
•	 Pagājušajās brīvdienās Zemgalē par 
kukuļdošanu aizturēti divi autovadītāji, 14. 
februārī policisti aizturēja 1975. gadā dzimušu vīrieti, kurš, vadot 
transportlīdzekli bez tiesībām, mēģināja piekukuļot policistus, do-
dot 50 eiro. Savukārt 15. februārī Kandavas pagastā 1979. gadā 
dzimis vīrietis, vadot transportlīdzekli, pārkāpa atļauto braukšanas 
ātrumu, lai izvairītos no soda mēģināja piekukuļot policistus, dodot 
20 eiro. Pret autovadītājiem uzsākti kriminālprocesi.

•	 Svētdien ugunsdzēsēji cīnījušies ar piecu kūlas ugunsgrēku lies-
mām. Lielākie no tiem tika reģistrēti Salacgrīvas novadā, kur sau-
sā zāle dega 2,5 hektāru platībā, un Ventspilī, Kaiju ielā – viena 
hektāra platībā. Dobelē Lauku ielā sausā zāle dega 1500 kvad-
rātmetru platībā, Jelgavas novada Līvbērzes pagastā sausā zāle 
dega 200 kvadrātmetru platībā.

•	 Starptautiskā reitingu aģentūra “Moody’s Investors Service, Inc.” 
(“Moody’s”) šodien paaugstināja Latvijas kredītreitingu no “Baa1” 
uz “A3”, nosakot stabilu kredītreitinga nākotnes prognozi. “Rei-
tinga palielinājums uz “A3” investoriem signalizē, ka ieguldījumu 
veikšana Latvijā ir ar vēl augstāku drošības pakāpi un apliecina 
Latvijas pozīciju nostiprināšanu A reitinga grupā,” paziņojumā me-
dijiem uzsver finanšu ministrs Jānis Reirs.

•	 AS “KVV Liepājas Metalurgs”, ko pērn oktobrī iegādājās Ukrainas 
uzņēmums “KVV Group”, uzsācis tehnoloģisko iekārtu pārbaudes 
un ražošanu vienā no rūpnīcas korpusiem – velmētavā. Ņemot 
vērā, ka rūpnīca salīdzinoši ilgu laiku stāvējusi dīkstāvē, sākotnēji 
ražošana tiek atsākta izmēģinājuma režīmā, pakāpeniski palielinot 
tās jaudas.

•	 Pagājušajā gadā, salīdzinot ar 2013.gadu, būvniecības produk-
cijas apjoms pēc kalendāri izlīdzinātiem datiem salīdzināmajās 
cenās pieauga par 8,1%, liecina Centrālās statistikas pārvaldes 
(CSP) dati. 2014.gadā būvniecības produkcijas apjoms faktiskajās 
cenās bija 1,802 miljardi eiro, no tiem ceturtajā ceturksnī – 547,3 
miljoni eiro. Ēku būvniecības apjoms palielinājās par 33,7%, tai 
skaitā viesnīcu un tām līdzīgu lietojuma ēku būvniecība – par 
98,5%, izglītības iestāžu būvniecība un remonts – par 87,8% un 
dzīvojamo ēku būvniecība – par 31,1%.

•	 Hakeri ir sarīkojuši globāla mēroga kiberuzbrukumu, kas skāris 
vairāk nekā 100 bankas 30 valstīs, nozogot apmēram 300 miljo-
nus ASV dolāru (264 miljonus eiro). Kiberuzbrukumu, kas kļuva 
par vienu no pasaules lielākajām banku aplaupīšanām, sarīkoja 
Krievijas, Ķīnas un Eiropas hakeru grupa. Nauda tika pārskaitīta 
uz banku kontiem visā pasaulē pa mazām summām, lai šai darbī-
bai netiktu pievērsta uzmanība.

•	 Eiropas Parlamenta (EP) deputāti un EP Centrālāzijas delegāci-
jas vadītāju Ivetu Griguli (ZZS) priecē, ka viņas vietniece Tatjana 
Ždanoka (Latvijas Krievu savienība) neizrāda īpašu interesi par 
darbu delegācijā. Uz lūgumu, raksturot sadarbību ar savu vietnieci 
Ždanoku delegācijas ietvaros, Grigule atbildēja: “Nekā nerakstu-
rotu. Īpaši nekādas sadarbības nav. Viņa nekādu īpašu interesi 
neizrāda, un tas priecē”.

•	 Svētdien Liepājā Tirdzniecības kanālā iegāzusies automašīna “Opel 
Astra”, kurā atradās kāds smagi slims 62  gadus vecs vīrietis.

•	 Rīgas dome kopā ar privātu kompāniju Rīgā vēlas celt Baltijā lie-
lāko šķeldas katlu māju. Pilsētā nav siltuma jaudu iztrūkums, tādēļ 
bez šāda projekta varētu iztikt. Pret ieceri ir valsts, jo liela katlu 
māja būtu tiešs konkurents “Latvenergo”, kura iekārtu modernizē-
šanā ieguldīta liela nauda.

•	 Starptautiskā drošības situācija likusi ne vien slepenās sēdēs 
atjaunot valsts aizsardzības dokumentus, bet arī rīkot speciālas 
mācības atbildīgajām amatpersonām, lai tās zinātu, kā rīkoties ie-
spējamajā ārkārtas situācijā jeb “X stundā”.
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Šodien numurā
Prezidenta vēlēšanu 

intrigas
Partijas uzsāk cīņu par valsts lī-
dera posteni

2.lpp

Straujumas otrais 
 mēģinājums

Jaunajai valdībai aprit 100 dienas
4.lpp

Visjautrākie vecāki
4.lpp

Absolventu vakars Izvaltā 
“Skolas pasaka 2015”

5.lpp

Mēs vienmēr priecājamies par viesiem - gan pie-
augušajiem, gan bērniem. “Varavīksnes” vidusskolas 
5 c. klases skolēni projekta “Manas pilsētas ieliņas” 
ietvaros apciemoja laikraksta “Ezerzeme” redakciju.

ATTĒLOS: Laikraksta “Ezerzeme” darbinieces 
Marina Nipāne, Ieva Maļinovska un Inga Pudnika 
atbild uz zinātkāro viesu jautājumiem.

Alekseja GONČAROVA foto

Lāčplēša iela 20 Jāzeps Ornicāns
Ielūdz uz savas dzīves

JUBILEJAS 
KONCERTIEM

21.februārī plkst.16:00
Dagdas novada Tautas namā

28.februārī,plkst.16:00
Krāslavas kultūras namā

Krāslavas Sv. Ludviga Ro-
mas katoļu draudzes baz-
nīcā 9. martā plkst. 18.00 
notiks mise par visiem tiem, 
kuri 2014. gadā atbalstīja 
biedrību “CARITAS” gan 
ziedojot finansiālus līdzek-
ļus, gan pārtiku, kā arī pa-
līdzēja veikt dažādus nepie-
ciešamos darbus. 

21. februārī plkst. 8.30 
notiks makšķernieku 

 sacensības starp Robežnieku 
pagasta iedzīvotājiem.
Pulcēšanās - 8.30 pie 

 Robežnieku TN

Palūdz pavasari, Lai tas spēku aizdod.
Palūdz puteņiem, Lai gadiem pēdas jauc.

Palūdz pašai sirdij - tā vislabāk zinās,
Kādus gadus atpakaļ lai sauc. 

Gadu straumē nestas aiziet dienas, Dzīves jūrā sa-
plūst vienuviet. Lai vēl ilgi mirdz Tev ceļa zvaigzne,  

Darbi veicas, gaišas dienas rit. 
Pāvelu Kavunu 

skaistajā dzīves jubilejā sveic, vēlot veselību un 
izturību, Lavrinoviču 

un Stepiņu ģimenes Konstantinovā.

Sirsnīgi sveicam 
Jāni LIPŠĀNU (Mātejos) 

80 gadu jubilejā!
Lai veselība un Dieva svētīti turpmākie dzīves ceļi!

Māsas Annele un Janīna ar ģimenēm

Sirsnīgi sveicam 70 gadu 
jubilejā 

mūsu klases audzinātāju 
Nikolaju ZAROVSKI! 

Vēlam veiksmi, veselību, izturību un 
visa iecerētā piepildījumu! 

Indras vidusskolas 1976. gada 
absolventi (10. b klase)

Lai tavas dienas nākamās
Ar jauniem sapņiem nāk,

Ar nebijušām takām, ceļiem,
Kas rītos tev vēl jāuzsāk.

Sveicam dzimšanas dienā 
Evelīnu OZOLIŅU.

Invalīdu biedrība “Stariņš”

Latvijā

Ar vēlējumu draudzīgu un gaišu 
Mēs nākam tevi jubilejā sveikt. 
Lai dzīves dienas nepazīstu raižu, 
Lai dvēsele sirdsmierā gavilē!

No sirds sveicam savu mīļo grāmatvedi 
Annu MOISEJU 

skaistajā dzimšanas dienā!
Laikraksta “Ezerzeme” kolektīvs
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Pasaulē
Ukrainā vājš pamiers

Pusnaktī no sestdienas uz svēt-
dienu Ukrainā iestājies pamiers, 
kas tiek vāji ievērots. Ukrainas pre-
zidents Petro Porošenko svētdien 
paziņojis Ģenerālštābam, ka devis 
pavēli pretterorisma operācijas zonā 
esošajiem spēkiem no plkst.00.00 
pārtraukt uguni. Taču prokremliskie 
kaujinieki svētdien Ukrainas aus-
trumos valdības spēku pozīcijas ap-
šaudījuši 60 reizes, svētdien vakarā 
pavēstīja pretterorisma operācijas 
štāba preses centrs. Viskarstākā vie-
ta joprojām ir Debaļceves virziens. 
Tur ienaidnieks dod triecienus no 
dažādiem ieroču veidiem. Kļuvuši 
biežāki gadījumi, kad pret ukraiņu 
karavīriem un mierīgām apdzīvo-
tām vietām tiek pielietotas reaktī-
vās daudzstobru artilērijas sistēmas 
“Grad”.

Apšaude Kopenhāgenā
Kādā kafejnīcā Kopenhāgenā, 

kur noticis vārda brīvības aizstāv-
ju pasākumus “Māksla, zaimi un 
izteiksmes brīvība”, izcēlusies ap-
šaude. Uzbrukumā bojā gājis viens 
pasākuma apmeklētājs un ievai-
noti trīs policisti. Vēstīts, ka viens 
no vārda brīvības pasākumu orga-
nizatoriem bijis latviešu izcelsmes 
zviedru karikatūrists, mākslinieks 
Lāršs Vilks, kurš vairākkārt saņēmis 
draudus pravieša Muhameda kari-
katūru dēļ, ko uzzīmējis 2007. gadā. 
Karikatūrā pravietis attēlots kā suns. 
Kopenhāgenas policija nošāvusi vī-
rieti, kurš turēts aizdomās par sest-
dien Dānijas galvaspilsētā notikušo 
uzbrukumu rīkošanu, kad tas atklājis 
uguni pret policiju. 

Itālija glābj 600 
migrantus

Tā ir jau otrā šāda veida glāb-
šanas operācija pēdējo divu dienu 
laikā. Savukārt pagājušajā nedēļā 
vairāk nekā 300 cilvēki gājuši bojā, 
cenšoties šķērsot jūru un nokļūt Ei-
ropā. Itālijas krasta apsardzes pār-
stāvji paziņojuši, ka aptuveni 50 
jūdžu (80 kilometru) attālumā no Lī-
bijas krastiem dreifē sešas laivas. Lai-
kapstākļu uzlabošanās iedrošinājusi 
migrantus no Rietumāfrikas gumijas 
laivās mērot ceļu uz Eiropu. Jau zi-
ņots, ka Itālija 2014. gada novembrī 
noslēdza operāciju “Mare Nostrum”, 
kuras mērķis bija preventīvi glābt pa 
Vidusjūru kuģojošos bēgļus. Operā-
cija tika sākta 2013. gada oktobrī, 
pēc tam, kad pie Lampedūzas salas 
noslīka 366 migranti.

Noticis globāla mēroga 
kiberuzbrukums, kas 

skāris vairāk nekā 100 
bankas

Hakeri ir sarīkojuši globāla 
mēroga kiberuzbrukumu, kas skāris 
vairāk nekā 100 bankas 30 valstīs, 
nozogot apmēram 300 miljonus 
ASV dolāru (264 miljonus eiro). Šajā 
uzbrukumā izmantota ļaunatūra, 
kas nodrošinājusi hakeriem ilgsto-
šu piekļuvi banku sistēmām, vēstīja 
laikraksts, atsaucoties uz datordrošī-
bas firmas “Kaspersky Lab” drīzumā 
publicējamu ziņojumu. Kiberuzbru-
kumu, kas kļuva par vienu no pasau-
les lielākajām banku aplaupīšanām, 
sarīkoja Krievijas, Ķīnas un Eiropas 
hakeru grupa. Nauda tika pārskai-
tīta uz banku kontiem visā pasaulē 
pa mazām summām, lai šai darbībai 
netiktu pievērsta uzmanība. Hakeri 
koncentrējās galvenokārt uz bankām 
Krievijā, tomēr lielas summas tika 
nozagtas arī bankām ASV, Japānā, 
Nīderlandē un Šveicē. Viņu piekļuve 
banku sistēmām bija tik izsmalcinā-
ta, ka bankomāti izsniedza skaidru 
naudu konkrētos laikos un vietās, 
kur hakeri to varēja savākt.

Līdz Latvijas prezidenta vēlēšanām atlicis vēl 
pusgads, bet politiķi jau domā par slepenām intri-
gām ar mērķi iesēdināt šajā krēslā savu cilvēku. 

Mēs labi atceramies Valda Zatlera „ievēlēša-
nu” Rīgas Zooloģiskajā dārzā un Vairas Vīķes-Frei-
bergas, mazpazīstamās profesores no Kanādas, 
negaidīto panākumu prezidenta vēlēšanās. Tikpat 
negaidīti valsts augstākajā amatā ievēlēja eksbaņ-
ķieri Andri Bērziņu. Un visi šie politiskie pārsteigumi 
ir mūsu nepareizās vēlēšanu sistēmas likumsakarīgs 
rezultāts. Valsts vadītāju ievēl Saeimas deputāti, tas 
notiek aizklātā balsošanā, kas partijām dod iespēju 
praktiski bez ierobežojumiem slēgt negodīgus darī-
jumus un rīkot savas neģēlīgās intrigas.  

Pagājušajā rudenī, vēlēšanu laikā, daudzas par-
tijas solīja izbeigt šo absurdu un ieviest tautas vēlē-
ta prezidenta institūciju vai veikt izmaiņas Satvers-
mē, kas paredzētu atklātas prezidenta vēlēšanas. 
Bet Latvijā politiskās partijas par saviem priekšvēlē-
šanu solījumiem pēc vēlēšanām parasti aizmirst. 

Nevienai partijai tautas vēlēts prezidents nav 
izdevīgs, jo tas nozīmē, ka būs jāpaplašina viņa piln-
varas. Kas attiecas uz atklātu balsošanu, tad pagā-
jušajā nedēļā parlaments „draudzīgi” noraidīja šo 
priekšlikumu. 

Ierosinājumu par atklātu balsošanu iesniedza 
Nacionālā apvienība, taču tas nebija saskaņots ar 
partneriem no Zaļo un zemnieku savienības. Līdz ar 
to koalīcijā sākušies kārtējie strīdi. Par šī priekšliku-
ma nodošanu izskatīšanai komisijā balsoja „Vieno-
tība”, VL -TB/LNNK un Latvijas Reģionu apvienība. 
Savukārt ZZS, „No sirds Latvijai” un „Saskaņa” bija 
pret vai atturējās. 

