona Švābe un Liāna 
Kalinkeviča, kuras Aglonā dar-
bojas skaistumkopšanas jomā, 
ir atvērušas salonu un frizētavu. 
Interesantu darbības virzienu ir 
izvēlējusies Ērika Križanovska, 
kura jau pazīstama ar izcilām 
kulināres prasmēm. Tagad viņa 
ne tikai piedāvā pasakaini gar-
šīgas kāzu tortes, bet arī kāzu 
un balles kleitu nomu. Smalkas 
un skaistas lietas veic šīs dā-
mas. Lauksaimniecības nozarē 
tika sumināts Artūrs Bogdanovs, 
kurš savā saimniecībā strādā 
nepilnus divus gadus. 

Lielo zemnieku saimniecību 
un uzņēmumu nenovērtējams 
ieguldījums novada attīstībā ir 
darba vietu radīšana. Kā vienu 
no tiem var  nosaukt  SIA “Spero 
SK”. Tas ir strauji augošs uzņē-
mums, kas nodarbojas ar vides 

sakārtošanu (bīstamo koku no-
vākšanu, celmu frēzēšanu utt.). 
Arī zemnieku saimniecības “Il-
zas”, “Deņevo”, “Pakalni” u.c. 
dod iespēju vietējiem cilvēkiem 
strādāt netālu no mājām. 

Atšķirībā no citiem apkārt- 
nē esošajiem novadiem, Aglonā 
šajā pasākumā tika sumināti arī 
ģimenes ārsti I. Spīķe un V. Kri-
mans, kuri nenogurstoši rūpējas 
par iedzīvotāju veselības stā-
vokli. Lielākie nodokļu maksātāji 
SIA „Klints 99”,SIA „Cirīšu HES”.
Pateicības vārdus saņēma A/S 
“Virši A” pārstāvji, kuri vada deg-
vielas uzpildes stacijas darbu 
Aglonā. Viņu darbs ir svarīgs ne 
vien Aglonas iedzīvotājiem, bet 
arī viesiem. 

K l ā t e s o š o s 
sveica Latvijas lau-
ku konsultāciju un 
izglītības centra 
Krāslavas un Preiļu 
biroju pārstāvji. Pa-
sākumu atbalstīja 
A/S “Preiļu siers”. 
Ar īpašiem sveicie-
niem bija ieradu-
šies “Latgales spor-
ta asociācijas” un 
Lietuvas “Klejotāju 
kluba” (“Klajunas 
klubas”) pārstāvji. 
Viņu vizītes mērķis 
- pateikties tiem, 
kuri palīdzēja or-
ganizēt 2014. gada 
maijā starptautisko 
pasta ceļa “Latvija 
- Lietuva - Polija” 
ekspedīciju Aglo-
nā. Ekspedīcijas 
dalībniece Valentī-
na Šabuņeviča no 
sirds pateicās vi-

siem, kuri toreiz nestāvēja malā, 
bet steidza palīdzēt un izrādīja 
rūpes ne tikai par cilvēkiem, bet 
galvenokārt par zirgiem. Šāda 
veida ceļojumos nereti notiek 
neplānotas un neparedzētas lie-

tas, tāpēc ļoti svarīga esot bijusi 
uzņēmēju atsaucība - zirgiem 
sienu gādāja (z/s „Laima”), pa-
baroja un izguldīja visu ceļotāju 
delegāciju (SIA”Aglonas Caku-
li”). Organizatorus pārsteidza 
Aglonas bazilikas iecere - ar pa-
sta karieti nodot sūtījumu uz vie-
nu no Kauņas baznīcām. Šāds 
notikums vēsturē vēl nav fiksēts. 

Par muzikālo pavadījumu 
tovakar rūpējās Irēna Ancāne ar 
brīnišķīgu pavadošo grupu. Bet 
Ērika Križanovska sarūpēja sal-

du našķi - brīnumgardu torti. 
Jāsaka, ka uzņēmējdarbī-

bas vide Aglonas novadā ir ra-
doša, daudzpusīga un piepildīta. 
Vienlīdz labi attīstās gan tradi-
cionālās saimniecības, gan ma-
zāk izplatītu jomu pārstāvji. Ag-
lonā strādā cilvēki, kuri mīl savu 
dzimteni. Maizes muzeja vadītā-
ja Vija Kudiņa uzsvēra, ka viņa 
nudien ir laimīga un pateicīga 
Dievam, ka viņš ir dāvājis viņai 
iespēju Aglonu dēvēt par savu 
zemi. Viņa ar lepnumu stāstīja, 
ka mīl šo zemi, un aicināja ikvie-
nu novada iedzīvotāju to darīt.

Aglonas novads Latvijā un 
ārpus tās saistās ar skaisto un 
vareno baziliku. Šķiet, tas stip-
rina agloniešus, tāpēc, spītējot 
dabas un politikas iegribām, viņi 
strādā un nepadodas! Lai Jums 
izdodas realizēt visas ieceres, 
Aglonas novada uzņēmēji un 
zemnieki!

Inga PUDNIKA
Autores foto

Aglonas novada uzņēmēju un zemnieku gada balle

Uzņēmējdarbības vide Aglonas novadā ir radoša, dau-
dzpusīga un piepildīta. Vienlīdz labi attīstās gan tradi-
cionālās saimniecības, gan mazāk izplatītu jomu pār-
stāvji.



2015. gada 27. janvāris 5

„Iedvesmas krāsas”

Cienījamie viesi - Nadežda Dudarenoka un Mihails Parahņevičs.

Pagājušajā gadā Braslavas 
muzejā notika pirmā Nataļjas 
Parahņevičas personālizstāde. 
Bet tagad debija Latvijā, Eiropas 
Savienības valstī. Un ļoti precīzs 

ekspozīcijas  nosaukums – 
„Iedvesmas krāsas”. Patie-
šām ikviens no divdesmit 
pieciem darbiem sasilda 
ar mākslinieces dvēseles 
siltumu.

Izstādes atklāšana 
pagāja ļoti emocionāli. 
Akordeonisti, muzikālo 
konkursu godalgotie lau-
reāti, Armands Rabkevičs 
un Daniels Dukaļskis jau 
no pirmajiem akordiem 
burtiski sajūsmināja visus 
klātesošos un uzlaboja 
noskaņojumu. Krāslavas 
Varavīksnes vidusskolas 
audzēkne Karīna Birule 
deklamēja savu dzeju balt-
krievu valodā… Nataļja 
Parahņeviča bija lakonis-
ka: „Panno radīšanas pro-
cess ir līdzīgs gleznošanai, 
tikai krāsu vietā es izman-
toju diegus. Un ļoti bieži, 
pamatojoties uz noteiktu 
krāsu harmoniju, pāreju 
pie sižeta. Kāds ir rezultāts 
– par to ir jāspriež jums, 
skatītāji! Jūsu uzmanībai 
piedāvāju darbus, kas ra-
dušies pēdējo divu gadu 
laikā.”

Neskopojās ar kom-
plimentiem Krāslavas 
gleznotājs Andrejs Gor-
gocs, viņa mākslas darbu 
izstāde pašlaik ir skatāma 
Braslavā. Pierobežas pil-
sētu radošā apmaiņa tiek 
organizēta, pamatojoties 
uz sadarbības līgumu, kas 
tika noslēgts starp Krāsla-
vas Vēstures un mākslas 
muzeju un Braslavas rajo-
na muzeju apvienību, ko 
mūsu pilsētā pārstāvēja 
direktore Nadežda Duda-
renoka.

Apbrīnojamu pozitīvu 
sirsnības atmosfēru nodro-
šināja Krāslavas baltkrievi 
Svetlanas Steļmačonokas 
vadībā. Viesi no Baltkrievi-
jas jutās kā mājās… 

Gan tradicionālajos 
Nataļjas darbos, gan si-
žetos ar abstraktuma iezī-
mēm bija saskatāmi auto-
res iecienītākie tēli. Viņas 
iedvesmas avoti - dzimte-
nes dabas skaistums un 
baltkrievu ornamentu inter-
pretācija.

Laipni lūgti harmonijas 
valstībā!