Pēc šī neveiksmīgā mēģinājuma „Vienotība” 
un „nacionāļi” nosodīja ZZS par iespējamo sadar-
bību ar opozīciju. Zinot par tagadējo partiju sadalī-
jumu Saeimā, mūsu jauno prezidentu patiešām var 

ievēlēt, ņemot vērā ZZS, „Saskaņas” un Sudrabas 
partijas balsis. Tā vai citādi, pagaidām balsošanas 
iznākumu būs grūti paredzēt. 

Eļļu ugunij pielej arī prezidents Andris Bērziņš, 
kurš nesaprotamu iemeslu dēļ klusē par to, vai viņš ir 
gatavs balotēties atkārtoti. Pilnīgi iespējams, ka koalī-
cija viņu atbalstīs. Par saviem plāniem Bērziņš paziņos 
tikai pusotru mēnesi pirms prezidenta vēlēšanām. 

Pašlaik par gatavību veidot Bērziņam kon-
kurenci oficiāli paziņoja tikai eirodeputāte Sandra 
Kalniete. Taču Kalnietes nodoms ir saistīts ar viņas 
personisko viedokli, bet partija „Vienotība” ieņēma 
nogaidošu pozīciju. 

Saskaņā ar neoficiāliem datiem, izmēģināt 
laimi prezidenta vēlēšanās grasās Latvijas Reģionu 
apvienības līderis Mārtiņš Bondars (kurš kādreiz va-
dīja Valsts prezidenta kanceleju), partijas „No sirds 
Latvijai” vadītāja Inguna Sudraba, Latvijas vēstnieks 
NATO, bijušais ārlietu ministrs Māris Riekstiņš, ties-
nesis Egils Levits un pat bijusī Valsts prezidente Vai-
ra Vīķe-Freiberga. 

Visticamāk, neviena no nosauktajām kandida-
tūrām negūs Saeimas vairākuma atbalstu. Versijas 
par atkārtoto Vīķes-Freibergas ievēlēšanu vispār 
nav nopietnas. Kas attiecas uz Kalnieti vai Sudrabu, 
arī viņu izredzes ir niecīgas, jo tās ir pārāk spilgtas 
personības. Valsts prezidenta ievēlēšana Latvijā 
parasti ir saistīta ar partiju intrigām un kompromi-
siem, bieži vien priekšroka tiek atdota kandidātiem 
bez politiskās pieredzes (Vīķe-Freiberga, Zatlers) vai 
„pelēkiem” politiķiem (Bērziņš, Ulmanis). 

Jebkurā gadījumā Valsts prezidenta vēlēšanu 
procedūrai Latvijā ir nepieciešams lielāks caurspīdī-
gums. Ja tagad mūsu politiķiem nav vienota viedok-
ļa par tautas vēlētu prezidentu, tad vismaz Saeimā 
jānodrošina atklātas prezidenta vēlēšanas.

Viktors ŪDRIŠS

Prezidenta vēlēšanu intrigas
Partijas uzsāk cīņu par valsts līdera posteni

Laika skrējiens ir nepielūdzams… Dzīvo-
jot Krāslavā, ieguvu daudz draugu un paziņu, 
un man palīdzēja arī žurnālista profesija. 

Nesen Krāslavas Valsts ģimnāzijas ab-
solventu tikšanās vakarā daudzi skolas vie-
si sveicinājās arī ar mani. Biju ļoti gandarīts 
atkal satikties ar savu publikāciju varoņiem, 
kurus intervēju un fotografēju viņu bērnības 
un jaunības gados. Arī Kaspars un Aleksejs, 
kā saka, izauguši manu acu priekšā. Skais-
tas jaunieši, un ne uguns, ne ūdens viņus 

nespēja šķirt, jo draudzība 
turpinās jau divdesmit piecus 
gadus. Es labi atceros, ar ko  
aizrāvās šie puiši. Kaspars 
bija kaislīgs makšķernieks 
tāpat kā viņa tēvs – Pēteris 
Ratkevičs. Skolas gados fo-
toreportāžas ar Kaspara pie-
dalīšanos vairākas reizes bija 
publicētas „Ezerzemes” lap-
pusēs. Zinu, ka arī tagad viņš 
ir uzticīgs savam vaļasprie-
kam: makšķerēšana ir kā 
„neārstējama slimība”. Man 
bez īpašas piepūles izdevās 
atrast redakcijas fotoarhīvos 
attēlu, kurā ir redzams jau-
nais makšķernieks Kaspars. 

Aleksejam Bakanovam, 
kurš izaudzis gleznainā Kuļa 
ezera krastā, bija cita aizrau-
šanās - mūzika. Krāslavas 
Mūzikas skolā viņš apguva di-
vas specializācijas – akordeo-
na spēli un saksofona spēli, 
par ko ir pateicīgs izciliem pe-
dagogiem - Vitoldam Kekļam 
un Jānim Greckim. Arī  absol-
ventu vakarā  Aleksejs nespē-
ja noturējies pretī vilinājumam 
paņemt rokās akordeonu. 
Deju balles laikā, protams. 
A.Bakanovam ir divas augstā-
kās izglītības, datorspeciālista 
un būvnieka diploms. Bet viņa 
draugs Kaspars ir diplomēts 
jurists, un viņu ceļi tagad krus-

tojas galvaspil-
sētā. Aleksejs 
ir departamen-
ta vadītājs būv-
niecības firmā, 
bet Kaspars 
- praktizējošs 
jurists. Pēc ma-
nām domām, 
vissvarīgākais 
ir tas, ka abus 
draugus nav 
pievilinājuši ār-

zemju „labumi”. Divi likteņi - izcils patriotisma 
piemērs, šis jautājums tagad ir ļoti aktuāls Lat-
vijā, no kurienes vēl joprojām ik dienu labākās 
dzīves meklējumos aizbrauc cilvēki.

…Ar lieliem ziedu pušķiem rokās viesi no 
Rīgas izskatījās nedaudz samulsuši, viņi at-
brauca uz jubilejas pasākumu: pagāja 15 gadi, 
kopš viņi pabeidza ģimnāziju. Laimīgi likteņi, 
neaizmirstami gadi, priecīga tikšanās ar biju-
šajiem klases biedriem un sirsnīga pateicība 
skolotājiem. Visi lielākie sapņi rodas skolas 
gados…

Aleksejs GONČAROVS

Pagāja piecpadsmit gadi…

2015.gada kultūras 
 pasākumi Dagdas novadā

Janvāra Domes sēdē tika apstiprināts 
2015.gada nozīmīgāko kultūras pasākumu 
plāns.

Šogad Dagdas novadā notiks vairāki liela 
mēroga pasākumi. Maijā paredzēts II starptautis-
kais bērnu un jauniešu mūzikas, deju, dziesmu, 
mākslas un modes teātra festivāls „Apskauj mani, 
māmuliņa”. Vasarā Dagdā pulcēsies Latgales no-
vadu seniori uz deju svētkiem un baltkrievu tau-
tības kolektīvi uz festivālu. Savukārt jūlija beigās 
notiks tradicionālie „Annas Dagdā” svētki.

Papildus tradicionālajiem kalendārajiem 
svētkiem notiks arī vairāki tautā iecienīti un mīlēti 
pasākumi. Pavasarī notiks jau tradicionālais Galda 
dziesmu un „gvelžu” saiets „Auni kōjas, lakstei-
gola”,  novada vokālo ansambļu sadziedāšanās 
svētki, muzikantu saiets un bērnu sadziedāšanās 
pasākums „Cālis iedzied pavasari”.

Vasarā plaši tiks ieskandināta Jāņu diena, 
Jaundomes muižā notiks Jaundomes svētki, tau-
tas muzikanti pulcēsies uz festivālu „Spēlē, muzi-
kant!”, Andrupenē deju kolektīvi sadancos „Vēlreiz 
Andrupenē”, Svariņos notiks mazākumtautību kul-
tūras svētki „Zavaļinka”, Bērziņos svinēs Saulespu-
ķu svētkus, bet Ezerniekos - Ludviga dienu. 

Rudenī, pēc ražas novākšanas beigām, no-
tiks Lauksaimnieku balle, kurā pulcēsies novada 
zemnieki. Tuvojoties gada nogalei, norisināsies 
dažādi labdarības pasākumi un koncerti Ziemas-
svētku noskaņās.

Šis gads būs ļoti bagāts ar pasākumiem, 
kuros piedalīsies novada pašdarbības kolektīvi. 
Līdztekus tradicionālajiem pasākumiem, kolektīvi 
piedalīsies arī Latgales Dziesmu un deju svētkos, 
folkloras kopas – Starptautiskajā folkloras festivā-
lā „Baltica 2015”, kā arī skolu kolektīvi piedalīsies 
XI Latvijas skolēnu dziesmu un deju svētkos.

Guna MALINOVSKA,  Sabiedrisko attiecību un 
 komunikāciju nodaļas vadītāja
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Krāslavas novada PII “Pīlā-
dzītis” nu jau otro gadu piedalās 
nozīmīgā skolēnu karjeras izaug-
smes izglītības programmā Latvijā 
- biedrības Junior Achievement–
Young Enterprise Latvija (JA-YE 
Latvija) izglītības pasākumā “Ēnu 
diena”. Ar savu pedagoģisko un 
darba pieredzi ar skolēniem da-
lījās iestādes mūzikas skolotāja 
V.Gončarova, sporta skolotāja 
Z.Bernāte, logopēde M.Plivča, 
pirmsskolas izglītības skolotājas 
A.Rihlicka, V.Leibusa, R.Krumpā-
ne un Ž.Moiseja.

Pedagogu darbu vēroja 
septiņas Krāslavas pamatskolas 
skolnieces no 11 līdz 15 gadiem 
(A.Ižika, M.Dzenīte, S.Bubina, 
A.Daņiļeviča, E.Medzjuta, D.Va-
siljeva un S.Gendele) un viena 
pilngadīgā Krāslavas ģimnāzijas 
skolniece (I.Vorslova). Dažas 
skolnieces apmeklēja mūsu iestā-
des Ēnu dienu jau otro gadu. Sko-
lotājas - Ēnu devējas atzīmē, ka 
piesakās ļoti mērķtiecīgas un mo-
tivētas jaunietes, kuras grib pēc 
iespējas straujāk kāpt pa karjeras 
kāpnēm. Skolniecēm bija konkrēti 
jautājumi un vēlme uzzināt atbil-

des, kā izvēlētajā nozarē sasniegt 
karjeras augstākās virsotnes.

„Ēnu diena” ļauj skolēniem 
iepazīties ar dažādām profesijām, 
turklāt savieno akadēmisko vidi ar 
reālo darba ikdienu. Pasākuma 
laikā skolēni 4 stundas pavadīja 
kopā ar izvēlēto skolotāju, kuri 
sniedza ieskatu savā ikdienas 
darbā, iepazīstināja ar iestādes 
tradīcijām un nopelniem. Skol-
nieces iztaujāja Ēnu devējas par 
profesijas īpatnībām un pienāku-
miem; aktīvi iesaistījās nodarbību 
vadīšanā maziem bērniem; iepa-
zinās ar iestādes prezentāciju un 
skolotāju darbu e-klases sistēmā. 
Bet pie pusdienu galda tika ap-
spriesta dienas gaita, izdarīti se-
cinājumi. „Ēnu diena” skolniecēm 
lika saprast, cik grūts, atbildīgs, 
bet tai pašā laikā, jautrs un radošs 
ir pirmsskolas pedagoga darbs.

Četras stundas pagāja rado-
šā, interesantā darbībā. Tiekoties 
ar veiksmīgu profesionāli, skolē-
niem bija iespēja apspriest karje-
rai svarīgus jautājumus.

Krāslavas novada PII „Pīlādzī-
tis” vadītājas vietniece izglītības 

jomā J.VOROŠILOVA

“Ēnu dienas” gaitas „Pīlādzītī”

Pasākumu atklāja Dagdas nova-
da bibliotēkas vadītāja, akcentējot, ka 
katram notikumam ir sava priekšvēs-
ture, arī šim pasākumam — klajā nā-
kušie almanahi “Ruskaja poezija Latvi-
ji” un “Ruskaja poezija Latgaliji”. Tajos 
plaši rādīti cilvēki, kuri apveltīti ar dā-
vanu izteikt savas jūtas un viedokli par 
notikumiem un dzīvi caur dzeju. Viņi 
vai nu ir dzimuši mūsu novadā, vai 
likteņa vadīti šeit nokļuvuši, vai citādi 
to likteņi savijas ar Latgali un Latviju. 
Viena no tādām ir Vera Aņisimova – 
dzejniece un rokdarbniece, kura izšu-
va neparasti krāšņus roku dvieļus. No 
Ludzas ciemos bija ieradusies Ņina 
Odiļeviča, lai lasītu savas mammas Ve-
ras Aņisimovas dzeju, atklātu viņas iz-
šuvumu izstādi un pastāstītu par tiem. 

Kā Ņinas mamma rakstīja dzeju 
un kāpēc viņa to darīja?

Pat ja cilvēks nemīl dzeju, pats to 
neraksta, jebkurā gadījumā dziesmas 
viņš dzied un dziesma nav nekas cits 
kā dzeja. Vērtējot Veras dzejas saturu, 
ir jāņem vērā laiku, kurā viņa dzīvoja — 
Vera Aņisimova piedzima 1928. gadā. 

“Cik atceros, mammai vienmēr 
un visās vietās bija lapiņu kaudzīte 
un zīmulis,” Ņina gremdējas atmiņās. 
“Dzīvoklī, somās, kabatās... Zīmuļi tika 
norakstīti pilnībā. Dienā un vakarā 

viņai dzima dzejas rindas, kuras ne-
kavējoties pierakstīja. Viņa to darīja 
visu dzīvi, kopš dienas, kad iemācījās 
lasīt un rakstīt, bet to viņa prata pirms 
sāka iet skolā. Vēl nebūdama skolnie-
ce, viņa izdeva iknedēļas mājas avīzīti, 
kurā pati rakstīja savu dzeju, stāstiņus 
un atsauksmes par tām grāmatām, ku-
ras bija izlasījusi.”

Veras dzeja nav hronoloģiski sakār-
tota, jo tikai nedaudziem dzejoļiem klāt 
ir pievienoti datumi, vai detaļas saturā, 
pēc kurām varētu aptuveni nojaust, kad 
dzejoļi uzrakstīti. 

1941. gadā, kad sākās karš, Ve-
rai bija tikai 13 gadi. Kara bērnība, arī 
visi notikumi un traģēdijas, kas skāra 
tuviniekus, atstāja savu iespaidu uz 
dzejnieces radošo veikumu. Verai ir 
vesels bloks dzejoļu, kas veltīti tieši šai 
smagajai tēmai. Kara laikā viņa strādā-
ja par medmāsu un 15 gadu vecumā 
jau palīdzēja ievainotajiem. 

Viņas meita stāstīja, ka visu dzī-
vi mamma gribēja iemācīties rakstīt 
dzeju, tas, ko viņa rakstīja bērnībā, 
pašu īsti neapmierināja. Viņa to gri-
bēja darīt pareizi, tāpēc iestājās Har-
kovas valsts universitātē. Kāpēc tieši 
šajā mācību iestādē? Atbilde pavisam 
skaidra — tā atrodas viņas dzimtajā 
Ukrainā. Iestājās un svēti ticēja, ka 

tur mācīsies rakstīt dzeju. 
Bet patiesībā bija jāapgūst 
politekonomija, zinātnis-
kais komunisms, zināt-
niskais ateisms un daudz 
citu priekšmetu, kas tāli 
no poēzijas. Taču Vera 
pakāpeniski tajā ievilkās, 
universitāti pabeidza ar 
sarkano diplomu. 