Aleksejs GONČAROVS

Turpinājums. Sākums 1.lpp
Nataļjas panno un gobelēni 

ir veidoti jauktajā tehnikā – tā ir 
aušana un adīšana, kā arī tiek 
izmantoti dažādi pinumi. Atse-

višķos sižetos ir redzama arī lat-
viešu tautas daiļrades ietekme. 
Kultūru mijiedarbība pierobežā ir 
gadsimtiem ilga tradīcija. Māksla 
satuvina tautas.

Svinīgs brīdis.

Izstāžu štata apmeklētāji.

Saskaņas ritmos.
Krāslavas novada domes 

priekšsēdētājs Gunārs Upenieks 
skaidro, ka par pilsētas teritorijā 
esošo tranzītielu braucamās daļas 
tīrīšanu un kaisīšanu ar pretslīdes 
materiālu pašvaldībai ir noslēgts 
līgums ar Valsts Akciju Sabiedrību 
„Latvijas autoceļu uzturētājs”. Sa-
vukārt par pārējo pilsētas ielu brau-
camās daļas tīrīšanu un kaisīšanu 
ar pretslīdes materiālu ir līgums ar 
pašvaldības uzņēmumu „Krāsla-
vas ūdens” un „Labiekārtošana K”. 

G. Upenieks: „Ceļu, ielu, tro-
tuāru uzturēšana ziemā ir ļoti plašs 
jautājums, visas situācijas nevar 
izklāstīt un aprakstīt, tālab prob-
lēmu gadījumā labākais ir zvanīt 
pašvaldības ceļu inženierim Vla-
dimiram Blusam pa mobilo tālruni 
29163799, kurš paskaidros, kā 
kurā konkrētā gadījumā rīkoties, 
un zinās pateikt, kurš ir atbildīgs 

par to vai citu ceļa, ielas vai trotuā-
ra posmu, un palīdzēs arī risināt 
problēmas, kas ir viņa kompeten-
cē. Tāpat lauku pagastos un to 
centros ir ļoti dažādas situācijas, 
arī lauku iedzīvotāji var zvanīt pa 
pirmīt nosaukto tālruni, lai paši in-
formētu par problēmām, iegūtu in-
formāciju vai palīdzību. 

Nākotnē mums ir padomā iz-
veidot ceļu un ielu shēmu pilsētai 
un visam novadam, kas būs pie-
ejama internetā, lai cilvēki konkrēti 
zinātu, kurš ir atbildīgs par to vai 
citu posmu gan pilsētā, gan nova-
dā. Šāda viegli pieejama un aktu-
āla informācija iedzīvotājiem ir ļoti 
nepieciešama un pie tā tiek strā-
dāts. Tā ir arī atbilde uz jautājumu 
par labāku, ciešāku atgriezenisko 
saiti.” 

Juris ROGA
Autora foto

Daudziem krāslaviešiem nav īstas skaidrības, kas ir at-
bildīgi par pilsētas ielu un trotuāru uzturēšanu ziemā? Ie-
dzīvotāji ziemā gūst traumas, no kurām varbūt pat varētu 
izvairīties, ja starp abām pusēm būtu labāka, ciešāka at-
griezeniskā saite.

Krāslavas novada domes 
priekšsēdētājs Gunārs Upe-
nieks: „Indras vidusskola ir vienī-
gā skola šogad, vairāk šajā jautā-
jumā nekas nav plānots. Turklāt 
šāds lēmums jāpieņem sešus 
mēnešus iepriekš, līdz ar to pa-
vasarī vai vasarā šādus lēmumus 
vairs pieņemt nevaram. Vienī-
gais, ko šobrīd droši varu pateikt 
par skolu likteni — ir ļoti lielas 
problēmas ar klašu atvēršanu 
poļu skolā, šo jautājumu skatījām 
domes komitejā. Savukārt par 
mazajām lauku skolām ir zināms, 
ka šobrīd tiek gatavota likumdo-
šana ministrijas līmenī un redzēs, 
kāda tā būs. Mēs uz skolu tīkla 
jautājumu skatāmies ļoti skrupu-
lozi, strādājam reāli pēc konkrē-
tām adresēm, noskaidrojot, kur 
bērns dzīvo, kādi ir piebrauca-
mie ceļi, cikos viņam jāmostas, 
lai paspētu uz skolas transportu 
utt. Protams, kādu dienu pienāks 
kārta nākamajiem, bet šodien 
nevaru pateikt kam. Katrā ziņā 
spiedīgā situācijā kaut kādas re-
organizācijas mēs sāksim ar ve-
cākajām klasēm. Saprotiet paši 

— sākumskola un vidusskola ir 
ļoti dažādas kategorijas, tālab 
liels paldies deputātiem, kuri ir ļoti 
saprotoši skolu jautājumā un arī 
Indras gadījumā izvērtēja, kā viņu 
lēmums var ietekmēt katru skolē-
nu. Centrs ir viena lieta, bet ir arī 
situācijas, kad bērns dzīvo piecus 
un sešus kilometrus no centra. 

Diemžēl dzimstība ir nepie-
tiekoša, lai mēs par šiem jautā-
jumiem varētu nerunāt. Ir jādomā 
par dzimstības pieaugumu. No-
teikti gribu pateikt arī to, ka daža 
iedzīvotāja uzdotais jautājums, 
vai pašvaldībai ir lietderīgi uzturēt 
vismazāko skolu Krāslavas nova-
dā, nav īsti vietā, jo skola nav biz-
nesa projekts. Jebkurā situācijā 
būs viena vismazākā skola vai nu 
Krāslavā, vai kaut kur citur Lat-
vijā. Ja pirmklasnieks jāmodina 
pussešos no rīta, lai viņš paspēj 
nokļūt citā, lielākā skolā, tad es 
gribētu dzirdēt, ko sacītu tie, kuri 
tā jautā, ja tas pirmklasnieks būtu 
viņu bērns.”

Atbildi pierakstīja Juris ROGA
Autora foto

Jautājums – atbilde
Lēmums par Indras vidusskolas reorganizāciju par pamat-
skolu daudzus pārsteidza nesagatavotus, un vairāki laikrak-
sta lasītāji jautā, kāda tad būs nākamā skola, kuru šogad re-
organizēs vai varbūt pat slēgs?

Tālrunis — 29163799

22. februārī startēs Krāslavas 
telpu futbola čempionāts. Savu da-
lību pagaidām  ir apstiprinājušas trīs 
komandas.

Čempionātā var piedalīties ik-
viens futbola spēles cienītājs, kurš ir 
sasniedzis 14 gadu vecumu.

Līdz š. g. 15. februārim (ieskai-
tot) komandām jāatsūta uz e-pastu 
raitis.timma@gmail.com apliecinā-
jums brīvā formā par gatavību startēt 
čempionātā vai jāizsaka apliecinā-
jums telefoniski (26134166). 

Maksimālais spēlētāju skaits ko-
mandas pieteikumā ir 15.

Komandu pieteikumi jāapstipri-
na ar dalības maksu EUR 50. 

Raitis TIMMA, Krāslavas novada 
sporta organizators

Telpu futbola 
čempionāts

•	  Iedvesma. Janvāra 
piezīmes 

•	 Pašizaugsme. Apzinā-
tība 

•	  Pašizaugsme. Kā ne-
nokavēt dzīvi 

•	 Pieaugušo meiteņu 
stāsti. Injekcija rutinē-
tajai ikdienai 

•	 Sievišķīgs šiks.
•	 Jana Duļevska. Pati 

sev modē
•	 Skaistums. Spēcīgu matu no-

slēpums
•	 Pašizaugsme. Iedvesmas kou-

čs: mosties, celies, kusties!
•	 Kosmētikas maciņš. Agnese 

Vārpiņa. Uzticami un efektīgi
•	 Jautājumi un atbildes ārsta ka-

binetā. Check up. 
Ieguldījums tavā 
veselībā
•	 Interjers. Māja, 
kurā dzīvo māksla 
•	 G a t a v o j a m 
kopā. Laimīga un 
slaida
•	 Ceļojums. Flī-
zes portvīna mari-
nādē 

•	 Mazā vīna skola. Randiņš ar 
vīnu 

•	 Horoskopi. Kur prieku rast 
2015. gadā 

•	 Idejas janvārim. Teātris, kino, 
grāmatas, izstādes

•	 Pērles & leģendas. Runā dizai-
ners! 