Hobijs ir darbs, nevis 
dzeja vai rokdarbi

“Kad mamma izgāja 
pie vīra, viņa no dzimtās 
vietas aizbrauca faktiski uz 
visiem laikiem un vairāk 
nekā 40 pēdējos gadus 

nodzīvoja Latvijā,” turpina Ņina. “Viņu 
var uzskatīt vairāk par Latvijas, nekā 
Ukrainas dzejnieci. Taču ļoti daudzos 
mamma dzejoļos ir jūtama nostalģija 
pēc dzimtenes. Viņa arī daudz izšuva. 
Reiz mammai jautāja: “Kādi vēl jums ir 
hobiji vai aizraušanās, izņemot dzeju 
un izšuvumus?” Mamma atbildēja, ka 
tie nav mani hobiji, dzeja un izšuvumi 
ir viņas dzīve. Hobijs drīzāk būs viņas 
darbs. Bija tā, ka kaut kādi dzīves fak-
ti, notikumi tika iemūžināti gan dzejā, 
gan izšuvumos.”

Ņina pienāca pie savas mammas 
mīļākā izšuvuma “Lunnaja sonata”, un 
nolasīja dzejoli “Rušnik”, kura saturs 
pilnībā apraksta to, ko mēs redzam rok-
darbā, un atstāj vietu plašākai iztēlei. 

Ņina: “Lai kur mēs dzīvotu, 
mammai vienmēr bija kaktiņš, kurā 
vienmēr bija izkarināti viņas rokdarbi. 
Viņas dzejoļos bieži minēts ķirsis un 
ceriņi, jo tie auga viņas mājās dzimte-
nē. Viņa ir rakstījusi dzeju arī eksprom-
tā, piemēram, dzejoļus, kas stāsta par 
visu dzimtu. Ir dzeja par Bībeles tēmu. 
Viņas dzejoļi sarakstīti tā, ka nevar pa-
teikt — šis ir par mīlestību, šis — par 
dabu, šis — par citu tēmu. Viss bija ļoti 
sasaistīts. Izlasot dzejoli, tu pats sāc 
domāt savas domas. Līdzīgi kā apēd 
kaut ko un paliek pēcgarša. Tas rakstu-
ro mammas dzeju.

Viņas dzejā apjūsmota daba vi-
sos tās paveidos. Nevar sacīt, ka mam-
mas dzejoļi bija tikai par dabu, jo tajos 
ir iekļauts vēl kaut kas cits, kaut kas 
vairāk par vienkāršu aprakstu. Starp 
citu, ir arī dzejoļu cikls veltīts akme-
ņiem, nevis kaut kādiem prastiem, bet 
— dažādiem dārgakmeņiem.  

Tagad mums ir internets, ienāc 
tīmeklī un viss tev priekšā. Agrāk nekā 
tāda nebija, agrāk bija daudz abonē-
tu izdevumu, aptuveni 20 vienības. 
Mamma lasīja, veica izgriezumus no 
visa, kas patika vai šķita ievērības cie-
nīgs, iešuva mapītēs un tādu mapīšu 
bija ļoti daudz, aptuveni 100. Katrā 
sava tēma. Viņas plauktos bija mape 
pie mapes. Ja internetā šodien ir Vi-
kipēdija, tad viņai bija Mapju- pēdija.

Divas grāmatas 
Veras daiļrade ir izdota divās grā-

matās. Pirmā izdota dzimtenē Harko-
vā, tajā ir daudz ilustratīva materiāla 
— foto no ģimenes arhīva un izšuvu-
mi, kas nav apskatāmi Dagdā ierīkotajā 
izstādē. Patiesībā šajā izstādē apskatei 
ir izvietots tikai neliels skaits darbu, 
lielākā daļa ir manās mājas un māsas 
mājās Harkovā, kā arī neliela daļa pie 
māsas dēla Austrālijā. Praktiski visiem 

darbiem ir nosaukumi. 
Mamma daudz publicējās Latvi-

jas avīzēs un žurnālos, kā arī, dzīvojot 
Kaļingrandā, tās pilsētas izdevumos. 
Publicēt dzeju grāmatā mammu pie-
runāja mans brālis, akcentu liekot uz 
Millenium. Tuvojās tūkstošgades mija, 
mamma uz to uzķērās. Nākamais jau ir 
manis iniciēts krājums, kas tika izdots 
viņas 80-gadei. Mamma neticēja līdz 
pēdējam brīdim, ka šāds krājums tiks 
izdots, noticēja tikai tad, kad atvedu 
no Rēzeknes tipogrāfijas un noliku vi-
ņas priekšā kastes ar grāmatām. Abas 
grāmatas sākas ar dzejoli “Rudens” 
– tāda bija mammas griba. Es jautāju 
kāpēc, vai tas ir mīļākais? “Nē, bet es 
uzskatu, ka tā jāsāk,” sekoja atbilde.” 

Dzejniece rakstīja dzeju arī par 
filozofiskām tēmām. Viņai ir vesels 
dzejoļu bloks, kurā atspoguļota labā 
un ļaunā tēma, piedzimšana un nāve, 
dvēseles nemirstība. Tajā pašā laikā 
vārds nāve viņas dzejā ir sastopams 
reti, dzejniece to aizvietoja ar citiem 
izteiksmes līdzekļiem.

Vera ir veltījusi dzeju savai maz-
mazmeitai, kura piedzima vienā dienā 
ar viņu, tikai ir par 77 gadiem jaunāka. 
Mazmazmeitas nākšana pasaulē Verai 
bija lielākā dāvana viņas dzimšanas 
dienā. 

Turpinot statīt par izšuvumiem, 
Ņina akcentēja, ka atsevišķi izšuvumi ir 
ekskluzīvi, otru tādu rakstu vispār nav.

Nepiepildīts sapnis
“1986. gada februārī Haleja komē-

ta (periodiskā komēta, kuru var redzēt 
ik pēc 75 - 76 gadiem,-aut) pietuvojās 
zemeslodei tā, ka to varēja novērot ar 
neapbruņotu aci”, turpina Ņina. “Pēc 
seno indiāņu ticējuma šī komēta atnes 
nelaimi zemei. Togad, kad tā pietuvojās 
zemei, bija laba vīnogu raža un Hale-
ja komētu pārdēvēja par vīnogu komē-
tu. Ir vēl fakts – šajā laikā Jaunava un 

Mežāzis, jeb var vilkt paralēles — sievie-
te un vīrietis — atradās vienā punktā. Arī 
par to ir rokdarbs un dzeja. Trīs vaļi, kuri 
tur planētu, metas prom no komētas uz 
visām pusēm, un tikai ar pašu astes ga-
liņu kaut kur vēl ir aizķērušies, turas, lai 
nenotiek nelaime.”

Vera Aņisimova viņsaulē aizgāja 
2011. gadā. Viņa sapņoja par dzejoļu 
krājumu, bet bija viņai vēl kāds lielāks 
sapnis — lai kāds no dzejoļiem pārtap-
tu dziesmā. Varbūt tas piepildīsies, jo 
Veras mazmazmeita mācās mūzikas 
skolā un kas zina, reiz spēs šo vec-
māmiņas sapni piepildīt. Dzejas stun-
das noslēgumā Ņina klātesošajiem 
uzdāvināja Veras Aņisimovas dzejoļu 
izlasi „Земные круги”.  Veras dzeja 
tiešām ir lieliska, tāda bija arī dzejas 
stunda. Kad viena no dalībniecēm 
pateicās Ņinai par to, ka beidzot viņai 
bija iespēja dzirdēt, kā pareizi lasāma 
šī dzeja, Ņina atbildēja: “Katram dzejo-
lim ir savs ritms, vajag tikai to uztvert, 
un dzejas lasījums būs pareizs!”

Juris ROGA, autora foto

Mūsu talanti
Tas nav hobijs, tā ir visa dzīve!

Kā jau solījām, šajā numurā sniedzam plašāku ieskatu Dagdā notikušajā 
pasākumā, kas tika veltīts Veras Aņisimovas dzejai un viņas izšuvumu iz-
stādei. Par Veras dzīvi, dzeju un rokdarbiem pasākuma dalībniekiem stās-
tīja viņas meita Ņina Adiļeviča, un šis stāstījums tika bagātīgi ilustrēts ar 
dzejas rindām, kas raksturoja dzejnieces katru spilgtāko dzīves epizodi. 
Avīzes formāts nedod iespēju atklāt lasītājiem šo emocionālo stāstījumu 
pilnībā, bet ticiet – to bija vērts dzirdēt. Taču vēl viss nav zaudēts – Veras 
Aņisimovas dzejai veltīts pasākums būs arī Krāslavas centrālajā bibliotēkā.

Dagdas vidusskolas un 
Andzeļu pamatskolas skolēni 
„ēnoja” Dagdas novada domes 
priekšēdētāju, vides inženieri, 
bāriņtiesas priekšsēdētāju, būv- 
inženieri, datorspeciālistu, grā-
matvežus un juristus. 

Skolēniem bija iespēja uz-
zināt par pašvaldības darbinieku 
ikdienu, iepazīties ar nozaru spe-
ciālistu darba pienākumiem un gūt 
iespaidus par iespējamo nākotnes 
profesiju. Pasākuma laikā jaunie-
ši ne vien sekoja līdzi speciālistu 

ikdienas darbiem, bet arī paši ie-
saistījās darba procesā. Tāpat arī 
viņi mēģināja rast atbildes uz sev 
interesējošiem jautājumiem.

 Kā atzina paši skolēni, viņi 
daudz uzzināja dažādu sīkumu 
par izvēlēto profesiju – kādas 
grūtības ir mācoties un pēc tam 
strādājot izvēlētajā profesijā, ku-
riem mācību priekšmetiem skolā 
jāpievērš lielāka uzmanība. Arnis 
Ļebedevs no Dagdas vidussko-
las (ēnoja pašvaldības juristus) 
atzina, ka viņam vairāk jāpievēr-

šas latviešu valodas apgūšanai 
un it īpaši gramatikai. Savukārt 
Andzeļu pamataskolas skolnie-
ce Jana Krauliša (ēnoja domes 
priekšsēdētāju S.Viškuri) guva 
atziņu, ka nevajag ne no kā bai-
dīties un tikai jāturpina uz priekšu 
iesāktais. 

Ēnu dienas mērķis ir iepazīs-
tināt skolēnus ar dažādu profesiju 
prasībām. Pasākums paredzēts, 
lai palīdzētu jauniešiem izvēlēties 
nākotnes profesiju un atbilstoši 
sagatavoties darba tirgum. 

Guna MALINOVSKA, 
Sabiedriskoattiecībuun

komunikācijunodaļasvadītāja

Dagdas novada pašvaldībā „ēnoja” 8 skolēni “Ēnu dienas”
11. februārī Dagdas novada pašvaldībā viesojās astoņas 
„ēnas”, lai iepazītos ar pašvaldības darbinieku darbu.
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Pagājušajā nedēļā Laimdotas Straujumas 
otrajai valdībai apritēja 100 dienas. Tas ir pir-
mais posms, kad ir pieņemts izvērtēt ministru 
darbu un izdarīt secinājumus. 

Atgādināšu, ka tagadējā Ministru kabineta 
oficiālās prioritātes ir valsts drošība, tautsaim-
niecības attīstība un dzīves kvalitātes uzlabo-
šana, kā arī veiksmīga Latvijas prezidentūra 
ES Padomē. 

Pati Laimdota Straujuma uzskata, ka vi-
ņas jaunās komandas darbs  pirmajās100 die-
nās noritēja sekmīgi. Un kā gan citādi, pretējā 
gadījumā premjerministrei būtu jāatzīst, ka 
viņa nav kompetenta vadīt ministru darbu. Pēc 
politiķes vārdiem, iepriekšējo mēnešu laikā 
galvenais bija rūpēties par Latvijas drošību, kā 
arī par valsts iedzīvotāju sociālo drošību. 

„Es uzskatu, ka mani ministri strādā kā 
vienota komanda,” paziņoja Ministru preziden-
te. Viņa norādīja, ka nevar īpaši izcelt kādu no 
valdības locekļiem vai arī teikt, ka kāds strādā-
jis sliktāk par citiem. „Es nevaru ielikt atzīmes 
– vienam divi, vienam pieci. Tā nebūs. Mēs 
esam visi kopā,” ir pārliecināta premjerminis-
tre. 

Gribas atzīmēt, ka pašlaik vienīgais reā-
lais šo ministru darbības rezultāts ir valsts 
budžets, kuru, starp citu, sāka gatavot vēl ie-
priekšējā valdība. Kā jau rakstīja „Ezerzeme”, 
šī dokumenta vienīgā prioritāte  - disciplinēti 
izpildīt saistības pret starptautiskajiem kredi-
toriem. Pārējās Straujumas deklarētās prioritā-
tes nav konstatējamas.  

2015. gada budžeta pozitīvās iezīmes – ie-
dzīvotāju ienākuma nodokļa likmes samazinā-
šana, minimālās darba algas paaugstinājums 
par 40 eiro, ģimenes valsts pabalsta apmēra 
diferenciācija. Taisnības labad jāuzsver, ka tie 
ir vairāku iepriekšējo valdību darba rezultāti.

Tiesa, ir arī daži uzlabojumi, kurus var 
saistīt ar esošā Ministru kabineta darbību. 
Piemēram, ir ieviesta pirmā mājokļa valsts at-
balsta programma. Un pirmā ģimene jau pa-
rakstījusi hipotekārā kredīta līgumu ar valsts 
galvojumu. Tas, protams, ir liels pluss, taču gri-
bas uzdot jautājumu - kāpēc mūsu politiķi tikai 
tagad atbalstīja šo programmu. 

Vēl viens Straujumas solījums - novest 
līdz reālam rezultātam Zolitūdes katastrofas 
izmeklēšanu. Pašlaik kriminālprocesa ietvaros 
ir pieci aizdomās turamie. Līdz šīs lietas izska-
tīšanas pabeigšanai vēl tālu, bet Zolitūdes tra-
ģēdijas parlamentārās izmeklēšanas komisijas 
darbs jau pārvēršas par farsu. 

Raksta noslēgumā gribas uzsvērt, ka 
Straujumu, protams, nevar nosaukt par visslik-
tāko valdības vadītāju Latvijas jaunākajā vēs-
turē. Piemēram, pašlaik nav pamata šaubīties 
par viņas godīgumu un apzinīgumu. Turklāt 
pēdējā gada laikā Straujuma, pateicoties sa-
vam „mātišķajam” vadības stilam, kļuvusi par 
vienu no populārākajiem politiķiem valstī. 

Viktors ŪDRIŠS

Straujumas otrais 
mēģinājums

Jaunajai valdībai aprit 100 dienas

Skatoties uz fotoattēliem, daudzi 
lasītāji noteikti jau atpazina Sergeju un 
Ernu Jančevskus. Veiksmīgi cilvēki, ne-
labojami optimisti un, protams, humora 
meistari…

Jaunā gada priekšvakaru Krāslavā 
nevar iedomāties bez Jautro un atjautīgo 
kluba festivāla. Šo spilgto šovu mēs gai-
dām ar milzīgu nepacietību gandrīz ve-
selu gadu. Esmu ilggadējs šīs jautrās un 
cilvēku vidū populārās spēles cienītājs 
un varu droši apgalvot: azarta līmenis un 
kaislību pakāpe uz skatuves ar gadiem 
tikai pieaug. Turklāt, pēc manām domām, 
trīs tradicionālo komandu vidū ievērojami 
izceļas favorīti - vecāki. Vidusskolēnu ko-
mandas locekļi ātri izaug, uzsāk studijas 
vai darba gaitas un „pazūd”, arī absol-
ventu komandai piemīt mainīgums, bet 
„senči” demonstrē apbrīnojamu stabilitāti 
un kolektīva saliedētību.

Šim efektīgajam pārītim es jau sen 
„uzliku aci”, kolorītie Erna un Sergejs 

Jančevski bija redzami visās „Ezerze-
mes” fotoreportāžās par JAK festivāla 
spēlēm. Taču es nebiju pārliecināts, vai 
šie „slavas nogurdinātie” vecāki vēlēsies 
satikties ar avīzes korespondentu?

Manas bažas izrādījās veltīgas. Sa-
runa ar Jančevsku ģimeni norisinājās 
pašā pilsētas centrā, kur atrodas viņu po-
pulārais veikals.

Tas ir viens no spilgtākajiem saim-
nieciskās darbības veikšanas piemē-
riem, kad sava firma palīdz cilvēkiem no-
drošināt ģimenei nepieciešamo uzturu un 
ne tikai. Kopā ar citiem vecākiem, kas arī 
piedalās JAK festivālā - Olgu un Oļegu 
Grigorjeviem – Jančevski jau sesto gadu 
pēc kārtas vasarā dodas atpūsties uz sil-
tajām zemēm  - pie Azovas vai Melnās 
jūras. Kopā ar bērniem, protams. Tāds, 
lūk, ir šo astoņu  Krāslavas iedzīvotāju  
aktīvais dzīvesveids. 

Šī raksta varoņi, mūsu visjautrākie 
vecāki, dzīvo privātmājā, kas atrodas pie-
pilsētā, līdz ar to ir grūti spriest, kas viņi 
ir – pilsētnieki vai lauku teritorijas iedzī-
votāji. Starp citu, ar to ir saistīta arī viena 
no galvenajām mūsu unikālās pilsētas 
vērtībām. Sergejs ir dzimis Krāslavā, bet 
Ernai mūsu pilsēta kļuvusi par otro dzim-
teni. Biznesā sāka darboties jau sagata-

vojušies: ģimenes pavarda sargātājai ļoti 
noderēja jurisprudences zināšanas, kas ir 
iegūtas LU. Ģimenes galva tālredzīgi no-
drošinājās ar galdnieka-mašīnstrādnieka 
un namdara-būvnieka diplomiem. Un, 
kad biznesā iestājas klusuma periods, 
Sergejs ņem rokās motorzāģi un dodas 
piepelnīties uz mežu. Jebkurā gadījumā 
viņu bērniem – desmitās klases skolnie-
cei Elvīrai un septītās klases skolniekam 
Ernestam - nekā netrūkst. Starp citu, arī 
viņu atvases pakāpeniski iedziļinās emo-
ciju un humora jūrā ar nosaukumu Jautro 
un atjautīgo klubs.

Kā šis jautro cilvēku klubs ievilināja 
savos tīklos vecākus – tas ir atsevišķs 
temats. Erna vēl jaunības gados „izgar-
šoja” šo humora, satīras un atjautības 
kārdinošo augli,  vēl līdz režisora Andreja 
Jakubovska ērai. Turpretī Sergejs, kā 
saka, nokļuva no kuģa uz balli, kad Jan-
čevsku pāri JAK festivālā iesaistīja citi ar 
šīs spēles azartu inficētie vecāki - Ilona 
un Eduards Bergi. „Publicitātes slimība” 
izrādījās neārstējama, un, lūk, spīdoši 
nospēlēta jau septītā sezona! Sergejs un 
Erna kļuva par JAK festivāla aktīvākajiem 
dalībniekiem, viņiem ir arī savi favorīti  - 
zvaigžņu komandas „Saules nogurdinā-
tie” un „Urālu pelmeņi”. 

Nejauši uzzināju par vienu no Krā-
slavas JAK spēles noslēpumiem: reži-
sors Andrejs Jakubovskis kategoriski 
aizliedz izmantot jokus no Aleksandra 
Masļakova kluba pieredzes, tāpēc krās- 
laviešu radošās mokas sākas jau rudenī. 
No simtiem daždažādu joku vecāki izvē-
las un atlasa visasprātīgākos, bet pēc 
tam vēl A. Jakubovskis ar savām režisora 
šķērēm nesaudzīgi „griež” vecāku izstrā-
dātos materiālus… Tikai uz skatuves viss 
šķiet tik vienkārši - dzirkstī humors un 
dzīvesprieks... 

Man izdevās izdibināt arī citu Krāsla-
vas JAK kluba virtuves noslēpumu. Jaun-
gada festivāla laikā žūrija jau tradicionāli 
atzīmes neliek - uzvar vispārēja jautrība 
un draudzība. Taču īstenībā galvenie ties-
neši ir daudz stingrāki: visas asprātības 
izvērtē skatītāji zālē. Bija gadījumi, kad 
labi sagatavotais priekšnesums neizrai-
sīja vētrainus aplausus, bet veiksmīga 
improvizācija reizēm „uzspridzina” pub-
liku. „Galvenā finālspēles  vērtība ir tās 

neparedzamība,” uzskata mani sarunas 
biedri. Kādreiz vecāku komandā spēlēja 
tikai septiņi dalībnieki, pašlaik „māmiņu 
un tētiņu” skaits Krāslavas JAK festivālā 
divkāršojies.

Kura JAK spēle palika atmiņā uz ilgā-
ku laiku? Pirmā! Tad ar dzirkstošu humoru 
skatītājus savaldzināja Valentīna un Alek-
sandrs Zinkeviči, Ilona un Eduards Bergi, 
Aļona Podaļeviča… Sergejs Jančevskis 
atzinās: „Tos pirmos jokus atcerēšos visu 
mūžu.” Komandai vienmēr bija uzticami 
palīgi, tādi kā Natālija un Aleksandrs Piņa-
jevi… Viņiem ļoti  paveicās ar cilvēkiem, 
kuri satuvināja vairākas ģimenes – Lu-
kaševičus, Kancevičus, Grigorjevus, kā 
arī citus JAK vecāku komandas locekļus 
– Svetlanu Bargāni, Aleksandru Petkūnu, 
Ludmilu Silibitkinu, divas Jeļenas - Andru-
koviču un Šidlovsku, Olgu Butorinu, Vladi-
miru Dubovu…

Jančevski vienbalsīgi atzīst: „Humo-
ram ir viena unikāla īpašība - tas padara 
mūs jaunākus. Un katra Jaungada spēle 
dod mums jaunus spēkus, kad ļoti gribas 
uzvarēt - uz skatuves un dzīvē!”

Mūsu sarunas gaitā Sergejs un Erna 
daudzkārt nosauca Andreja Jakubovska 
un skaņu režisora Ivana Lukšas vārdus, 

jo viņi piešķir JAK Jaungada festivālam 
neatkārtojamu svētku noskaņu. Bet pēc 
tam vēl obligāti ir tikšanās, kad tiek pārru-
nātas visas nepilnības, kas bija pamanī-
tas, uzstājoties uz skatuves. Nākamā se-
zona noteikti būs vēl spilgtāka! Jautro un 
atjautīgo kluba spēlētājiem vienmēr jābūt 
atvērtiem jauniem izaicinājumiem, jo tie 
ir galvenie pelēcības un vienaldzības ie-
naidnieki. Miers un klusums – nav domāti 
viņu aktīvajai dzīves pozīcijai. 

Mūsu talantīgais režisors Andrejs 
Jakubovskis labprāt izteica savu viedokli 
par šiem vecāku JAK komandas locek-
ļiem: „Brīnišķīga ģimene, labi organi-
zēti un atbildīgi cilvēki, kas ir pārņemti 
ar ideju - uzvarēt. Sergejs ir komandas 
kapteinis pēc aicinājuma, bet „amatu ap-
vienošanas kārtībā” -  kostīmu pārzinis, 
kurš meklē skatuvei piemērotāko apģēr-
bu pat Polijā un Lietuvā, kur viņam izde-
vās atrast savai komandai tērpus violetā 
un tirkīzzilā krāsā. Bet Sergeja un Ernas 
Jančevsku bērni, protams, ir savu vecā-
ku spogulis.”

Aleksejs GONČAROVS

Visjautrākie vecāki

Reidu laikā 11% 
automašīnu 

 konstatēti defekti
Ceturtdien, 12. februārī, CSDD un Valsts 

policija kopīgi veica automašīnu tehniskās 
pārbaudes, īpašu uzmanību pievēršot trans-
portlīdzekļu riepām. Tika pārbaudīti 130 trans-
portlīdzekļi: 14 automašīnām jeb 11% no 
pārbaudītajām konstatēti defekti, kas būtiski 
ietekmē satiksmes drošību.

Autovadītājiem par konstatētajiem pār-
kāpumiem, atbilstoši normatīvajos aktos no-
teiktajam, Valsts policija sastādīja protokolus. 
Nolūkā uzlabot satiksmes drošību, šādus 
transportlīdzekļu pārbaudes reidus CSDD un 
Valsts policija rīkos arī turpmāk. 

 Laikraksta “Ezerzeme”  redakcija 
pieņem sludinājumus 

katru darba dienu 
no plkst. 8.00 līdz 17.00.

Tālr. 65681464.
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Skolas pasakas vakaru 
iesāka otrklasniece Klinta Tukāne 
ar vijoles spēli. Kā jau visi, arī viņa 
domā, par ko kļūt nākotnē. Kas 
tā par dzīvi bez mērķa, meitene 
izdomāja – kļūs vijolniece! 
Spēlējot Klinta saprata, ka šī 
nodarbe nav tik vienkārša, kā 
šķiet un noteica: „Labāk kļūšu par 
pasaku stāstītāju!” izdzisa gaisma 
un meitene sāka savu pasaku: 
„Reiz sensenos laikos, kad zāle 
bija zaļāka un ievas smaržīgākas, 
Izvaltas gaismas pils apkaimē 
pasaulē nāca mazi prinči un 
princeses...” Klintai pasaku 
turpināt palīdzēja audzinātāja 
Inga Leikuma, viņas abas kopīgi 
arī vadīja vakaru. 2. klases bērni 
no audzinātājas saņēma pasaku 
grāmatu, kuru nu viņi varēja sākt 
lasīt. (Grāmatā „Skolas pasakas” 
– skolas un jubilāru fotogrāfijas).

Pasākuma gaitā tika 
sagatavoti un parādīti daudzi 
priekšnesumi. Bērnudārza 
audzēknis Oļegs deklamēja 
dzejoli, par to, cik svarīgi ir skolā 
mācīties un pazīt burtus.

Protams, ka mazie prinči un 
princeses paaugās un pameta 
mūsu gaismas pili, bet šeit palika 
kopīgās blēņas, skolotāji un 
atmiņas… 

Direktore Z. Gaveika savu 
uzrunu uzsāka ar šādiem vārdiem: 
„Izvaltas skola, šī vecā, staltā 
ēka, kā lepna pils jau gandrīz 
2 gadsimtus ir gaismas, zinību 
nesēja Izvaltā un tās apkārtnē. 
Pēc diviem gadiem atzīmēsim 
skaistu jubileju. Šogad ēkas 
lielākā daļa atjaunota, siltināta, 
nomainīti logi. Jebkurā diennakts 
laikā tā izskatās varena. Krāšņa tā 
ir arī visos gadalaikos. Tā gadu no 
gada, ritms nemainās, bet nekas 
nestāv uz vietas, nāk jauni skolēni, 
mainās vērtības, dzīves uztvere.. 
Izvaltas skolu absolvējuši daži 
tūkstoši skolēnu, bet šķiet, ka to 
ir vairāki tūstoši, jo nav nevienas 
saimniecības nozares, kurās 
nestrādātu izvaltieši.”

Pēc direktores uzrunas 
ar klusuma brīdi klātesošie 
pieminēja mūžībā aizgājušos 
Izvaltas vidusskolas/pamatskolas 
absolventus, skolotājus, 
darbiniekus, visus tos, kuri vairs nav 
kopā ar mums.

Pasākuma gaitā mazā Klinta 
turpināja meklēt savu dzīves 
mērķi, bet viņas domas bieži 
mainījās. Nu viņa izdomāja, ka 
kļūs par dejotāju un kopīgi ar 
savas klases kolektīvu jautri 

nodejoja deju „Čību čābu.” Tā arī 
mūsu dzīvē, mēs vienmēr esam 
meklējumos. Galvenais ir atrast 
to, uz ko tiekties, lai dzīve būtu 
piepildīta.

Bet nu jau varējām sākt šķirt 
mūsu pasaku grāmatu. Pirmajā 
lapaspusē mūs sagaidīja 1955. 
gada absolventi, 60 gadi 
kopš skolas beigšanas. Šie 
absolventi nebija ieradušies, 
bet direktore Zenta Gaveika 
pastāstīja par viņiem: „Tie ir 
absolventi, kuri dzimuši Latvijas 
brīvvalsts laikā, viņu bērnība 
pagāja kara gados. Skola nespēja 
uzņemt vienā maiņā visus 370 
audzēkņus, vidusskolēni mācījās 
pēcpusdienā, un mājās tika ne 
agrāk kā pirms pusnakts.”

Tālāk grāmatā - 1960. 
gada absolventi, kuriem kopš 
skolas beigšanas pagājuši 55 
gadi.  Bija ieradušās 
divas absolventes. 
Direktore stāstīja: „Tas 
bija periods, kad tapa 
jaunā skolas piebūve, 
tika remontēta vecā, 
paplašinātā zāle... 
1959. g. jūnijā Izvaltā 
nebijis notikums 
- ieradās Āfrikas 
pamat iedzīvotājs 
- melnās rases 
p ā r s t ā v i s . 
Televizoru nebija 
un melnādainos 
vēl neviens nebija 
redzējis.” Tieši šai 
klasei bija gods 
sagaidīt šo viesi. 

1965. g., 50 
gadi. Absolventi 
nebija ieradušies. 
Tas bija entuziasma 
laiks. Tikko PSKP pieņemtā 
septiņgade – visi gaidījām, ka pēc 
20 gadiem dzīvosim komunismā. 
Tāpēc arī pasākumos skanēja 
dziesmas: „I na Marse budet 
jabloņi cvesti. Na bezimjannoi 
visote”. Šī klase bija skolas 
dvēsele, aktīvi sportisti, pašiem 
savs ansamblis: akordeons B. 
Ostrovskis, bungas I. Celitāns, 
vokāliste - A. Sauša.

1970. g., 45 gadi. Arī šie 
absolventi nebija ieradušies. Skolā, 
komjauniešu grupās raksturīgas 
ļeņiniskās ieskaites. Skolas zālē 
skatuves malas rotāja uzraksti - „Kad 
runājam partija - domājam Ļeņins, 
kad runājam Ļeņins - domājam 
partija”.

Protams, ka skolas laiks tajos 
tālajos gados un tagad ir ļoti atšķirīgs. 

Kaut arī līdzīgs, bet tomēr savādāks. 
Skolēnu priekšnesumā „Starpbrīži” 
mēs varējām redzēt, kā tika pavadīti 
skolas starpbrīži pagājušā gadsimta 
beigās (pa divi staigā ar grāmatām 
rokās), kā pārmaiņu laikā (skolēni 
skrien, dauzās) un mūsdienās 
(visiem ir mobilie telefoni – spēles, 
internets telefonā).

1975. g. 40 gadi. bija 
ieradies tikai viens absolvents, kopā 
mācījies līdz 9. klasei. Katra jubilejas 
gada absolventu klase tika pie 
iespējas nobildēties, tika izmantots 
liels rāmis un rokās absolventiem 
bija cipari ar savu jubilejas gadu. 
Šajā pasākumā tika padomāts 
par to, lai visiem par piemiņu pēc 
pasākuma paliek kopbildes!

Vakara vadītājas prātoja, ko 
bērni darīja tad, kad nebija datoru 
un interneta. Konstatēja, ka agrāk 
datoru nebija, bet bija loģika un ass 

prāts. Loģikas testu vadīja Reinis. 
Bet izrādās, ka ass prāts un loģika 
piemīt mūsu absolventiem, jo viņi 
diezgan naski steidza atbildēt uz 
āķīgajiem jautājumiem.

1980. gada izlaidums. 
35 gadi. Bija ieradušies seši 
absolventi, kuri nu steidza stāstīt 
par saviem darbiem un blēņām 
skolas laikā, par savu dzīvi pēc 
skolas absolvēšanas. Protams, 
ka pateicības vārdi tika teikti 
audzinātājām, skolotājām un 
skolai.