Una Žurnāli janvārī
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LTV1
6.00 Latvijas Republikas valsts 
himna
6.02 Province
6.30 Rīta Panorāma
8.35, 15.05 Mīlas viesulis 
9.35, 16.05 Patvērums mīlestībai
10.35, 12.35, 13.55 Top-Shop 
10.50 Supernova 2015
11.50 Bufalo. Girgensons
12.20 Vai Rīga jau gatava? 
12.55 Jakari 
13.25 Kas te? Es te! 
14.10 Maklauda meitas
17.00, 23.15 100 g kultūras
18.00, 23.00 Ziņas
18.53 Ceturtā studija
19.30 Ciemiņš virtuvē
20.30 Panorāma
21.13 Latloto. Viking Lotto
21.20 Sastrēgumstunda
22.30 Zebra
22.45 Aculiecinieks
0.10 Tumsas bērni
1.10 Valdība 

5.00 Dzimis Eiropā
5.30 Vides fakti

LTV7
6.00 Latvijas Republikas valsts 
himna
6.03, 5.30 1000 jūdzes Urālu 
kalnos
6.30 Projekts Nākotne
7.00, 18.00 Šodien
8.35, 17.05 Muhtars atgriežas 
9.35 Makleoda meitas
10.25, 19.35 Kalle nāk
11.20 1:1
12.10 Province
12.40, 22.25 Citādi latviskais 
13.10 Aculiecinieks
13.30, 1.15 LTV - 60
15.45, 1.30 Eiropa fokusā
16.15 Lielais pārgājiens
18.35 Punkti virs i
20.25 Kā būt radošam
21.25 Melu laboratorija
22.55 Pēdējais liecinieks

23.45 Izšķirošā cīņa
0.45 Kaut kur uz zemes
5.00 SeMS 

LNT
6.10, 11.35 Karamba!
6.25, 2.40 Klīvlenda šovs 
6.45, 3.00 Šodien novados
7.00, 3.10 900 sekundes
9.00, 0.00 Dzīvīte
9.25, 14.20 Televeikala skatlogs
9.40 Mf. Riska vērts
12.05 Dallasa 
13.00 Sirds melodija
14.00, 17.50, 20.00 LNT ziņas
14.35, 0.20 Diagnoze – vācēji 
15.40 Nemelo man!
16.50, 5.00 Nemīlētā
18.00, 1.10 Gumušas stāsts
20.35 Degpunktā
21.05 Šerloks Holmss
23.05 Čikāga liesmās
4.40 Bernards
5.45 Kristīgā programma 

TV3
6.40 Smurfi
7.10 Denijs Spoks 
7.40, 13.30 Sūklis Bobs Kvad-
rātbiksis 
8.00 Tētuka meitiņas 
9.00, 1.30 Dullās sacensības 
10.00 Skaistule un briesmonis 
10.55, 21.45 Reiz sensenos 
laikos
11.55, 0.35 Ūsainā aukle 
13.00 Beibleidi 
14.00 Aģents Dadlijs
14.35 Atriebība 
15.40, 20.20 UgunsGrēks 
17.00, 2.25 Rozenheimas 
detektīvi 
18.00, 3.05 Ēnu spēles 
19.00, 3.50 TV3 Ziņas
19.35, 4.20 Bez Tabu
21.00 Ievas pārvērtības
22.50 Mf. Baisā rotaļa
5.00 Firma

5.45 Risks

TV3+
7.30, 17.50, 1.00 Māja 2
8.20, 14.50 Ekstrasensi veic 
izmeklēšanu
9.15 6 kadri
9.45 Šovbiznesa slepenie 
materiāli
10.40 Neredzamais cilvēks
11.40, 15.50 Comedy Club
12.40, 16.50 Kurš mājās ir 
saimnieks?
13.40, 19.55 Naša Raša
18.50, 23.25 Brīvlaiks Meksikā 
20.50 Grūtniece 16 
21.45 Mf. Liktenīgais pagrieziens 
4

TV5
7.00 Dzīves patiesība
7.30, 13.10 Paralēlā pasaule
8.25, 14.10 Nevar būt!

9.25 Dežūreņģelis
10.15, 12.55 Top-shop
10.30, 17.05 Lavrovas metode
11.30, 18.05 Ģimenes drāmas
12.25, 22.25, 1.15 Kriminal+
15.10 Sasisto lukturu ielas
19.10 Ziņas
19.20 Hokejs
22.00 Vakars@22
23.00 Patiesais laiks
23.30 Smieties atļauts
1.40 Mūzika

PBK
6.00, 0.45 Euronews
6.30, 9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
1.15 Ziņas
6.40 Čima leģendas
7.00, 9.25 Labrīt!
9.50 Dzīvo vesels!!
11.30 Divatā ar visiem
12.45, 14.20 Laiks parādīs
14.50 Vīriešu/Sieviešu
15.55, 4.35 Moderns spriedums

Aphelio svētki Šetlendas salās
Uguns cilvēku dzīvē vienmēr spēlēja 

milzīgu lomu. Šīs stihijas savaldīšana, tās 
„pieradināšana” deva cilvēkiem iespēju 
spert lielu soli uz priekšu savā attīstībā. Arī 
mūsdienās mums ir grūti novērst skatienu 
no ugunskura… Nesaprotama trauksme 
un neskaidras atmiņas par tiem tālajiem 
laikiem, kad cilvēku dzīvē nebija nekā 
svarīgāka par uguni. Mūsdienu pasaulē 
ir saglabājušies vairāki „uguns” svētki un 
festivāli: Svētā Antonija dienas svinības 
Spānijā, kad zemnieki zirga vai mūļa mu-
gurā šaujas cauri ugunij, lai attīrītos un sa-
ņemtu Antonija svētību; 
šajā valstī ir arī citas in-
teresantas svinības – Las 
Fallas svētki, kas notiek 
pavasarī, kad tiek rīkoti 
karnevāli, masku balles; 
arī slāvi kādreiz 14.sep-
tembrī rīkoja uguns rituā-
la gājienus Volha - kara 
dieva - dienā; nedrīkst 
nepieminēt arī mūsu 
Jāņu dienu, kad uguns-
kuri gaiši deg visā valstī, 
bet latvieši labprāt lec 
tiem pāri, lai nākamais gads būtu laimīgs 
un veselīgs. Ļoti populāri mūsdienās ir da-
žādi uguns šovi, ko rīko drosmīgi cilvēki, 
kas savaldīja liesmas un pārvērta uguns 
spēku par izklaidi. Taču šajā rakstā runa 
būs par ievērojamākajiem uguns svētkiem, 
kas notiek Šetlandes salās, Skotijā. Katru 
gadu, pēdējā janvāra otrdienā, Aphelio 
svētki it kā pārvieto šīs ziemeļu salas atpa-
kaļ pagātnē - pirms tūkstoš gadiem...

Tālajā 9. gadsimtā vikingi uzsāku-
ši Britu salu kolonizāciju. Viņi ieradās ar 
saviem garajiem kuģiem, bārdaini, bargi, 
nežēlīgi... Bez jebkāda žēluma vikingi izrē-
ķinājās ar tiem, kuri mēģināja ar viņiem cī-
nīties, viņi ieviesa savu kārtību, tradīcijas, 
dzīves veidu... Līdztekus tam viņi pārņēma 
vietējo iedzīvotāju tradīcijas, paražas un li-
kumus... Tādējādi, izejot cauri šiem sarež-
ģītajiem un daudzveidīgajiem sociālajiem 
procesiem, radās Lielbritānijas tautas: an-
gļi, skoti, velsieši... 

Atceroties tos tālos laikus, lepojoties 
ar saviem senčiem, neskatoties uz to, ka 
tie bija pirāti, laupītāji, iekarotāji, Šetlandes 
salu iedzīvotāji katru gadu pārģērbjas par 
vikingiem un pavada šo dienu tā, kā to pa-
vadīja viņu senie priekšteči.

Svētku priekšvakarā Šetlendas salu 
galvenās pilsētas Leruikas iedzīvotāji būvē 
īstu vikingu kuģi. Aphelio svētku dienā, jau 
no paša rīta, 900 brīvprātīgie pārģērbjas 
viduslaiku tērpos, 40 īpaši atlasīti cilvēki 
- vikingu tērpos. Nosacījums - teicama fi-
ziskā sagatavotība vai arī gara bārda. Par 
godu šo svētku galvenajiem varoņiem tiek 
rīkotas svinīgas brokastis pilsētas pado-
mes zālē, visus izdevumus par šīm dzīrēm 
apmaksā Leruikas administrācija. 