Dzīve pēc skolas mūs 
aiznes katru uz savu pusi, tas 
ir tik neparedzami, kur katrs no 
mums nonāca vai nonāksim 
rīt. „Proforientācija agrāk...ēnu 
dienas un karjeras izaugsme 
tagad.” Pasākuma gaitā tika 

dāvāta iespēja ieskatīties, 
cik dažādi mēs esam, kādas 
profesijas mēs pārstāvam. 
Katrs bērns bija sagatavojies 
un rādīja savu profesiju!! Malači 
atraktīvie skolēni un skolotāji, kuri 
sagatavoja bērnus.

Uz ekrāna - 1985. gada 
izlaidums, 30 jubilejas 
gadi. Septiņi absolventi bija 
ieradušies, lai pastāstītu par 
saviem skolas gadiem, sveiktu 
skolu un ar labiem vārdiem 
atcerētos savus mīļos skolotājus. 

1990. gada pamatskolas 
un vidusskolas izlaiduma klases, 
25 jubilejas gadi. No 
pamatskolas izlaiduma klases 
bija ieradušās divas absolventes. 
Atcerējušās, kā skolā meitenes 
darījušas blēņas, bet puiši 
smējuši, ka meitenes tiek sauktas 
uz „līniju”, bet puiši nē. No 
vidusskolas izlaiduma klases arī 
bija ieradušās divas meitenes. 
Bildē ir redzams, ka meitenes 
izlaidumā ir nevis baltās kleitās 
kā toreiz pierasts, bet gan tautas 
tērpos, kas tajos 90-tajos gados 
simbolizēja īstu patriotismu un 
mīlestību pret savu dzimteni.

Turpinājumā vadītājas aicināja 
absolventus uzspēlēt „Vārdu spēli.” 
Katram galdiņam tika izdalīts spēles 
komplekts, uz ekrāna bija spēles 
paraugs, nu spēle varēja sākties 
– kurš pirmais saliks vairāk vārdu. 
Attapīgākie un ātrākie absolventi 
saņēma saldu balvu.

2000. gada izlaidums, 
15 jubilejas gadi. Visiem bija 
liels un patīkams pārsteigums, 
kad šie absolventi skolai 
uzdāvināja novusa galdu. 
Sportisko puišu klase, kuru ceļš 
aizvijās lielajā sportā, vēlējās, lai 
arī Izvaltas pamatskolā nezūd 
nenogurdināmais sporta gars. 
Šie absolventi arī aktīvi bija 
piedalījušies skolas laikā popielas 
konkursos.

2005. gada izlaidums, 
10 gadi. Ieradušies bija 
pieci absolventi. Protams, ka 
daudziem, kuri nebija ieradušies, 
ir mērojams tāls ceļš līdz savai 
mīļajai skolai. Bet mūsdienās 
pastāv internets, ar kura palīdzību 
arī no Anglijas bija atceļojuši mīļi 
vārdi un sveicieni no šī gada 
izlaiduma absolventes. Sekoja 
arī skaisti ziedi audzinātājām un 
dāvanas skolai.

2010. gada izlaiduma 
klase, 5 gadi. Visjaunākie 
jubilāri. Bija ieradušies 4 
absolventi, kuriem izlaidums 
liekas tikko nosvinēts, bet tomēr 
pieci gadi jau ir pagājuši.

Absolventu vakarā bija ne 
tikai kopā būšana, bet arī kopā 
darīšana, kopā dziedāšana, 
kas radīja vienu neatkārtojamu 
kopības sajūtu. Mēs visi nākam 
no šīs skolas, mēs tai sakām 
milzum lielu paldies. Ar „Skolas 
pasakas” pasākuma starpniecību 
mēs redzējām to, ka vēsture ir ļoti 
daudzpusīga, neatkārtojama. Un 
ja to vēl parāda tik interesantos 
priekšnesumos un aizraujošā 
stāstījumā no absolventiem, tad 
liekas, ka esi nonācis pasakas 
sākumā, kad mazie prinči un 
princeses vēl tikai vēra skolas 
durvis vaļā un nezināja to, kur 
dzīves viņus aiznesīs. 

Lielais paldies Izvaltas 
pamatskolas skolēniem, kuri 
piedalījās un vecākiem, kuri 
atbalstīja absolventu pasākuma 
vakaru. Vēl lielāks paldies 
Izvaltas pamatskolas skolotājiem, 
kuri ar savu radošumu spēja 
sagatavot tik lieliskus skolēnu 
priekšnesumus.

Absolvente Santa KLUSA

Absolventu vakars Izvaltā “Skolas pasaka 2015”

Šis absolventu vakars bija gluži kā pasaka, kas iesākusies jau sen, bet turpinās vēl līdz šim. 
Tajā darbojās dažādi tēli – prinči un princeses, skolotāji, kuri dažreiz ir burvji, bet dažiem sko-
lēniem ir gan māmiņas, gan tētis.

Koku ciršanas 
kārtība

Saeima ceturtdien, 12. feb-
ruārī, otrajā galīgajā lasījumā kā 
steidzamu pieņēma grozījumu 
Meža likumā, kas paredz lauk-
saimniecības zemes īpašniekiem 
atvieglot kārtību koku ciršanai.

Lai īpašnieki savu zemi 
varētu atgriezt lauksaimnie-
ciskajai ražošanai, izaugu-
šos kokus uz šīs zemes varēs 
cirst saskaņā ar noteikumiem 
par koku ciršanu ārpus meža. 
Šī gada janvārī stājās spēkā kār-
tība, ka Meža likuma objekts ir 
zeme, kas Nekustamā īpašuma 
valsts kadastra informācijas sistē-
mā nav reģistrēta kā mežs un ja 
tās platība ir vismaz 0,5 hektāru 
liela, tās faktiskais stāvoklis atbilst 
meža definīcijai un koku augša-
nas potenciāls ir realizējies, koku 
vidējam augstumam sasniedzot 
piecus metrus. Tas nozīmē, ka 
Valsts meža dienests var kontrolēt 
meža apsaimniekošanu un kok-
snes ieguvi arī šajās platībās. 

Likumprojekta autori norāda, 
ka dažādu apstākļu ietekmē Lat-
vijā vairāku desmitu gadu laikā 
ievērojamā platībā ir dabiski vai 
mākslīgi izveidojušās mežaudzes, 
kuru eksistence neparādās valsts 
informācijas sistēmās, un līdz ar 
to nav iespējama to likumīga ap-
saimniekošana un tās uzraudzība 
atbilstoši to reālajam virsmas se-
gumam – mežam.

Izmaiņas stājas spēkā nāka-
majā dienā pēc to izsludināšanas.

Saeimas Preses dienests

Par bezdarbnieku 
pabalstiem

Labklājības ministrija sagata-
vojusi grozījumus likumā Par ap-
drošināšanu bezdarba gadījumam. 
Tiesības uz bezdarbnieka pabalstu 
ir bezdarbniekam, kuram apdro-
šināšanas stāžs nav mazāks par 
vienu gadu, ja par viņu iemaksas 
bezdarba gadījumam veiktas vai 
bija jāveic ne mazāk kā deviņus 
mēnešus pēdējo 12 mēnešu laikā 
pirms bezdarbnieka statusa iegū-
šanas dienas.

Likumā veiktās izmaiņas vien-
kāršo pabalsta apmēra noteikšanu, 
atsakoties no personas statusa pār-
baudes uz bezdarbnieka statusa 
iegūšanas dienu.

Likums papildināts ar nosacī-
jumu, ka bezdarbnieka pabalsta iz-
maksu izbeigs, ja VSAA konstatēs, 
ka pabalsta saņēmējs ir nodarbi-
nāts citā valstī.

Turpmāk apbedīšanas pabal-
stu bezdarbnieka nāves gadījumā 
varēs pieprasīt īsākā laikā - 6 mē-
nešus līdzšinējo 12 mēnešu vietā. 
LM uzsver, ka vienāds termiņš visu 
pabalstu pieprasīšanā atvieglos 
pabalstu pieprasīšanu. Lai nodroši-
nātu tiesiskās paļāvības principa ie-
vērošanu, paredzēts, ka minētās iz-
maiņas stāsies spēkā 01.01.2017. 

Atgādinām, ka tiesības uz 
bezdarba apdrošināšanas pakal-
pojumiem ir cilvēkiem, kuri ieguvuši 
bezdarbnieka statusu, ir apdrošināti 
bezdarba gadījumam un kuriem 
ir noteikts apdrošināšanas stāžs. 
Atbilstoši VSAA statistikas datiem 
2014. gada deviņos mēnešos bez-
darbnieka pabalstu vidēji mēnesī 
saņēma 36 897 cilvēki. Piešķirtā pa-
balsta vidējais apmērs ir 280,49 eiro, 
pabalstu saņēmēju vidējais vecums 
ir 40,18 gadi, vidējais pabalsta sa-
ņemšanas ilgums - 4,6 mēneši.

www.mk.gov.lv

Likumdošanas 
aktualitātes
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LTV1
6.00 Latvijas Republikas valsts 
himna
6.02 Ielas garumā
6.30 Rīta Panorāma
8.35, 14.50 Mīlas viesulis 
9.35, 15.50 Patvērums mīlestībai
10.30, 13.25, 16.45 Top-Shop
10.45 Supernova 
13.40, 22.45 Momentuzņēmums
13.55 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
0.10 Nāvējošās dzīles
1.10 Valdība 
5.00 Saules izaicinātie 
5.30 Vides fakti

LTV7
6.00 Latvijas Republikas valsts 
himna
6.03, 5.30 Ar mugursomām pa 
Latīņameriku
6.30 Projekts Nākotne
7.00, 18.00 Šodien
8.35, 17.05 Muhtars atgriežas 
9.30 Maklauda meitas
10.20, 19.35 Kalle nāk
11.15 De facto
11.50 Province
12.20, 22.25 Citādi latviskais 
12.50 Aculiecinieks
13.05, 1.15 LTV - 60
15.40 Eiropa fokusā
16.10 Anekdošu šovs 
18.35 Punkti virs i
20.25 Zaļās metropoles
21.25 Melu laboratorija
22.55 Pēdējais liecinieks
23.45 Kaut kur uz zemes
0.15 Pārmantotās tradīcijas
1.30 Eiropa fokusā

5.00 SeMS 

LNT
6.15, 2.40 Nelabojamais Džims
6.45, 3.00 Šodien novados
7.00, 3.10 900 sekundes
9.00, 0.05 Dzīvīte
9.25, 14.20 Televeikala skatlogs
9.40 Mf. Pēc visiem šiem gadiem
11.40 Zelta Mikrofons 
12.00 Atgriezties dzīvam
13.00 Sirds melodija
14.00, 17.50, 20.00 LNT ziņas
14.35, 0.25 Diagnoze – vācēji 
15.40 Nemelo man!
16.50, 5.00 Nemīlētā
18.00, 1.15 Gumušas stāsts
20.35 Degpunktā
21.10 Šerloks Holmss
23.10 Čikāga liesmās
4.50 Bernards
5.45 Kristīgā programma 

TV3
6.40 Smurfi
7.10, 14.10 Džeiks un Nekurne-
kadzemes pirāti 
7.40, 13.40 Sūklis Bobs Kvad-
rātbiksis 
8.00 Tētuka meitiņas 
9.00, 2.20 Dullās sacensības 
10.00 Skaistule un briesmonis 
11.00, 21.45 Reiz sensenos 
laikos 
12.00 Ūsainā aukle 
13.05 Beibleidi 
14.35, 1.30 Atriebība 
15.35, 20.20 UgunsGrēks 
16.55, 3.00 Rozenheimas 
detektīvi 
17.55, 5.45 Risks 
19.00, 3.45 TV3 Ziņas
19.35, 4.15 Bez Tabu
21.00 Ievas pārvērtības
22.50 Mahinatori 
23.45 Galvenais aizdomās 
turamais

5.00 Īpašo uzdevumu vienība 
Hawaii 

TV3+
7.30, 17.50, 1.50 Māja 2
8.20, 14.50 Ekstrasensi veic 
izmeklēšanu
9.20 6 kadri
9.50 Šovbiznesa slepenie 
materiāli
10.50 Neredzamais cilvēks
11.50, 15.50 Comedy Club
12.50, 16.50 Astoņdesmitie
13.50, 20.00 Naša Raša
18.55, 0.15 Brīvlaiks Meksikā 
21.00 Grūtniece 16 
22.10 Mf. Pandorum

TV5
6.35 Dzīves patiesība
7.05, 13.35 Paralēlā pasaule
8.00, 14.35 Nevar būt!
9.00 Dežūreņģelis

10.00, 12.50 Top-shop
10.15, 17.30 Lavrovas metode
11.15, 18.30 Nemelo man!
12.20, 22.25, 0.30 Kriminal+
13.05 6 kadri
15.35, 19.50 Sasisto lukturu ielas
19.40 Ziņas
22.00 Vakars@22
23.00 Mf. XX gs. pirāti
1.00 Mūzika

PBK
5.50, 0.20 Euronews
6.20, 9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
0.50 Ziņas
6.25 Multfilmas
7.00, 9.25 Labrīt!
9.50 Dzīvo vesels!!
11.35 Divatā ar visiem
12.45, 14.20 Laiks parādīs
14.50 Vīriešu/Sieviešu
15.55 Moderns spriedums
17.50, 18.05 Precamies!

Televīzijas programmaTREŠDIENA, 18. februāris

Krimināls, notikumi
Laika periodā no 30.01.2015. līdz 
06.02.2015. Krāslavas iecirknī tika re-
ģistrēti 50 notikumi. Būtiskākie:
•	 6. februārī, Dagdas novadā, Andrupe-

nes pag. izmantojot uzticību, izkrāpjot 
personas datus, noformēja ātros kredī-
tus. Noziedzīgo nodarījumu izdarījušās 
personas noskaidrotas. Notiek izmeklē-
šana. Šāda rakstura noziedzīgie noda-
rījumi turpinās un lūdzam iedzīvotājus 
neuzticēt savus identificējošos datus, 
bankas kartes, pases citām svešām 
personām.

•	 7. februārī Krāslavā, Raiņa ielā BMW 
vadītājs netika galā ar automašīnas 
vadību, nobrauca no ceļa un ietriecās 
kokā, vadītājs un pasažieris ar dažā-
diem miesas bojājumiem nogādāti slim-
nīcā. Uzsākts kriminālprocess, notiek 
izmeklēšana.

•	 10. februārī uzsākts kriminālprocess par 
to, ka Krāslavā, Rīgas ielā, izmantojot 
brīvu piekļūšanu, nozagta malka, izmek-
lēšanas gaitā persona noskaidrota. Tas 
atzina savu vainu.

1600. gadā Džordano Bruno 
sodīts ar nāvi,  sadedzinot uz sārta

Šī diena arī ir īpaša ar to, ka tiek svi-
nēti dažādi svētki. Šodien priecājas budisti, 
kam notiek īpašs attīrīšanās rituāls, visā 
Rietumeiropā šajā dienā sākas karnevāla 
gājieni, jo tieši 17. februārī 
ir slavena Treknā otrdiena 
(Mardi Gras), kas tiek svinē-
ta Meteņu laikā. Hinduisti at-
zīmē Maha Šivaratri svētkus 
(Radīšanas dejas diena). 
ANO kalendārā var ierau-
dzīt ļoti neparastus svētkus 
- Spontānas labestības izrā-
dīšanas dienu. Spontāna la-
bestības izrādīšana... 1600.
gada 17.februārī Romas 
varas pārstāvji piesprieda 
mūkam Džordano Bruno nāves sodu, sa-
dedzinot uz sārta, kā bija rakstīts spriedu-
mā  - sodīt ar žēlsirdīgu nāves sodu, bez 
asinsizliešanas... Par ko?

Filippo Bruno (tāds ir viņa kristāmais 
vārds) ir dzimis kareivja ģimenē. Atbilstoši 
senlaiku tradīcijām vecāko dēlu sūtīja mā-
cīties, taču klosterī jauneklis iestājās pēc 
savas vēlēšanās, jo nolēma veltīt savu dzī-
vi kalpošanai Dievam. Kad viņu pieņēma 
dominikāņu klosterī, puisim bija 17 gadu, 
un pēc iesvētīšanas par mūku viņš ieguva 
jaunu vārdu - Džordano...

Tieksme pēc zināšanām, vērīgs prāts, 
vēlme izprast visu lietu kārtību 16. gadsimtā 
bija ne visai populāras īpašības. Drīz vien 
šo jauno mūku jau turēja aizdomās par viņa 
„nepareizajiem” uzskatiem, turklāt klostera 
abatam paziņoja, ka brālis Džordano iznesa 
no savas celles visas svētbildes, atstājot tikai 
krucifiksu. Laiki bija nemierīgi, un virs Bruno 
galvas sāka sabiezēt mākoņi. Viņš nolēma 
negaidīt sliktāko un aizbēga no klostera...

Sākās klejojumu periods... Džordano 
nekur neaizkavējās uz ilgāku laiku, strā-
dāja par privātskolotāju visur, kur izdevās. 
Tad šim jaunajam un talantīgajam teolo-
gam pievērsa uzmanību Francijas karalis 
Anrī III. Tagad ir grūti teikt, kas atstāja uz 
karali lielāku iespaidu: Bruno oratora māks-
la un viņa atmiņas spējas vai itāļa ārējais 
izskats. Pēdējais Valuā dinastijas karalis 
bija slavens visā Eiropā ar savām netradi-
cionālajām tieksmēm. Tā vai citādi, Bruno 
dzīvē iestājās relatīvi mierīgs periods - viņš 
dzīvoja karaļa aizsardzībā un varēja la-
sīt lekcijas Sorbonnas universitātē, kā arī 
turpināja nodarboties ar zinātni. Pēc tam 
situācija Francijā mainījās, inkvizīcija sāka 
interesēties par Bruno darbību un pasaules 
uzskatiem. Karalis uzrakstīja rekomendā-
cijas vēstules, lai dominikāņu mūks varētu 
aizbraukt uz Angliju.

Anglijā Bruno turpināja lasīt lekcijas. 
Oksfordā viņš ātri iegūst sev ienaidnie-
kus... Idejas, kuras viņš sludina, tam laikam 
bija pārāk revolucionāras. Svarīgākais ir 
tas, ka zinātkārais itālis uzdrošinājās ap-
galvot, ka Kopernikam bija taisnība! Sau-
le atrodas planētu sistēmas centrā, Zeme 
griežas ap Sauli, Džordano Bruno izvirzīja 
domu par Sauli kā vienu no zvaigznēm un 
bezgalīgi daudz pasauļu visumā... Un tas 

viss - ar pierādījumiem, citātiem no antīko 
autoru darbiem... Eiropā 16. gadsimta bei-
gās šos apgalvojumus uzskatīja ne tikai 
par revolūciju zinātnes pasaulē, bet par 

bīstamām un amorālām ide-
jām. Bruno lekcijas apmeklēja 
tādas slavenības kā Šekspīrs 
un Frānsiss Bēkons. Bet arī vi-
ņiem dominikāņu ordeņa mūka 
Džordano Bruno domas šķita 
pārāk nesaprotamas un strīdī-
gas.

Bruno ienaidnieku skaits 
Anglijā pieauga ģeometriskā 
progresijā. Neskatoties uz ka-
ralienes aizbildniecību, Bruno 
bija spiests pamest Lielbritāni-

ju. Arī citur viņu neviens atplestām rokām 
negaidīja. Sākumā viņam aizliedza būt par 
skolotāju Francijā, bet pēc tam Vācijā. Brā-
lis Džordano atradās uz izmisuma robežas. 
Viņu dzina prom no visām pilsētām. Un tad 
atnāca glābiņš no... Itālijas. 

Venēcijas bagātnieks Džovanni Moče-
nigo uzaicināja slaveno Džordano Bruno, 
lai tas uzlabotu viņa atmiņu un papildinātu 
zināšanas. Taču dominikāņu mūka mierīgā 
dzīve neturpinājās ilgi. 

Bruno nebija sajūsmā par savu skol-
nieku. Močenigo bija ne tikai dumjš un iero-
bežots cilvēks, bet arī ļoti slinks. Skolotāja 
un skolnieka attiecības drīz vien sabojājās. 
Pēc viena „mācību” gada Venēcijas aristo- 
krāts aizsūtīja inkvizīcijai savu pirmo ziņo-
jumu par Bruno ķecerīgajiem izteikumiem. 
Tad bija vēl divi līdzīgi ziņojumi. Un ar to 
pilnīgi pietika. 

Sešus gadus Džordano Bruno pava-
dīja cietumā, kur viņam bija iespēja tuvāk 
iepazīties ar inkvizīcijas metodēm. Bruno 
izcēlās ar apbrīnojamu nelokāmību. Viņš 
nebija atteicies no savām idejām un turpi-
nāja apgalvot, ka Kopernikam bija taisnība, 
bet Ptolemajs ar Aristoteli bija kļūdījušies. 
1600.gada 20.janvārī Džordano Bruno lie-
ta tika nodota civiltiesai. 17.februārī Bruno 
noklausījās tiesas spriedumu. Uzmanīgi 
skatoties uz tiesnešiem, viņš iekliedzās: 
„Sadedzināt – nenozīmē noliegt!”

Tajā pašā dienā Romā, Ziedu laukumā, 
sapulcējās liels cilvēku pūlis, kas priecājās 
par gaidāmo asiņaino izklaidi. Ķeceri Bruno 
atveda uz laukumu sasietu, ar vīkšķi mutē. 
Bende piesēja viņu pie staba ar slapju virvi. 
Un, kad uguns aptvēra visu mūka ķermeni, 
virve iegriezās ādā, palielinot ciešanas.

Šajā laikā vīkšķis izkrita, un visi klāt-
esošie dzirdēja Džordano Bruno pēdējos 
vārdus par to, ka viņš mirst brīvprātīgi un kā 
moceklis, kas zina, ka viņa dvēsele dosies 
uz paradīzi. Viņš mēģināja teikt vēl kaut ko, 
bet tad ugunskurs iedegās ar spožu lies-
mu... Džordano Bruno nav attaisnots līdz 
pat šim laikam. Tajā pašā vietā Romā, kur 
1600.gada 17.februārī viņš tika sadedzi-
nāts uz sārta, uzcelts piemineklis, uz kura 
rakstīts: „Viņš pacēla balsi, prasīdams do-
mas brīvību visām tautām, un samaksāja 
par šo brīvību ar savu dzīvību.”

Andrejs JAKUBOVSKIS

17. februārī Ir iemesls!
Vai drīkstu pavaicāt, ar ko Jums asociējas 

februāris? Bez šaubām, katram februāris asoci-
ējas ar kaut ko savu. Tomēr pieļauju domu, ka 
skolēnu, skolotāju un bibliotekāru vidū būs dau-
dzi, kuri starp daudziem februāra notikumiem 
minēs Drošā interneta dienu, kas Latvijā šogad 
tika atzīmēta jau 12. gadu. Krāslavas novada cen-
trālajā bibliotēkā šī diena, tāpat kā visā Latvijā, 
tika atzīmēta 10. februārī. Visa Latvija vienojās 
par vienu saukli šai dienai „Mēs kopā par labāku 
internetu”.

Todien pie mums bibliotēkā kuplā skaitā 
viesojās Krāslavas pamatskolas skolēni ar sko-
lotāju Jeļenu Japiņu, skolēni no Krāslavas grāfu 
Plāteru v.n. Poļu pamatskolas un Varavīksnes 
vidusskolas. Lielākā daļa no atnākušajiem bija 
piedalījušies bibliotēkas iepriekš izsludinātajā ko-
miksu konkursā, par ko mums, bibliotekāriem, ir 
liels prieks. Bet tagad par visu pēc kārtas.

  Pasākumu atklāja bibliotēkas sistēmadmi-
nistratore Ilona Cabule, kura skolēnus ātri vien 
iesaistīja sarunā par drošību internetā. Katram 
skolēnam izlozes kārtā tika dots jautājums, uz 
kuru bija jāatbild. Piemēram, „Psihisks stāvoklis, 
kas raksturojas ar uzmācīgu vēlmi lielot inter-
netu un nespēju pārtraukt to darīt” (interneta 
atkarība) vai „Burtu, ciparu vai cita veida simbo-
lu virkne, ko izmanto, lai aizsargātu datoru vai 
kādu sistēmu no svešu personu piekļuves” (pa-
role). Ar šo uzdevumu skolēni  lieliski tika galā. 
Skolēni izrādījās zinoši, ļoti droši, īsti erudīti šajā 
jomā. Informātikas skolotājiem gods un slava!!! 

  Krāslavas pamatskolas informātikas sko-
lotāja Jeļena Japiņa savā prezentācijā klātesoša-
jiem  stāstīja par divpadsmit lietām, ko nedrīkst 
darīt sociālajos tīklos. Pirms tam gan pasakot 
visiem zināmu patiesību, ka gados jauniem cil-
vēkiem parasti nepatīk, ka viņiem tiek uzspiesti 
kādi noteikumi – tas attiecas arī uz darbošanos 
mūsdienās tik iecienītajos interneta sociālajos 
tīklos. Un tomēr, ierobežojumi tīmekļa etiķetē 
pastāv. Rakstā neminēšu visus divpadsmit no-
sauktos ierobežojumus, bet vienu gan. Piemē-
ram, nedrīkst publicēt konfidenciālu, ļoti pri-
vātu informāciju par sevi interneta vidē. Bieži 
vien jaunieši (dažreiz arī pieaugušie) ir tie, kuri 
visbiežāk aizmirst par savas privātās informāci-
jas aizsargāšanu. Sociālajos tīklos vienam otram 
privātā dzīve ir kā uz delnas. Visiem tiek pazi-
ņots, uz kurieni un cikos es dodos ārpus mājas, 
visļaunākais ir tas, ka gandrīz vai tiek aprakstīts 
maršruts līdz pašiem sīkumiem. Viens otrs pat 
pieaugušais „draugos” raksta, ka „no tāda un 
tāda datuma es nebūšu Latvijā” – tātad, ļoti ie-
spējams, ka dzīvoklis/māja ir atstāti bez uzrau-
dzības un garnadži var brīvi darboties. Būsim 

uzmanīgi un vienmēr piedomāsim pie tā, ko 
mēs par sevi publicējam sociālajos tīklos. 

  Tālāk sekoja komiksu konkursa dalībnieku 
apbalvošana. Šis  uzdevums tika uzticēts Bērnu 
literatūras nodaļas vadītājai Viktorijai Urbano-
vičai, kura jau iepriekš visus konkursam atsūtī-
tos darbus glīti noformēja vispārējai apskatei. 
Darbi kādu laiku būs apskatāmi Bērnu litera-
tūras nodaļā. Bibliotekāre Viktorija  paslavēja 
visus konkursa dalībniekus par radošiem dar-
biem, kuros tika vēstīts par savstarpējo cieņu, 
atbildību, drošību un arī anonimitātes radītām 
problēmām. 

  Balvas piemiņai par skolēnu iesaistīšanu 
konkursā vispirms tika pasniegtas Krāslavas pa-
matskolas skolotājām Jeļenai Japiņai un Olitai 
Truskovskai. Paldies jums, skolotājas,  par  at-
saucību un skolēnu radošu iesaistīšanu pasāku-
mos.  

  Katrs konkursa dalībnieks tika sumināts ar 
pateicības rakstu un simboliskām piemiņas bal-
vām. Sumināti tika Krāslavas pamatskolas sko-
lēni Renārs Lisenoks, Edvīns Geks, Arnis Japiņš, 
Pauls Nartišs, Patrīcija Sjadro, Edvīns Blaževičs, 
Evelīna Sitnika, Ervīns Jakovelis, Aivis Plociņš, 
Elmārs Malahovskis, Laura Kurpenika, Viesturs 
Andžāns, Rihards Lukjanskis, Artūrs Gončaro-
noks, Dainis Brazevičs; Varavīksnes vidusskolas 
skolēni Sergejs Švābe un Dmitrijs Demidovs un 
Krāslavas grāfu Plāteru v.n. Poļu pamatskolas 
skolniece Rasma Tumaševiča.

 Pasākuma noslēgumā, pirms cienasta, 
bibliotekāre Anna Bartuša  klātesošajiem parā-
dīja izveidoto prezentāciju „Komiksi un joki par 
un ap internetu”, kas izraisīja ne mazums jauku 
emociju.  Lūk, daži piemēri:
•	 Ja trūkst laika mājas darbiem, pamēģiniet 

atslēgt internetu! 
•	 Frāzi „Es daudz ko dzīvē esmu redzējis” vaja-

dzētu saprast tā:  „Diennaktīm sēžu internetā”.
•	 Atnāk mamma pēc sava bērna uz bērnudār-

zu. Redz, ka bērni sēž smilšu kastē ar mobila-
jiem telefoniem rokās, bet skolotāja uz soliņa 
snauž. 

•	 Ko Jūs darāt, Jums taču bērni izklīdīs kur kurais? 
•	 Nebēdājiet, kur tad viņi liksies? Mums Wi-Fi ir 

uzstādīts tikai smilšu kastes rādiusā. J
Noslēgumā jaunieši tika  aicināti vairāk kon-

taktēties savā starpā klātienē nevis tikai izman-
tojot mobilās ierīces.  Tādā veidā aiztaupīsies vēl 
viens kuriozs gadījums, kas reiz gadījās, satieko-
ties diviem draugiem-  „Sveiks, kā tev iet?” –„ 
Labi, bet izsmeļošu atbildi par to, kā tieši man 
iet, apskati manā twitter kontā.”  