Svētku rosība sākas no rīta, bet kul-
minācija iestājas vakara pusē. Pa pilsētas 
galveno ielu vikingi nes uz saviem pleciem 
kuģi. Aiz viņiem iet 900 gājiena dalībnieki, 
katram rokās degoša lāpa. Dalībnieki pūš 

kara taurēs, skandē vikingu valodā kara 
saucienus. Visa šī trokšņainā kompānija 
dodas pie jūras. Tur jau ir sapulcējušies 
visi pilsētnieki un tūkstošiem tūristu, kas 
šajā dienā apmeklē šos svētkus!

Aukstās jūras krastā „vikingi” uzstāda 
torni. Bet tālāk viss notiek tā, kā bija pirms 
tūkstoš gadiem, kad vikingi apglabāja sa-
vus brāļus, kas gājuši bojā kaujas laukā 
(tos, kas gāja bojā bez ieroča rokās vikingi 
vispār neapglabāja, tāpēc ka saskaņā ar 
viņu ticējumiem tādi cilvēki nevarēja no-
nākt Valhallā - paradīzē, kur dzīvo dievi). 

Atbilstoši senlaiku tradīcijām Leruikas ie-
dzīvotāji nodedzina kuģi par godu saviem 
senčiem, kuri apdzīvoja salu tālajā 8. gad-
simtā. Tūristi no visas pasaules atbrauc uz 
svētkiem, lai redzētu to satriecošo momen-
tu, kad 900 aizdedzinātās lāpas izveido 
gigantisku ugunskuru, kas pārvērš vikingu 
torni par pelniem. Pēc svētkiem pilsētā 
rīko dzīres, galdus uzklāj visās kafejnīcās, 
restorānos, pabos, pašvaldības telpās un 
vienkārši uz ielām. Vikingu pēcnācēji at-
ceras savus senčus, savas valsts pagātni, 
dzied dziesmas un sacenšas veiklībā un 
spēkā. Uz galdiem ir tradicionālie ēdieni - 
lasis viršu medus mērcē, zupa „kokki-lik-
ki”, menca sinepju mērcē, pīrāgs ar vērša 
gaļu un kausi ar medalu. Viss tāpat kā se-
najos laikos.

Interesanti, ka līdz 19. gadsimta sā-
kumam šī tradīcija netika ievērota regulāri 
un nebija saistīta ar konkrētu datumu. Arī 
kuģa sadedzināšana nenotika katru gadu, 
un tā bija organizēta saistībā ar citiem 
svētkiem. Janvāra pēdējo otrdienu izvēlē-
jās tajā gadā, kad Leruikā atgriezās britu 
armijas kareivji, kas cīnījušies ar Napoleo-
nu. Sagaidot šos cienījamos vīrus, salas 
iedzīvotāji priecājās par dzīvajiem un ap-
raudāja bojāgājušos. Tajā pašā dienā arī 
tika uzbūvēts vikingu kuģis, ko nesa cauri 
visai pilsētai un tad svinīgi nodedzināja. 
Tas notika par godu tiem karavīriem, kas 
gājuši bojā karā ar Napoleonu... Kopš tā 
laika Šetlandes salās tiek rīkoti Aphelio 
svētki, kas kļuvuši par visas Skotijas vi-
zītkarti. Šīs valsts iedzīvotāji piedzīvojuši 
ļoti daudz karu... Skotijas vīrieši piedalījās 
visos lielajos konfliktos, kuros tika iesaistī-
ta Lielbritānija. Iemeslu bēdīgām un prie-
cīgām atmiņām salas iedzīvotājiem bija 
arvien vairāk, bet viņi saglabājuši senlaiku 
tradīciju.

Andrejs JAKUBOVSKIS

27. janvārī Ir iemesls!

Televīzijas programmaTREŠDIENA, 28. janvāris

Laika periodā no 16.01.2015.
līdz 23.01.2015. Krāslavas iecir-
knī tika reģistrēti 54 notikumi. 
Būtiskākie:
•	 Naktī no 16. uz 17. janvāri Dagdā, 

Daugavpils ielā 9, automašīnai FORD 
MONDEO tika izsists vējstikls.

•	 Naktī uz 19. janvāri nenoskaidrotas 
personas iekļuva vienā no garāžām 
Priežu ielā 28 un no automašīnas nolēja 
30 litrus dīzeļdegvielas.

•	 Tajā pašā naktī, bet Dagdas pilsētā, 
uzlaužot piekaramo atslēgu no garāžas 
tika nozagti 30 litri benzīna kopā ar 

kannām.
•	 19. janvārī Skaistas ciemā, izsitot 

veikala loga stiklu, tika nozagtas 40 
paciņas cigarešu “MONTE CARLO”. 

•	 Naktī uz 22. janvāri Andrupenes pagasta 
Astašovā no garāžas tika nozagti 
500 litri dīzeļdegvielas, elektriskais 
degvielas pārpumpēšanas sūknis un 
sīknauda. Par minētajiem faktiem tika 
uzsākti kriminālprocesi, notiek vainīgo 
personu noskaidrošana.

Krimināls, notikumi

Sports
20. janvārī notika Krāslavas novada 

sacensības tautas bumbā, kurā savas sko-
las pārstāvēja gan zēni, gan meitenes.

Savā starpā sacentās 3 meiteņu ko-
mandas. Pirmo vietu un kausu izcīnīja 
Krāslavas pamatskolas komanda, otro 
Krāslavas Varavīksnes vidusskolas ko-
manda, bet trešo vietu ieguva Kalniešu 
pamatskolas komanda.

Zēnu starpā cīnījās divas komandas 
- Krāslavas pamatskolas un Krāslavas Va-
ravīksnes vidusskolas. Veiklākie bija Krās- 
lavas Varavīksnes vidusskolas puiši, kuri 
izcīnīja pirmo vietu. 

Krāslavas novada skolas ar mazāku 
skolēnu skaitu piedalījās tautas bumbas 
sacensībās ar jauktām komandām. Vis-
lielākā konkurence bija jaukto komandu 
vidū, jo tās bija piecas. Sīvā cīņā ar Iz-
valtas pamatskolas komandu uzvarēja 
Aulejas pamatskolas skolēni, kuri arī 
ieguva kausu, toties trešo vietu ieguva 
Krāslavas grāfu Plāteru poļu pamatsko-
las komanda.

Ilona VANAGA, 
Krāslavas Sporta skolas metodiķe.

ATTĒLOS: Aulejas pamatskolas un 
Krāslavas pamatskolas komandas

Tautas bumbas turnīrs
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CETURTDIENA, 29. janvāris

LTV1
6.00 Latvijas Republikas valsts 
himna
6.02 Province
6.30 Rīta Panorāma
8.35, 15.10 Mīlas viesulis 
9.35, 16.10 Patvērums mīlestībai
10.35, 12.35, 14.00 Top-Shop 
10.50 Daudz laimes! 
11.40 Latvijas šlāgeraptauja 2015
12.55 Auniņa Timija laiks
13.20 Zili brīnumi! 
13.50 Luijs
14.15 Maklauda meitas
17.10, 23.30 100 g kultūras
18.00, 23.15 Ziņas
18.53 Ceturtā studija
19.30 100 līdz 100
20.00 700 pasaules brīnumi
20.30 Panorāma
21.15 Ekvadora
21.45 Būt latvietim
22.15 Atgriešanās
0.15 Sastrēgumstunda
1.25 1:1
5.00 Dzimis Eiropā
5.30 Saknes debesīs

LTV7
6.00 Latvijas Republikas valsts 
himna
6.03, 5.30 1000 jūdzes Urālu 
kalnos
6.30 Pie stūres
7.00, 18.00 Šodien
8.35, 17.05 Muhtars atgriežas 
9.35 Makleoda meitas
10.25, 19.05 Kalle nāk
11.20 Sastrēgumstunda
12.30 Es - savai zemītei
13.00 Latvija var! 
13.20 Vides fakti
13.50 LTV - 60
15.45, 1.25 Projekts Nākotne

16.15 Lielais pārgājiens
18.35 Bez apvainošanos
20.00 Spuldzīšu drāma
21.00 100 g kultūras
22.45 Kā būt radošam
23.45 Sporta studija
0.35 Zebra
0.55 Kamerūna
5.00 SeMS 

LNT
6.10, 11.30 Karamba!
6.25, 2.55 Klīvlenda šovs 
6.45, 3.15 Šodien novados
7.00, 3.25 900 sekundes
9.00, 1.10 Dzīvīte
9.25, 14.20 Televeikala skatlogs
9.40 Mf. 48 stundas Barselona
12.00 Atgriezties mājās
12.55 Sirds melodija
14.00, 17.50, 20.00 LNT ziņas
14.35 Diagnoze – vācēji 
15.40 Nemelo man!
16.50, 5.00 Nemīlētā
18.00, 1.30 Gumušas stāsts
20.35 Degpunktā
21.05 Uzmanību, gatavību, 
remonts!
22.05 Mistiskās slimības 
23.05 Mf. Kaste
5.40 Kristīgā programma 

TV3
6.40 Smurfi
7.10 Denijs spoks 
7.40, 13.30 Sūklis Bobs Kvad-
rātbiksis 
8.00 Tētuka meitiņas 
9.00, 1.35 Dullās sacensības 
10.00 Motīvs?
10.55 Reiz sensenos laikos
11.55 Ūsainā aukle 
13.00 Beibleidi 
14.00 Aģents Dadlijs

14.35 Atriebība 
15.40, 20.20 UgunsGrēks 
17.00, 2.30 Rozenheimas 
detektīvi 
18.00, 3.10 Ēnu spēles 
19.00, 3.55 TV3 Ziņas
19.35, 4.25 Bez Tabu
21.00 Nozieguma skelets 
22.00 Mf. Slepkavu mednieks
0.00 Kinomānija 
0.35 Overtime TV
5.00 Firma
5.45 Risks

TV3+
7.30, 17.50, 1.20 Māja 2
8.20, 14.50 Ekstrasensi veic 
izmeklēšanu
9.15 6 kadri
9.45 Šovbiznesa slepenie 
materiāli
10.40 Neredzamais cilvēks
11.40, 15.50 Comedy Club
12.40, 16.50 Kurš mājās ir 
saimnieks?
13.40, 19.55 Naša Raša
18.50, 23.55 Brīvlaiks Meksikā 
20.55 Sporta skolotājs
21.55 Mf. Trakais profesors 2

TV5
7.00 6 kadri
7.30, 13.10 Paralēlā pasaule
8.25, 14.10 Nevar būt!
9.25 Dežūreņģelis
10.15, 12.55 Top-shop
10.30, 17.05 Lavrovas metode
11.30, 18.35 Ģimenes drāmas
12.25, 22.25, 0.40 Kriminal+
15.20 Mf. Mūzikas skolotājs
18.05 Dzīves patiesība
19.40 Ziņas
19.50 Sasisto lukturu ielas
22.00 Vakars@22
23.00 Patiesais laiks
23.30 Smieties atļauts
1.05 Mūzika

PBK
6.00, 0.40 Euronews
6.30, 9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
1.10 Ziņas
6.40 Čima leģendas
7.05, 9.25 Labrīt!
9.50 Dzīvo vesels!!
11.30 Divatā ar visiem
12.40, 14.20 Laiks parādīs
14.50 Vīriešu/Sieviešu
15.55, 4.45 Moderns spriedums
17.50 Precamies!
18.55 Lai runā!
20.00 Laiks. Latvijas Laiks
21.20 Grūtniecības tests
23.40 Viņa vietā varētu būt es
1.25 Mf. Dīvains raksturs
3.00 Mf. Lauks
5.35 Mūzika

RenTV Baltic
6.10, 13.00 Izmeklētāji
6.35 Vovočka 
7.00, 13.55 Belka un Strelka
7.14, 23.39 Laika prognoze
7.15, 13.35 Skatīties visiem!
8.05 Iesūdzi mani!
9.00, 19.40 Saviesīgas vakariņas
10.05 Top-shop 
10.20 Kara noslēpums 
12.30 112
14.15 Bernards
14.20, 18.30 Drošs līdzeklis
15.20 Ģimenes drāmas
16.25 Nemelo man!
20.45 Kara noslēpums 
22.45 Slepenās teritorijas
23.40 Ekstrasensu cīņas. Apokalipse

NTV-Pasaule
7.35 Ārstu lieta
8.30 Jebkurā laikā
8.45, 9.35 Muhtara atgriešanās
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 Šodien
10.20 Dzīvo cilvēki!

10.55, 12.25 Zvērināto tiesa
13.30 Ārkārtējs notikums
14.00 Prokuratūras pārbaude
15.25 Pirmais ātrums
16.05 Nelicencētais taksometra 
šoferis
17.05 Runājam un rādām
18.50 Goda kodekss
20.45 Pjatņicka nodaļa
22.40 Dienas anatomija
23.30 Gribu kā Miladze
1.35 Vasarnīca
2.45 Dzīvesbiedri
4.35 Savvaļas pasaule
5.00 NTV rīts

RTR Krievija
5.00 Krievijas rīts
9.05 Otrā Pasaules kara finansiā-
lās cīņas
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Ziņas
10.35, 13.30, 16.10, 18.35 
Ziņas-M
10.55 Par pašu galveno
11.55, 3.25 Īpašs gadījums
14.05 Zvaigznes sirds
15.00, 4.10 Kamēr ciems guļ
16.30 Nabaga radinieki
17.30 Tiešais ēteris
19.55 Kosatka
21.50 Speciālais korespondents
23.35 Krieviskais skaistums
0.20 Kamenskaja
1.15 Zem cirka kupola

ONT
5.00, 5.30, 6.00, 6.30, 7.00, 7.30, 
8.00, 10.00, 12.00, 15.00, 17.00, 
19.30, 23.10 Ziņas
5.05 Mūsu rīts
8.05 Dzīvo vesels!!
9.25 Kontrolpirkums
10.05, 12.05, 15.10, 17.15, 
20.00 Sports
10.10 Fazenda
10.50 Moderns spriedums
12.10 Vīriešu/Sieviešu

13.10 Divatā ar visiem
14.10, 15.15 Laiks parādīs
15.50 Precamies!
17.20 Dzimtsarakstu nodaļa
17.50 Lai runā!
19.00 Laiks
20.05 Grūtniecības tests
22.10 Mākslas filma

Baltkrievija 1
5.00, 6.20, 7.15 Labrīt!, Balt-
krievija!
6.00, 7.00, 8.00, 11.00, 14.00, 
18.00, 23.15 Ziņas
6.05, 7.05 Ekonomikas ziņas
6.10, 7.10, 18.40, 22.40 Zona X
8.10, 10.00, 12.00, 15.00 90 
sekundes
8.10, 20.45 Pēdas
10.05, 19.00 Eju tevi meklēt
11.10, 15.35 Ģimenes melodrāmas
12.05 Diena lielajā pilsētā
13.00 Laime ir kaut kur blakus
14.15, 17.40 Reģionālās ziņas
14.25, 23.45 Radu būšana 
16.35 Baltkrievijas Laiks
18.20, 23.00 Interešu sfēra
20.00 Panorāma
23.35 Sports

Baltkrievija 2
6.00 Telerīts
8.00, 20.20 TV barometrs
8.05 Kulinārs 
10.10 Baltkrievu virtuve
9.45 Mf. Bruņinieku stāsts
12.10 Tikšanās ar ... 
12.45, 17.50 Interni
13.50, 18.50 Sporta skolotājs
14.45 Pārlādēšana
15.40 Kulinārs
16.50, 22.35 Taxi
19.50 Prāta vētra
20.25 Sportloto 6 no 49
20.30 KENO
20.35 Piemāni mani
23.25 Hali gali

LTV1
6.00 Latvijas Republikas valsts 
himna
6.02, 3.50 Province
6.30 Rīta Panorāma
8.35, 17.00 Alpu dakteris 
9.35, 16.00 Patvērums mīlestībai
10.35, 12.35, 14.00 Top-Shop 
10.50, 0.10 Mūsu Čārlijs 
12.55 Auniņa Timija laiks
13.20 Brīnumskapja skola
13.50 Luijs
14.15 Maklauda meitas
15.10 V.I.P. - Veiksme. Intuīcija. 
Prāts
18.00, 23.00 Ziņas
19.05 Gudrs, vēl gudrāks
20.30 Panorāma
21.15 Inspektors Džordžs 
Džentlijs
23.15 Latvijas šlāgeraptauja 
2015
1.50 Atgriešanās
2.50 LTV - 60
4.20 Sporta studija
5.00 Aizliegtais paņēmiens