Anna Bartuša, Krāslavas novada centrālās 
bibliotēkas bibliotekāre

Mēs par labāku internetu!
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CETURTDIENA, 19. februāris

LTV1
6.00 Latvijas Republikas valsts 
himna
6.02 Ielas garumā
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 
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 Brazīlija
22.15 Atgriešanās
0.15 Sastrēgumstunda
1.25 1:1
5.00 Saules izaicinātie 
5.30 Saknes debesīs 

LTV7
6.00 Latvijas Republikas valsts 
himna
6.03, 5.30 Ar mugursomām pa 
Latīņameriku
6.30 Pie stūres
7.00, 18.00 Šodien
8.35, 17.05 Muhtars atgriežas 
9.30 Maklauda meitas
10.20, 19.05 Kalle nāk
11.15 Sastrēgumstunda
12.25 Ielas garumā
12.55 Latvija var! 
13.15 Vides fakti
13.45 Sporta studijas diskusija

14.45 LTV - 60
15.40, 1.35 Projekts Nākotne
16.10 Anekdošu šovs 
18.35 Bez apvainošanos
19.55 Ticība. Mīlestība. Kaislība
20.50 100 g kultūras
22.30 Zaļās metropoles
23.35 Sporta studija
0.20 Zebra
0.40 Melns. Sarkans. Zelts
5.00 SeMS 

LNT
6.15 Nelabojamais Džims
6.45, 3.10 Šodien novados
7.00, 3.20 900 sekundes
9.00, 1.00 Dzīvīte
9.30, 14.20 Televeikala skatlogs
9.45 Mf. Sieviete vīriešu pasaulē
11.40 Zelta Mikrofons 
12.00 Atgriezties dzīvam
13.00 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, 1.20 Gumušas stāsts
20.35 Degpunktā
21.10 Profesija – mamma
22.05 Mistiskās slimības 
23.05 Mf. Zagļu kodekss
2.45 Nelabojamais Džims
4.50 Bernards
5.45 Kristīgā programma 

TV3
6.40 Smurfi
7.10, 14.10 Džeiks un Nekurne-
kadzemes pirāti
7.40, 13.40 Sūklis Bobs Kvad-
rātbiksis 
8.00 Tētuka meitiņas 
9.00, 2.10 Dullās sacensības 

10.00 Mahinatori 
11.00 Reiz sensenos laikos 
12.00 Ūsainā aukle 
13.05 Beibleidi 
14.35 Atriebība 
15.35, 20.20 UgunsGrēks 
16.55, 3.00 Rozenheimas 
detektīvi 
17.55, 5.45 Risks 
19.00, 3.10 TV3 Ziņas
19.35, 4.10 Bez Tabu
21.00 Nozieguma skelets 
22.00 Mf. Savējais
0.40 Kinomānija 
1.10 Overtime TV
5.00 Īpašo uzdevumu vienība 
Hawaii 

TV3+
7.30, 17.50, 1.30 Māja 2
8.20, 14.50 Ekstrasensi veic 
izmeklēšanu
9.20 6 kadri
9.50 Šovbiznesa slepenie 
materiāli
10.50 Neredzamais cilvēks
11.50, 15.50 Comedy Club
12.50, 16.50 Astoņdesmitie
13.50, 20.00 Naša Raša
18.55, 23.55 Brīvlaiks Meksikā 
21.00 Sporta skolotājs
22.05 Mf. Ejam uz cietumu

TV5
6.45, 13.05 6 kadri
7.10, 13.35 Paralēlā pasaule
8.05, 14.35 Nevar būt!
9.05 Dežūreņģelis
10.00, 12.50 Top-shop
10.15, 17.30 Lavrovas metode
11.15, 18.30 Nemelo man!
12.20, 22.25, 0.45 Kriminal+
15.35, 19.50 Sasisto lukturu ielas
19.40 Ziņas
22.00 Vakars@22
23.00 Greizais spogulis

1.10 Mūzika

PBK
5.50, 0.20 Euronews
6.20, 9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
0.50 Ziņas
6.25 Multfilmas
7.00, 9.25 Labrīt!
9.50 Dzīvo vesels!!
11.35 Divatā ar visiem
12.40, 14.20 Laiks parādīs
14.50 Vīriešu/Sieviešu
15.55 Moderns spriedums
17.50, 18.05 Precamies!
18.00, 20.45, 22.00 Latvijas laiks
19.00 Lai runā!
20.00 Laiks
21.20, 22.05 Slava
23.45 Vakars ar I.Urgantu
1.05 Pirms tumsas iestāšanās
1.50 Vasarnīca
3.35 Mf. Divi cīkstoņi
5.10 Mūzika

RenTV Baltic
6.00 Izmeklētāji
6.25 Vovočka 
6.50, 13.30 Multfilmas
7.14 Laika prognoze
7.15 Zaldāti
8.00 Skatīties visiem!
8.55, 19.45 Saviesīgas vakariņas
10.15 Kara noslēpums 
12.25, 0.45 Maskava. Diena un nakts
14.25, 18.35 Drošs līdzeklis
15.30 Ģimenes drāmas
16.30 Nemelo man!
20.50 Kara noslēpums 
22.55 Laika robežas

NTV-Pasaule
7.15 Ārstu lieta
8.10 Dzīvo cilvēki!
8.45, 9.25 Muhtara atgriešanās
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 Šodien

10.10 Pirmais ātrums
10.55, 12.25 Zvērināto tiesa
13.30 Ārkārtējs notikums
14.00 Prokuratūras pārbaude
15.25 Ēdam mājās!
16.00 Nelicencētais taksometra 
šoferis
17.00, 1.40 Runājam un rādām
19.00 Svešais
20.55 Pjatņicka nodaļa
22.50 Dienas anatomija
23.45 Ārsts
2.40 Vasarnīca
3.40 Adrenalīns
4.40 Savvaļas pasaule 
5.00 NTV rīts

RTR Krievija
5.00 Krievijas rīts
9.05 Paaudzes dziesmas
10.00, 13.00 16.00, 16.30, 18.00 
Ziņas
10.35, 13.30, 16.10, 18.35 
Ziņas-M
10.55 Par pašu galveno
11.55, 3.25 Īpašs gadījums
14.05 Zīlēšana sveču gaismā
15.00, 4.10 Kamēr ciems guļ
17.15 Tiešais ēteris
19.55 Likvidācija
21.45 Vakars
23.25 Krievijas vairogs
0.15 Kamenskaja
1.05 Kriminālais talants

ONT
5.00, 7.30, 8.00, 10.00, 12.00, 
15.00, 17.00, 19.30, 23.30 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
10.55 Moderns spriedums
12.10 Vīriešu/Sieviešu

13.10 Divatā ar visiem
14.10, 15.15 Laiks parādīs
15.50 Precamies!
17.20 Klasesbiedri
17.50 Lai runā!
19.00 Laiks
20.05 Šāviens
22.05 Eņģelis un dēmons
22.55 Vakars ar I.Urgantu

Baltkrievija 1
5.00, 6.20, 7.15 Labrīt!, Balt-
krievija!
6.00, 7.00, 8.00, 11.00, 14.00, 
18.00, 23.20 Ziņas
6.05, 7.05 Ekonomikas ziņas
6.10, 7.10, 18.40, 22.45 Zona X
8.15, 21.00 Pēdas
10.00, 12.00, 15.00 90 sekundes
10.05, 18.55 Eju tevi meklēt
11.10, 15.40 Ģimenes melodrāmas
12.05 Diena lielajā pilsētā
13.00 Advokātes
14.10, 17.40 Reģionālās ziņas
14.25, 23.50 Radu būšana 
16.35 Baltkrievijas Laiks
18.20, 23.00 Interešu sfēra
20.00 Panorāma
20.40 Speciālā reportāža
23.35 Sports

Baltkrievija 2
6.00 Telerīts
8.00, 19.50 TV barometrs
8.05, 15.50 Kulinārs
9.05 Baltkrievu virtuve
9.40 Piemāni mani
10.40 Mf. Madlēna
12.20 Tikšanās ar ...
12.55, 17.55 Interni
14.25, 19.20 Kā es iepazinos ar 
jūsu mammu
14.55 Pārlādēšana
16.55 Mīlestība rajonā
19.55 Futbols
0.00 Visuvarenie Džonsoni

LTV1
6.00 Latvijas Republikas valsts 
himna
6.02 Ielas garumā
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 
1.50 Atgriešanās
2.50 Kapelas Bumerangs 
koncerts
3.40 Province
4.10 Manas zaļās mājas
4.20 Sporta studija
5.00 Aizliegtais paņēmiens

LTV7
6.00 Latvijas Republikas valsts 
himna
6.03, 5.30 Ar mugursomām pa 
Latīņameriku
6.30 Labākais no Euromaxx
7.00, 18.00 Šodien
8.35, 17.05 Muhtars atgriežas 
9.30 Maklauda meitas
10.20, 19.10 Kalle nāk
11.15 1:1
12.05 100 g kultūras
13.50, 2.40 LTV - 60
15.40, 4.30 Pie stūres
16.10 Anekdošu šovs

18.35 Personīgas lietas
20.05 Eiropa koncertos
21.00 Leģendārie albumi
22.00 Mf. Graustu miljonārs
0.10 R. Paula dziedāšanas svētki 
5.00 SeMS 

LNT
6.15 Nelabojamais Džims
6.45, 3.00 Šodien novados
7.00, 3.10 900 sekundes
9.00, 1.10 Dzīvīte
9.25 14.20 Televeikala skatlogs
9.40 Mf. Ledus laikmeta beigas
11.40 Zelta Mikrofons 
12.00 Ekstrasensi – detektīvi 
13.00 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
21.10 Glābiet mūsu ģimeni 
23.05 Greizais spogulis
4.40 Bernards
5.40 Briklberija 

TV3
6.40 Smurfi
7.10, 14.10 Džeiks un Nekurne-
kadzemes pirāti 
7.40, 13.40 Sūklis Bobs Kvad-
rātbiksis
8.00 Tētuka meitiņas 
9.00, 18.00, 2.00 Dullās sacen-
sības 
10.00 Nozieguma skelets 
11.00 Reiz sensenos laikos 
12.00 Ūsainā aukle 
12.30, 3.30 Amerikas smieklīgā-
kie videokuriozi 
13.05 Beibleidi 
14.35, 0.20 Atriebība

15.30 Vecie ērmi
16.55, 2.45 Rozenheimas 
detektīvi 
19.00, 3.55 TV3 Ziņas
19.35, 4.25 Bez Tabu
20.20 Dzīves smalkumi 
20.40 Sanāciet, sadziediet!
22.10 Mf. Dabū viņu uz skatuves
5.00 Īpašo uzdevumu vienība 
Hawaii 
5.40 Tāda mums ģimenīte!

TV3+
7.30, 17.50, 3.35 Māja 2
8.20, 14.50 Ekstrasensi veic 
izmeklēšanu
9.20 6 kadri
9.50 Šovbiznesa slepenie 
materiāli
10.50 Neredzamais cilvēks
11.50, 15.50 Comedy Club
12.50, 16.50 Astoņdesmitie
13.50 Naša Raša
18.55, 2.10 Brīvlaiks Meksikā 
20.00 Mf. Brīnumainā Oza zeme
21.55 Mf. Labā kompānijā
0.05 Balsis

TV5
6.45, 13.05 6 kadri
7.10, 13.35 Paralēlā pasaule
8.05, 14.35 Nevar būt!
9.05 Dežūreņģelis
10.00, 12.50 Top-shop
10.15, 17.30 Lavrovas metode
11.15, 18.30 Nemelo man!
12.20, 22.25 Kriminal+
15.35 Sasisto lukturu ielas
19.40 Ziņas
19.50, 0.50 Greizais spogulis
22.00 Vakars@22
23.00 Mf. Nauda meitai
2.25 Mūzika

PBK
5.50, 1.45 Euronews

6.20, 9.00, 11.00, 14.00, 17.00 
Ziņas
6.25 Multfilmas
7.00, 9.25 Labrīt!
9.50 Dzīvo vesels!!
11.35 Divatā ar visiem
12.40, 14.25 Laiks parādīs
14.50 Vīriešu/Sieviešu
15.55 Moderns spriedums
17.50, 18.05 Cilvēks un likums
18.00, 20.45 Latvijas laiks
19.00 Brīnumu lauks
20.00 Laiks
21.20 Balss. Bērni
0.00 Vakars ar I.Urgantu
0.55 Visi netiks nākotnē
2.15 1incity
2.45 Mf. Ziemas vakars Gagros
4.25 Mākslas filma
5.50 Mūzika

RenTV Baltic
6.00 Izmeklētāji
6.25 Vovočka 
6.50, 13.30 Multfilmas
7.14 Laika prognoze
7.15 Zaldāti
8.05 Skatīties visiem!
9.00, 19.45 Saviesīgas vakariņas
10.15 Varenie noslēpumi 
12.25, 0.40 Maskava. Diena un 
nakts
14.25, 18.35 Drošs līdzeklis
15.25 Ģimenes drāmas
16.30 Nemelo man!
20.50 Pasaules noslēpumi 
21.50 Dīvaina lieta
22.50 Slepenās teritorijas
23.50 Dokumentālais projekts

NTV-Pasaule
7.15 Ārstu lieta
8.10 Dzīvo cilvēki!
8.45, 9.25 Muhtara atgriešanās
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 Šodien
10.10 Braucam un ēdam!
10.55, 12.25 Zvērināto tiesa

13.30 Ārkārtējs notikums
14.00 Prokuratūras pārbaude
15.25 Dzīve ierakumos
16.00 Nelicencētais taksometra 
šoferis
17.00 Runājam un rādām
18.45 Sevšais
22.40 Krievu raksturs
0.25 Ļeņingradas blokāde
2.20 Ārkārtas situācija

RTR Krievija
5.00 Krievijas rīts
9.05, 2.20 Svetlana Svetļičnaja
10.00, 13.00, 16.00, 16.30, 
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 Zīlēšana sveču gaismā
15.00, 4.10 Kamēr ciems guļ
17.15 Tiešais ēteris
20.00 Galvenā skatuve
22.15 Jurija Antonova jubilejas 
koncerts
0.15 Mans dārgais cilvēk!

ONT
5.00, 7.30, 8.00, 10.00, 12.00, 
15.00, 17.00, 19.30, 0.55 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
10.55 Moderns spriedums
12.10 Vīriešu/Sieviešu
13.05 Mācīties dzīvot
13.35 Laiks parādīs
15.15 Mf. Asijas Kļačinas stāsts, 
kura mīlēja, bet neizgāja pie vīra
17.20 Gaidi mani. Baltkrievija
17.55 Brīnumu lauks
19.00 Laiks
20.05 Trīs akordi

22.05 Vakars Minskā
23.05 Mf. Pagātnes atbalsis

Baltkrievija 1
5.00, 6.20, 7.15 Labrīt!, Balt-
krievija!
6.00, 7.00, 8.00, 11.00, 14.00, 
18.00, 22.55 Ziņas
6.05, 7.05 Ekonomikas ziņas
6.10, 7.10, 18.25 Zona X
8.15 Pēdas
10.00, 12.00, 15.00 90 sekundes
10.05 Eju tevi meklēt 
11.10, 15.35 Ģimenes melodrā-
mas
12.05 Diena lielajā pilsētā
13.00 Advokātes
14.10, 17.40 Reģionālās ziņas
14.25, 23.25 Radu būšana 
16.25 Nezināmā Baltkrievija
16.55, 20.40 Mūsējie
17.10 Lielā reportāža
19.00 Zoja. Seriāls
20.00 Panorāma
20.55 Mf. Sniega eņģelis
23.15 Sports

Baltkrievija 2
6.00 Telerīts
8.00, 20.10 TV barometrs
8.05, 15.50 Kulinārs
9.05 Kapeika kapeikā
9.40 Mf. Džerijs Magvairs
12.00 Augstāk par jumtu
12.35 Mf. Es gribu to redzēt
13.10 Interni
14.35 Kā es iepazinos ar jūsu 
mammu
15.10 Ir nu gan!
16.55 Mīlestība rajonā
17.55 Mf. Svešais
20.00 KENO
20.20 Gribu nokļūt televīzijā!
20.50 Ekstrasensi veic izmek-
lēšanu
21.50 Reportieris
22.35 Mf. Bleiz

PIEKTDIENA, 20. februāris

18.00, 20.45, 22.00 Latvijas laiks
19.00 Lai runā!
20.00 Laiks
21.20, 22.05 Slava. Seriāls
23.45 Vakars ar I.Urgantu
1.05 Politika
2.00 Mf. Mīla mana, skumjas 
manas
3.40 Mf. Randiņš ar jaunību
5.20 Mūzika

RenTV Baltic
6.00 Izmeklētāji
6.25 Vovočka 
6.50, 13.30 Multfilmas
7.14 Laika prognoze
7.15 Zaldāti
8.05 Skatīties visiem!
8.55, 19.45 Saviesīgas vakariņas
10.15 Kara noslēpums 
12.25, 0.45 Maskava. Diena un nakts

14.25, 18.35 Drošs līdzeklis
15.25 Ģimenes drāmas
16.30 Nemelo man!
20.50 Varenie noslēpumi
22.55 Laika robežas

NTV-Pasaule
7.15 Ārstu lieta
8.10 Dzīvo cilvēki!
8.45, 9.25 Muhtara atgriešanās
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 Šodien
10.10 Brīnumtehnika
10.55, 12.25 Zvērināto tiesa
13.30 Ārkārtējs notikums
14.00 Prokuratūras pārbaude
15.25 Gatavojam 
16.00 Nelicencētais taksometra 
šoferis
17.00, 1.30 Runājam un rādām
18.50 Svešais
20.45 Pjatņicka nodaļa

22.40 Dienas anatomija
23.35 Ārsts
2.30 Dzīvokļa jautājums
3.35 Adrenalīns
4.30 Pirmās asinis
5.00 NTV rīts

RTR Krievija
5.00 Krievijas rīts
9.05, 2.35 Inku zelts
10.00, 13.00, 16.00, 16.30, 
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 Zīlēšana sveču gaismā
15.00, 4.10 Kamēr ciems guļ
17.15 Tiešais ēteris
19.55 Likvidācija
21.45 Speciālais korespondents