LTV7
6.00 Latvijas Republikas valsts 
himna
6.03, 5.30 1000 jūdzes Urālu 
kalnos
6.30 Labākais no Euromaxx
7.00, 18.00 Šodien
8.35, 17.05 Muhtars atgriežas 
9.30, 11.05, 15.50, 4.05 LTV - 60
10.00, 11.30 PK skeletonā
12.30 Makleoda meitas
13.25,19.10 Kalle nāk
14.15 100 g kultūras
16.30, 5.00 Pie stūres
18.35 Personīgas lietas
20.05 Eiropa koncertos
21.00 Leģendārie albumi

22.00 Mf. Divas dienas Parīzē
23.50 Grupas Sīpoli koncerts 
2.10 2010. gada Vankūveras 
Olimpiskās spēles

LNT
6.10, 11.35 Karamba!
6.25 Klīvlenda šovs 
6.45, 3.10 Šodien novados
7.00, 3.20 900 sekundes
9.00 1.20 Dzīvīte
9.25, 14.20 Televeikala skatlogs
9.40 Mf. Negals ar jaunavību
11.55 Ekstrasensi – detektīvi 
12.50 Sirds melodija
14.00, 17.50, 20.00 LNT ziņas
14.35 Diagnoze – vācēji 
15.40 Nemelo man!
16.50, 5.00 Nemīlētā
18.00, 1.40 Gumušas stāsts
20.35 Degpunktā
21.10 Dārgā, mēs nogalinām 
bērnus!
23.05 Mf. Optimista stāsts
4.50 Bernards
5.45 Briklberija 

TV3
6.40 Smurfi
7.10 Denijs spoks 
7.40, 13.30 Sūklis Bobs Kvad-
rātbiksis 
8.00 Tētuka meitiņas 
9.00, 1.25 Dullās sacensības 
10.00 Nozieguma skelets 
10.55 Reiz sensenos laikos
11.55 Ūsainā aukle 
13.00 Beibleidi 
14.00 Aģents Dadlijs
14.30 Atriebība 
15.30 Amerikas smieklīgākie 
videokuriozi 
16.00 Betija Vaita un vecie ērmi 
17.00, 2.25 Rozenheimas 

detektīvi 
18.00, 3.10 Ēnu spēles 
19.00, 3.50 TV3 Ziņas
19.35, 4.20 Bez Tabu
20.20 Dzīves smalkumi
20.40 Sanāciet, sadziediet!
22.00 Mf. Tūkstoš vārdu
23.55 Mf. Labā mate
5.00 Firma
5.50 Tāda mums ģimenīte!

TV3+
7.30, 17.50, 2.55 Māja 2
8.20, 14.50 Ekstrasensi veic 
izmeklēšanu
9.15 6 kadri
9.45 Šovbiznesa slepenie 
materiāli
10.40 Neredzamais cilvēks
11.40, 15.50 Comedy Club
12.40, 16.50 Kurš mājās ir 
saimnieks?
13.40 Naša Raša
18.50, 1.30 Brīvlaiks Meksikā 
19.55 Mf. Monstrs Parīzē
21.40 Mf. Kaut kas jauns
23.25 Balsis

TV5
6.50 Dzīves patiesība
7.25, 13.10 Paralēlā pasaule
8.20, 14.10 Nevar būt!
9.20 Dežūreņģelis
10.15, 12.55 Top-shop
10.30, 17.05 Lavrovas metode
11.30, 18.05 Ģimenes drāmas
12.25, 22.25 Kriminal+
15.10 Sasisto lukturu ielas
19.10 Ziņas
19.20 Hokejs
22.00 Vakars@22
23.00 Patiesais laiks
23.30 Mf. 22 minūtes
0.55 Mf. Intervence
2.40 Mūzika

PBK

6.00, 1.25 Euronews
6.30, 9.00, 11.00, 14.00, 17.00 
Ziņas
6.35 Čima leģendas
7.00, 9.25 Labrīt!
9.50 Dzīvo vesels!!
11.35 Divatā ar visiem
12.45, 14.25 Laiks parādīs
14.55 Vīriešu/Sieviešu
17.50 Moderns spriedums
18.55 Cilvēks un likums
20.00 Laiks. Latvijas Laiks
21.20 Brīnumu lauks
22.30 Trīs akordi
0.35 Vakars ar I.Urgantu
1.55 1inCity
2.25 Mf. Tas pats Minhauzens
4.50 Mf. Izmeklēšana

RenTV Baltic
6.10 Izmeklētāji
6.35 Vovočka 
7.00, 14.05 Belka un Strelka
7.14, 23.44 Laika prognoze
7.15, 13.30 Skatīties visiem!
8.05 Iesūdzi mani!
9.05, 19.40 Saviesīgas vakariņas
10.05 Top-shop 
10.20 Varenie noslēpumi
14.20 Bernards
14.25, 18.35 Drošs līdzeklis
15.30 Ģimenes drāmas
16.30 Nemelo man!
20.45 Pasaules noslēpumi 
21.50 Dīvaina lieta
22.50 Kādi ļaudis
23.45 Ekstrasensu cīņas. Apo-
kalipse

NTV-Pasaule
7.35 Ārstu lieta
8.30 Jebkurā laikā
8.45, 9.35 Muhtara atgriešanās
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 Šodien
10.20 Dzīvo cilvēki!
10.55, 12.25 Zvērināto tiesa
13.30 Обзор. Ārkārtējs noti-

kums
14.00 Prokuratūras pārbaude
15.25 Braucam un ēdam!
16.05 Nelicencētais taksometra 
šoferis
17.05 Runājam un rādām
18.45 Goda kodekss
20.40 Pjatņicka nodaļa
22.35 Dārgā
2.15 Dzīvesbiedri

RTR Krievija
5.00 Krievijas rīts
9.05 Ņiņeļ Miškova
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Ziņas
10.35, 13.30, 16.10, 18.35 
Ziņas-M
11.00 Par pašu galveno
11.55, 3.25 Īpašs gadījums
14.05 Zvaigznes sirds
15.00, 4.10 Kamēr ciems guļ
16.30 Nabaga radinieki
17.30, 1.55 Tiešais ēteris
20.00 Galvenā skatuve
22.20 Vakars
0.00 Mākslas filma

ONT
5.00, 5.30, 6.00, 6.30, 7.00, 7.30, 
8.00, 10.00, 12.00, 15.00, 17.00, 
19.30, 1.15 Ziņas
5.05 Mūsu rīts
8.05 Dzīvo vesels!!
9.25 Kontrolpirkums
10.05, 12.05, 15.10, 17.15, 
20.00 Sports
10.10 Fazenda
10.50 Moderns spriedums
12.10 Vīriešu/Sieviešu
13.05 Mācīties dzīvot
13.35 Laiks parādīs
15.15 Mf. Sliktā māmuļa
17.20 Gaidi mani. Baltkrievija
17.55 Brīnumu lauks
19.00 Laiks
20.05 Trīs akordi
22.05 Vakars Minskā

23.10 Mf. Omens 3

Baltkrievija 1
5.00, 6.20, 7.15 Labrīt!, Balt-
krievija!
6.00, 7.00, 8.00, 11.00, 14.00, 
18.00, 22.40 Ziņas
6.05, 7.05 Ekonomikas ziņas
6.10, 7.10, 18.20 Zona X
8.10 Pēdas
10.00, 12.00, 15.00 90 sekundes
10.05, 18.55 Eju tevi meklēt
11.10, 15.30 Ģimenes melodrā-
mas
12.05 Diena lielajā pilsētā
13.00 Laime ir kaut kur blakus
14.15, 17.40 Reģionālās ziņas
14.25, 23.10 Radu būšana 
16.25 Nezināmā Baltkrievija
16.55 Mūsējie
17.10 Lielā reportāža
20.00 Panorāma
20.45 Mākslas filma
22.55 Sports

Baltkrievija 2
6.00 Telerīts
8.00, 20.20 TV barometrs
8.05, 15.15 Kulinārs
9.10 Kapeika kapeikā
9.45 Piemāni mani
11.40 Mf. Es gribu to redzēt
12.15 Karsts ūdens
12.35 Interni
13.40 Sporta skolotājs
14.40 Ir nu gan!
16.25 Taxi
17.25 Handbols
19.10 Saprast un neitralizēt
19.45 Prāta vētra
20.25 KENO
20.30 Ekstrasensi veic izmek-
lēšanu
21.35 Reportieris
22.25 No kuras planētas tu 
esi?