23.25 Degslānekļa revolūcija
0.15 Kamenskaja
1.10 Kriminālais talants

ONT
5.00, 7.30, 8.00, 10.00, 12.00, 
15.00, 17.00, 19.30, 23.35 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
10.55 Moderns spriedums
12.10 Vīriešu/Sieviešu
13.10 Divatā ar visiem
14.10, 15.15 Laiks parādīs
15.50 Precamies!
17.20 Klasesbiedri
17.50 Lai runā! 19.00 Laiks
20.05 Šāviens

22.05 Eņģelis un dēmons
23.00 Vakars ar I.Urgantu

Baltkrievija 1
5.00, 6.20, 7.15 Labrīt!, Balt-
krievija!
6.00, 7.00, 8.00, 11.00, 14.00, 
18.00, 23.20 Ziņas
6.05, 7.05 Ekonomikas ziņas
6.10, 7.10, 18.40, 22.45 Zona X
7.50 Vārds mācītājam 
8.15, 21.00 Pēdas
10.00, 12.00, 15.00 90 sekundes
10.05, 1.55 Eju tevi meklēt 
11.10, 15.35 Ģimenes melodrāmas
12.05 Diena lielajā pilsētā
13.00 Advokātes
14.10, 17.40 Reģionālās ziņas
14.25, 23.50 Radu būšana 
16.35 Baltkrievijas Laiks
18.20, 23.00 Interešu sfēra

20.00 Panorāma
20.40 Aktuāla intervija.
23.35 Sports

Baltkrievija 2
6.00 Telerīts
8.00, 20.20 TV barometrs
8.05, 15.50 Kulinārs 
9.05 Baltkrievu virtuve
9.40, 20.35 Piemāni mani
10.35 Cilvēks no Kapucinoka 
bulvāra
13.00, 17.55 Interni
14.25, 19.15 Kā es iepazinos ar 
jūsu mammu
14.55 Reportieris
16.55 Mīlestība rajonā
19.45 Reālā pasaule
20.25 Sportloto 5 no 36
20.30 KENO 21.40 Futbols
0.05 Visuvarenie Džonsoni
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SIA „Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs” 
reģ. Nr. 40003347699

aicina darbā uz nenoteiktu laiku: 
EKONOMIKAS  KONSULTANTU(-I) 

Krāslavas konsultāciju birojā

Par mums:
SIA “Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs” (LLKC) darbojas 

kopš 1991. gada. Mūsu viena no galvenajām darbības jomām ir lauku 
uzņēmējiem, organizācijām un iedzīvotājiem sniegt nozares ražošanas 
procesu, grāmatvedības un biznesa plānošanas konsultācijas un pakal-
pojumus, kā arī veikt pētījumus, izglītošanu un informēšanu. 

Mūsu klienti darbojas lauksaimniecības, mežsaimniecības, zivsaim-
niecības un citās lauku uzņēmējdarbības jomās. Tie ir arī dažādu lauku 
iedzīvotāju sociālo grupu pārstāvji. 

Lai veiksmīgi un kvalitatīvi darbotos savā jomā, LLKC ir izveidotas 26 
struktūrvienības visā Latvijā, kurās kopā strādā vairāk nekā 400 darbi-
nieku, līdz ar to, esam viena no vadošajām lauku attīstības konsultāciju 
pakalpojumu sniedzēju organizācijām Latvijā. 

Par Tevi: 
Tev patīk strādāt komandā. Tev ir labas komunikācijas prasmes. Pro-

ti domāt analītiski, bet darboties radoši. Ja Tev ir svarīgs stabils darbs 
un atalgojums, tad kļūsti par daļu no LLKC komandas kādā no Latvijas 
lieliskajām pilsētām!

Tavos darba pienākumos ietilps:
•	 Uzņēmuma klientu un darbinieku konsultēšana ekonomikas jautāju-

mos;
•	 Jaunu sadarbības iespēju meklēšana ar esošajiem un potenciālajiem 

klientiem;
•	 Lauksaimniecības ekonomisko aprēķinu sagatavošana;
•	 Ekonomisko datu apkopošana, apstrāde, analīze;
•	 Projektu sagatavošana Eiropas Savienības fondu līdzekļu piesaistei;
•	 Uzņēmumu attīstības plānu sagatavošana, t.sk. finanšu un investīciju;
•	 Nepieciešamās darba prasmes un zināšanas:
•	 Augstākā izglītība ekonomikā, finansēs vai uzņēmējdarbībā;
•	 Iepriekšējā darba pieredze ar ekonomiku saistītā virzienā (par priekš-

rocību uzskatāma darbība lauksaimniecības uzņēmumā);
•	 Zināšanas par pamatprocesiem lauksaimniecības nozarē;
•	 Zināšanas uzņēmumu grāmatvedības jautājumos;
•	 Prasmes darbā ar MS Office programmām, teicamas Excel zināšanas;
•	 Teicamas latviešu un krievu valodas prasmes;
•	 Angļu valodas zināšanas tiks vērtētas kā priekšrocība;
•	 Labas komunikācijas prasmes un augsta atbildības sajūta;
•	 Spēja risināt problēmas un patstāvīgi pieņemt lēmumus;
•	 Obligāta B kategorijas autovadītāja apliecība.

Mēs Tev piedāvājam:
•	 Konkurētspējīgu un motivējošu atalgojumu;
•	 Sociālās garantijas, veselības apdrošināšanu;
•	 Iespēju realizēt un paplašināt savas profesionālās prasmes un iema-

ņas;
•	 Iespēju strādāt ar draudzīgiem, atvērtiem un izpalīdzīgiem kolēģiem.

CV un pieteikumu lūdzam iesniegt elektroniski vai sūtot pa pastu uz 
zemāk norādītajām adresēm līdz 2015. gada 27.februārim.

Adrese: SIA „Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs” Krās- 
lavas konsultāciju birojs, Skolas ielā 9, Krāslava, Krāslavas novads 
LV-5601

e–pasts: kraslava@llkc.lv
Tālrunis uzziņām: 26538824

Ja vēlies vairāk uzzināt par mums: www.llkc.lv
Sazināsimies tikai ar pretendentiem, kuri tiks virzīti uz 2. kārtu.

“Ezerzeme”; indekss: 3019; Reģ. apl. Nr. 000700647
www.ezerzeme.lv
e-pasts: ezerzeme@ezerzeme.lv
Adrese: Lāčplēša ielā 20, Krāslavā, LV-5601.
Iznāk otrdienās un piektdienās.

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

Izdevējs - SIA “LER 8”.
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 Vēstis”, “Novadnieks”, interneta resursi un citi avoti.
Laikraksta redaktore
Redaktores vietniece
Žurnālistu kolektīvs

Tulkotāja
Maketētāja
Grāmatvede

Marina Nipāne 
Inga Pudnika
Jurijs Roga
Aleksejs Gončarovs

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

26853074, natalin240580@mail .ru
65681475, designer.ieva@gmail.com
65681476, ler8@ezerzeme.lv

Reklāma un sludinājumi

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

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.

LAIKA ZIŅAS

18.02. 19.02. 20.02.

 - 7 ... + 1  0 ... + 3 - 1 ... + 3

R     4 m/s R  4 m/s R      4 m/s

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

SIA „LATVIJAS GAĻA” 

SIA „LAUKU MIESNIEKS”
Iepērk mājlopus. Augstas 

cenas. Samaksa tūlītēja. Svari. 
Tālr. 20207132.

PĀRDOD

Plastikāta logi un durvis.
Atlaides līdz 40 %

Metāla durvis. 
Atlaides līdz 35 %

Iekštelpu durvis. 
Atlaides līdz 25 %

Pilns serviss. Aizslēdzami logi. 
Tālr. 28675525, 65621730.

PĒRK

DAŽĀDI

IEPĒRK  METĀLLŪŽŅUS
Augstas  cenas. 

 Strādājam  jebkurā laikā. 
Tālr. 29198531

Jaunieši, kas agrīni pametuši mā-
cības, mazāk iesaistās sabiedriskajās 
un kultūras aktivitātēs, vairāk saskaras 
ar fiziskās un psiholoģiskās veselības 
problēmām, kā arī ir pakļauti augstam 
bezdarba riskam. Latvijā 2013. gadā 
šādu jauniešu, kas ir ieguvuši pama-
tizglītību un nav turpinājuši izglītoties 
vai apgūt profesiju, bija 9,8%, liecina 
Eiropas Komisijas ziņojums.

Kopumā Eiropas valstīs, kā teikts zi-
ņojumā, gandrīz divreiz vairāk zēnu nekā 
meiteņu neturpina mācības izglītības 
iestādēs, saņemot tikai zemas pakāpes 
izglītības apliecinājumus vai nesaņemot 
vispār nekādus izglītību apliecinošus do-
kumentus. Latvijā 18-24 gadus veco jau-
niešu vidū 13,6% zēnu un 5,8% meiteņu 
ir ieguvuši tikai pamatizglītību.

Agrīna izstāšanās no izglītības 
apguves atstāj negatīvas sociāli eko-
nomiskas sekas skolēna turpmākajā 
dzīvē. Piemēram, Latvijā no tiem jau-
niešiem, kas ieguvuši vien pamatsko-
las izglītību, tikai 10% atraduši darbu. 
Salīdzinājumam veiksmīgi darba tirgū 
iekļaujas 43% Latvijas jauniešu ar vidē-
jo izglītību un 67% jauniešu ar augstā-
ko izglītību. Salīdzinot ar vidējo rādītā-
ju Eiropas valstu vidū, Latvijas jaunieši 
ar pamatskolas izglītību darbu iegūst 

divas reizes retāk.
Ziņojumā uzsvērts, ka viens no 

pamata instrumentiem, kas var pa-
līdzēt novērst agrīnu izstāšanos no 
izglītības apguves, ir karjeras atbalsta 
pasākumi. Tomēr Latvijas pašvaldību 
administrācijas un skolu direktoru vidū 
nereti trūkst izpratnes par karjeras at-
balsta pasākumu saistību ar sekmēm 
izglītībā. Skolotāji ir tie, kas atbalsta 
skolēnus izglītības vai profesionālās 
karjeras lēmumos, kā arī sniedz palī-
dzību skolēniem ar mācību grūtībām, 
lai gan pedagoģiskās izglītības prog-
rammās skolotāji netiek īpaši sagata-
voti karjeras atbalsta uzdevumam.

Lai diskutētu par to, kā risināt ag-
rīni izglītību pametušo skolēnu prob-
lēmu Latvijā un citur Eiropā, Valsts 
izglītības attīstības aģentūra (VIAA) šī 
gada rudenī plāno starptautisku kon-
ferenci “Iespējamie risinājumi priekš-
laicīgi skolu pametušo jauniešu skaita 
samazināšanai un pieredze Erasmus+ 
programmas ietvaros”, kurā tiksies 
politikas veidotāji, lēmumu pieņēmē-
ji, izglītības iestāžu vadītāji un citi šajā 
problemātikā iesaistītie. 

Kristīne KEIČA, VIAA Komunikācijas 
un programmu publicitātes nodaļas 

sabiedrisko attiecību speciāliste

Latvijā teju 10% jauniešu pēc pamatskolas 
absolvēšanas neturpina izglītību

“VW Passat” - 1.8, benzīns, 
1996., “VW Golf 3 “ - 1.9 TDi, 
1994; “Mitshubishi Pajero” - 
2.5 D, 1993., visām ir TA. Tālr. 
27860567;
“AUDI A6” - 2.5 TDi, 1995., TA uz 
gadu. 1700 €. Tālr. 26865335;
13, 14, 15, 16 collu riepas. Metā-
la un alumīnija diskus. Velosipē-
dus. Tālr. 29479733;
pārtikas un sēklas kartupeļus. 
Piegāde. Tālr. 27131681; 
MAINA tritikāli pret miežiem vai 
PĀRDOD. Tālr. 26243196;
zāģmateriālus, arī pēc pasūtīju-
ma. Tālr. 29728133;
kurināmās kūdras briketes. 85 
€/t. Ar piegādi. Tālr.29409413; 
malku un īsos atgriezumus. Tālr. 
29226558;
malku. Tālr. 28294894.

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;
mežus ar zemi, cirsmas, 
apaļkokus krautuvē. Samaksa 
uzreiz. Tālr. 26346688; 
investori Latgalē - zemi ar mežu, 
lauksaimniecības zemi sākot 
ar 5 ha (var bez ZG), kā arī 
lietaskoku. Tālr. 29888098;
traktorus T-40, MTZ 52, 82 vai 
JUMZ. Jebkurā stāvoklī par jūsu 
cenu. Tālr. 29485804.

Meklēju darbu celtniecībā (dzī-
vokļu, māju remonts). Zāģēju, 
skaldu malku. Tālr. 28753676.
Kārtīga sieviete pieskatīs vecu 
cilvēku gados Krāslavā. Tālr. 
20304043.
Bez maksas paņemsim nevajadzī-
gu sadzīves tehniku (ledusskapjus, 
gāzes plītis, TV utt.). Tālr. 27540758.
PAZUDIS vācu aitu sugas suns 
(puika) Krāslavā vai Krāslavas 
st. apkaimē. Atlīdzība garantēta! 
Tālr. 26067711.

At jau no jo ša vā cu 
me di cī na “HE EL”

- čirk stē ša na un sā pes lo cī ta-
vās, kus tī bu trau cē ju mi;
- stī vums un mu gu ras sā pes;
- gal vas sā pes, gal vas rei bo ņi 
un trok šņi ausīs;
- lo cek ļu tir pša na, sa rež ģī ju mi 
pēc trau mām;
- vīriešu problēmu risināšana;
- konsultācijas, palīdzība.
Savā darbā — nevis mazinu
simptomus,betganārstējusli
mībasunatjaunojuorganismu.
Pieredze,pozitīvirezultāti.

Ārsts Bo riss Mi hai lovs 
(sert. Nr. A-60866). 

Tālr. 29105248.

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

PĒRKAM lauku īpašumus, 
mežus, cirsmas.

•	 Palīdzam dokumentu nofor-
mēšanā.

•	 Veicam meža projektus, cirs-
mu dastošanu, stigošanu.

•	 Samaksa darījuma dienā.
Tālr. 27035075.

24. februārī Krāslavas cen-
tra aptiekā (Brīvības ielā 8) 
būs medfirma “AURIS”. 

Aicinām visus, kam ir dzir-
des traucējumi. Pārdošanā 
būs dzirdes aparāti, to rezer-
ves daļas, pielaikošana un 
labošana. 

Meistara tālr. 26019076.

Laiks apstājas ar skarbu 
piesitienu,
Nav nākotnes, ir tikai sāpju 
balss...

Izsakām dziļu līdzjūtību 
Valentīnai Avgustovai saka-
rā ar smago zaudējumu – 
vīra nāvi.

SIALLKCKrāslavas
nodaļaskolektīvs

Šī sāpe dvēselē kā melnas 
pelnu pārslas snieg.
Tās smagi krājas un sirds aiz 
sāpēm mieg.                            
Tik mēmi lūpas skumjās 
kliedz un kliedz, 
 Prāts saprast reālo vēl  liedz.

Izsaku visdziļāko līdzjū-
tību Valentīnai Avgustovai 
no dzīvesbiedra uz mūžu 
atvadoties.

LūcijaNikitina.

Pārtrūka stīga, apklusa 
dziesma,
Apdzisa zvaigznes, saira 
sapņi.
Viss tas notika pēkšņi un 
strauji.
Pielijis sāpju un asaru 
trauks.

Konstantinovas piensaim-
nieki izsaka līdzjūtību Jā-
zepa Andiņa tuviniekiem 
sakarā ar viņa pāragro nāvi.
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