PIEKTDIENA, 30. janvāris

17.50 Precamies!
18.55 Lai runā!
20.00 Laiks. Latvijas Laiks
21.20 Grūtniecības tests
23.40 Dzīve - ne pasaka
1.30 Mf. Likumīgie zagļi
3.05 Mākslas filma
5.25 Mūzika

RenTV Baltic
6.10, 12.55 Izmeklētāji
6.35 Vovočka
7.00, 14.10 Belka un Strelka
7.14, 23.34 Laika prognoze
7.15, 13.25 Skatīties visiem!
8.05 Iesūdzi mani!
9.05, 19.40 Saviesīgas vakariņas
10.05 Top-shop 
10.20 Izmeklēšanu veic ekstra-
sensi-detektīvi
12.25 112

14.30, 18.40 Drošs līdzeklis
15.35 Ģimenes drāmas
16.35 Nemelo man!
20.45 Varenie noslēpumi
23.35 Ekstrasensu cīņas. Apo-
kalipse

NTV-Pasaule
7.35 Ārstu lieta. Seriāls
8.30 Jebkurā laikā
8.45, 9.35 Muhtara atgriešanās. 
Seriāls
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 Šodien
10.20 Dzīvo cilvēki!
10.55, 12.25 Zvērināto tiesa
13.30 Ārkārtējs notikums
14.00 Prokuratūras pārbaude
15.25 Brīnumtehnika
16.05 Nelicencētais taksometra 
šoferis
17.05 Runājam un rādām

18.50 Goda kodekss
20.45 Pjatņicka nodaļa
22.40 Dienas anatomija
23.30 Gribu kā Miladze
1.35 Dzīvokļa jautājums
2.35 Dzīvesbiedri
4.30 Īpaša riska zona
5.00 NTV rīts

RTR Krievija
5.00 Krievijas rīts
9.05 Rezultāti
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Ziņas
10.35, 13.30, 16.10, 18.35 
Ziņas-M
10.55 Par pašu galveno
11.55, 3.25 Īpašs gadījums
14.05 Zvaigznes sirds
15.00, 4.10 Kamēr ciems guļ
16.30 Nabaga radinieki
17.30, 1.50 Tiešais ēteris

19.55 Kosatka
21.45 Krievu Antarktīda
23.35 Kamenskaja
0.30 Zem cirka kupola

ONT
5.00, 5.30, 6.00, 6.30, 7.00, 7.30, 
8.00, 10.00, 12.00, 15.00, 17.00, 
19.30, 23.10 Ziņas
5.05 Mūsu rīts
8.05 Dzīvo vesels!!
9.25 Kontrolpirkums
10.05, 12.05, 15.10, 17.15, 20.00 
Sports
10.10 Fazenda
10.50 Moderns spriedums
12.10 Vīriešu/Sieviešu
13.10 Divatā ar visiem
14.10, 15.15 Laiks parādīs
15.50 Precamies!
17.20 Dzimtsarakstu nodaļa

17.50 Lai runā!
19.00 Laiks
20.05 Grūtniecības tests
22.10 Mākslas filma

Baltkrievija 1
5.00, 6.20, 7.15 Labrīt!, Balt-
krievija!
6.00, 7.00, 8.00, 11.00, 14.00, 
18.00, 23.35 Ziņas
6.05, 7.05 Ekonomikas ziņas
6.10, 7.10, 18.40, 23.00 Zona X
8.10, 20.45 Pēdas
10.00, 12.00, 15.00 90 sekundes
10.05, 19.00 Eju tevi meklēt
11.10, 15.35 Ģimenes melodrā-
mas
12.05 Diena lielajā pilsētā
13.00 Laime ir kaut kur blakus
14.15, 17.40 Reģionālās ziņas
14.25, 0.05 Radu būšana 

16.35 Baltkrievijas Laiks
18.20, 23.15 Interešu sfēra
20.00 Panorāma
22.40 Aktuāla intervija
23.50 Sports

Baltkrievija 2
6.00 Telerīts
8.00, 19.50 TV barometrs
8.05, 15.40 Kulinārs
9.10 Baltkrievu virtuve
9.45 Piemāni mani
11.45 Augstāk par jumtu
12.20 Karsts ūdens
12.40, 17.50 Interni
13.45, 18.50 Sporta skolotājs
14.45 Reportieris
16.50, 23.50 Taxi
19.55 Handbols
21.35 Sportloto 5 no 36, KENO
21.40 Mf. Bruņinieku stāsts
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Reklāma un sludinājumi

IEPĒRK
SIA “Senlejas” – liellopus. Sa-
maksa tūlītēja. Tālr. 65322454, 
26190124, 26604491.

KAPU PIEMINEKĻU 
IZGATAVOŠANA

•  Visu akmens veidu un formu 
pieminekļi. 

Krāslava, Jaunā iela 13, tālr. 
25633212, 65681339.

Dagda, Rīgas iela 2a, tālr. 
28686822.

•  Elastīgas cenas. Atlaides. 
•  Rudens pasūtījumi ar 

pēcapmaksu.

Mūsu laikrakstu 2015. gadam var abonēt jebkurā pasta  nodaļā, pie sava pastnieka, 
www.abone.pasts.lv, kā arī “Ezerzemes” redakcijā (Lāčplēša ielā 20, Krāslavā).

Abonē “Ezerzemi” 2015. gadam!
Periods Fiziskai 

personai
Juridiskai 
personai

Invalīdiem, 
 uzrādot apliecību

1 mēn. 2,85 3,41 2,50
2 mēn. 5,69 6,83 5,01
3 mēn. 8,54 10,24 7,51
4 mēn. 11,38 13,66 10,02
5 mēn. 14,23 17,07 12,52
6 mēn. 17,07 20,49 15,03
7 mēn. 19,92 23,90 17,53
8 mēn. 22,77 27,32 20,03
9 mēn. 25,61 30,73 22,54
10 mēn. 28,46 34,15 25,04
11 mēn. 31,30 37,56 27,55

SIA „RENEM P” 
iepērk jaunlopus, liellopus, 

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

29996309, 26373728, 
26393921.

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.

IEPĒRK  METĀLLŪŽŅUS
Augstas  cenas. 

Strādājam  jebkurā laikā. 
Tālr. 29198531

LAIKA ZIŅAS

28.01. 29.01. 30.01.

- 9 ... - 3 - 3 ... 0 - 4 ... 0

D      2 m/s D     4 m/s DA   6 m/s

Aizvadītās nedēļas noga-
lē, 18.janvārī, Futbola kluba 
“Krās- lava” sešgadīgie un sep-
tiņgadīgie U-7 grupas futbolisti 
piedalījās starptautiskajā turnīrā 
“Super Nova Cup 2015”, kas noti-
ka Inčukalnā. Turnīrā pieteikušās 
komandas tika sadalītas vairākās 
grupās. Mūsu pretinieki bija ko-
mandas no Panevežas (Lietuva), 
Super Nova no Rīgas, Metta 2007 
un no Krimuldas/Saulkrastiem. Ar 
vienu no komandām Super Nova 
Rīga nospēlējām neizšķirti 1:1, 
otru uzvarējām ar rezultātu 4:0. 
Aizraujošā un saspringtā spēlē 
diemžēl zaudējām komandai no 
Lietuvas ar rezultātu 2:0, toties di-
vās pēdējās spēlēs atkal guvām 
uzvaru pār komandu Metta 2007 

no Rīgas un Krimuldas/Saulkras-
tu apvienoto komandu (abās 
spēlēs 4:0). Visas turnīra spēles 
bija nozīmīgas, uzvaru pietuvi-
nāja katra iesistā bumba vārtos. 
Spēlējot ar lielu atdevi, sīvā cīņā 
FK Krāslava U-7 grupas futbolisti 
ieguva dalīto otro trešo vietu šajā 
turnīrā. Mājās atgriezās ar kausu 
un medaļām. 

2014. gada nogalē U-7 gru-
pas futbolisti piedalījās starptau-
tiskajā turnīrā Rīgā, kur starp 17 
pieredzējušām komandām iegu-
va godpilno 9.vietu. Vēl spēlējot 
2014. gada vasaras sezonā ar 
šīm komandām mūsējie bija 14., 
izaugsme ir acīmredzama.

Vecgada pēdējā dienā fut-
bola kluba radošais un uzņēmī-

gais treneris Vadims Atamaņu- 
kovs novadīja sporta dienu trijām 
futbola kluba jaunākā vecuma 
futbolistu komandām. Bērni da-
žādās vecuma grupās veidoja 
kolāžas, piedalījās stafetēs un 
spēlēja futbolu. Šajā pasākumā 
piedalījās arī futbolistu vecāki, 
aizrautīgi piedaloties stafetēs un 
spēlējot futbolu. Sporta dienas 
noslēgumā dāvanas saņēma 
gan liels, gan mazs, pozitīvas 
emocijas guva katrs. 

Par sadarbību, pastāvīgu 
atbalstu un sapratni vēlamies pa-
teikties Krāslavas novada domes 
administrācijai, Viktoram Aišpu-
ram un pretimnākošajam spon-
soram SIA EV Holding Vadimam 
Varlamovam par līdzfinansējumu. 

Futbolistu vecāku vārdā - 
 Sandra DJATKOVIČA

Kluba “Krāslava” panākumi
Par Futbola kluba “Krāslava” U7 grupas futbolistu aktivitā
tēm 2014. gada nogalē un veiksmīgu startu 2015. gadā

PĒRK

PĀRDOD

DAŽĀDI

SIA „LAUKU 
 MIESNIEKS”

Iepērk mājlopus. 
Augstas cenas. 

Samaksa tūlītēja. 
Svari. Tālr. 20207132.

iepērk liellopus, jaunlopus, aitas, 
zirgus. Svari. 
Samaksa tūlītēja. 
Tālr. 28761515.

SIA „LATVIJAS GAĻA” 

Zviedrijas firma PĒRK 
zemes īpašumus, mežus, 

daļēji izcirstus mežus. 
Tālr. 26645115

Vajadzīgas sievietes līdz 40 
gadiem vadu iepakošanai; me-
tinātāji, elektriķi, CNC iekārtu 
operatori. 

Darbs Igaunijā. 

Tālr. 27717410.

JOGAS nodarbības
Krāslavā, Raiņa ielā 13
Pirmdienās un ceturtdienās 

plkst. 18.00; Dagdā, JIC “Par-
ka Rozes” Trešdienās plkst. 
18.00, sestdienās - 12.30

Tālr. 27080606
www.hathayoga.lv

IK “Skārda izstrādājumi” 

pārdod un izgatavo ūdens 
noteksistēmas, ugunsdrošos 
dūmvadus no nerūsējošā 
tērauda: 
- ar izolācijas apvalkiem (du-
bultsienas);
- bez izolācijas apvalkiem 
(viensienas);
- apkures katliem, krāsnīm, 
kamīniem u.c.
Jebkurš diametrs, jebkura 

konfigurācija un pieslēgums. 
Skursteņu apdare. Jumtu mai-
ņa. Kvalitāte garantēta. 

Tālr. 28712546.

Krāslavas Valsts ģimnāzija aici-
na skolas absolventus un peda-
gogus uz tikšanos 2015. gada 07. 
februārī plkst. 18:00 skolas aktu 
zālē. Dalības maksa 2,00 eiro.

Likās, ka tu dzīvot spētu,
Vēl trīs mūžus, māmulīt,
Ka tu aiziet nevarētu
Tur, kur tikai klusums mīt.

Skumju un atvadu brī-
dī esam kopā un izsakām 
visdziļāko līdzjūtību OLGAI  
JUKNAI, māmuliņu mūžībā 
pavadot.

 Dagdas novada 
pašvaldība, Dagdas novada 

Sociālā dienesta kolektīvs

Tā ir māte – tik skaidra kā 
diena,  
Mīlas gaismā pār mūžiem 
kas kvēl.  
Tā ir māte, kas katram ir 
viena,  
Kuru zaudējot, īsti kļūst žēl.

Izsakām līdzjūtību Tamārai 
Rāciņai un viņas piederīga-
jiem, māmuļu kapu kalnā 
guldot.

Kolēģi

Pierimst soļi, klusē doma,  
Neskan mīļās mātes balss.  
Tikai klusa sāpe sirdī  
Ilgi vēl pēc viņas sauks.

Izsakām dziļu līdzjūtību 
Tamārai Rāciņai sakarā ar 
māmiņas aizvadīšanu mū-
žībā. 

Robežnieku pagasta 
pacienti

Izsakām dziļu līdzjūtību 
Tatjanas Gekišas ģimenei 
un piederīgajiem, no viņas 
uz mūžu atvadoties. 

Kāpņutelpas kaimiņi

VĒLOS ĪRĒT 1-istabas dzīvokli 
ar malkas apkuri vai pusi mājas 
Krāslavā. (Sieviete ar bērnu). 
Tālr. 26238391.
Pieskatīšu vecus cilvēkus un pa-
līdzēšu veikt ikdienas darbus. Ir 
darba pieredze. Tālr. 28839961.
MEKLĒJU darbu celtniecībā 
(māju, dzīvokļu remontdarbi). Iz-
skatīšu citus piedāvājumus. Tālr. 
28753676.
Veicu dzīvokļu un māju remontu. 
Kvalitāti garantēju. T. 27467798.
Dažādas sarežģītības objektu 
celtniecība un renovācija. Kā 
arī nelielu remontdarbu veikša-
na, materiālu piegāde. Pasūtī-
jumus pieņemam 2-3 mēnešus 
iepriekš. Tālr. 29870519.
Bez maksas paņemsim nevaja-
dzīgu sadzīves tehniku (ledus-
skapjus, gāzes plītis, TV utt.). 
Tālr. 27540758.

STEIDZAMI! Māju Krāslavā (Au-
gusta 59). Labā stāvokli, lēti. Tālr. 
26703140;
“VW GOLF” - 1.6, 1997., benzīns, 
TA līdz 09.2015, M+S, lēti. Tālr. 
26526329;
“VW Passat” - 1.8, benzīns, 
1996., “VW Golf 3 “ - 1.9 TDi, 
1994; “Mitshubishi Pajero” - 
2.5 D, 1993., visām ir TA. Tālr. 
27860567;
“VW Passat” - 1.8, benzīns-gāze, 
1991., universāls, melns. TA līdz 
28.09.2015. Tālr. 29162403;
kucēnus (“Latvijas dzinējs”). 
Lēti! Apskatīt var Krāslavā. Tālr. 
29123861;
pārtikas un sēklas kartupeļus. 
Tālr. 27131681; 
kurināmās kūdras briketes. 85 
€/t. Ar piegādi. Tālr. 29409413.

zemi ar jebkādu mežu (var 
daļēji izcirstu). Visaugstākās 
cenas. Tālr. 29417548;
mežus īpašumā, zemi ar mežu, 
cirsmas. Par brīvu kārtojam 
robežu plānus, meža taksācijas, 
zemesgrāmatas. Augstas cenas, 
samaksa pie notāra. Vajadzības 
gadījumā izsniedzam avansu. 
Tālr. 29131196, woodholding@
inbox.lv;
visaugstākā cena par meža 
īpašumiem vai cirsmām, l/s 
zemi. Tūlītēja samaksa. Tālr. 
29105447, 20318082;
malkas cirsmas. Malku 3 m. 
Tālr. 29499451;
izstrādātas cirsmas. Malkas 
cirsmas, malku 3 m. Tālr. 
28765396.

Vēlaties veikt kvalitatīvu un 
lētu remontu savā dzīvoklī vai 
ofisā? Nāciet pie mums! Mēs 
Jums palīdzēsim!

Riģipsis, OSB, profili, pa-
matkrāsas, špakteles, krāsas, 
griesti, kā arī kvalitatīva san-
tehnika, iekštelpu durvis utt.

Ar mums 
vienmēr lētāk!
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