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Pēdējās dienās neiedomā-
jamu traci masu informācijas lī-
dzekļos izraisīja satraucoša ziņa: 
izrādās, vairāki jaunieši Latvijā ir 
gatavi strādāt pat par smieklīgu 
naudu - 100 eiro. Sakarā ar to, ka 
jautājums par bezdarbu nevienu 
neatstāj vienaldzīgu, mēs nolē-
mām tikt skaidrībā ar šo situāciju. 

Darba alga - 100 eiro
Skandalozus datus publicēja 

„CV Market” - viens no lielākajiem 
interneta portāliem, kas nodarbo-
jas ar personāla atlasi. Anonīmas 
anketēšanas gaitā izdevās ap-
taujāt 9500 jauniešus vecumā no 
18  līdz 25 gadiem, kuri ir darba 
meklējumos. Pētījums tika veikts 

paralēli Latvijā un Igaunijā. Kā 
noskaidrojās, 50% aptaujāto Lat-
vijā ir gatavi strādāt par summu 
no 100 līdz 360 eiro. Mūsu kai-
miņvalstī Igaunijā par šo niecīgo 
samaksu ir gatavi strādāt tikai 
14% gados jauno bezdarbnieku. 

„CV Market” uzsver, ka jauno 
darba meklētāju centieni konku-
rēt ar zemu atalgojumu darba tir-
gū skaidri norāda uz to, ka līdz ar 
to viņi cer kļūt „konkurētspējīgā-
ki”. Taču tas liecina arī par lielāku 
jauniešu līdz 25 gadu vecumam 
pesimismu darba tirgū. Daudzi 
no viņiem vienkārši netic, ka ir iz-
redzes atrast darbu ar pieklājīgu 
atalgojumu. 

Tas nozīmē, ka šīs aptaujas 

rezultāti patiešām ir pamats dzi-
ļam pesimismam. Iedomāsimies 
– jaunietis nesen ir pabeidzis 
skolu, tehnikumu vai pat aug-
stāko mācību iestādi, un viņam 
šķiet, ka maksimums, uz ko viņš 
ir spējīgs, tas ir smags fiziskais 
darbs par minimālo algu (vai pat 
mazāk). Tomēr šāds traktējums 
ir pārāk vienpusīgs. Noteikti jā-
ņem vērā arī citi faktori, kas var 
ietekmēt rezultātu būtību. Piemē-
ram, respondentu emocionālais 
stāvoklis anketas aizpildīšanas 
brīdī, anonimitāte (nav atbildības 
par saviem vārdiem) un tas, ka 
daudzi jauniešu meklē darbu uz 
nepilnu slodzi. 

Turpinājums 3.lpp

Darba tirgus Latvijā
Par ko kļūt, lai nepapildinātu bezdarbnieku rindas?

Uzplauksti Pavasarim!
Valentīndienā Dagdas sievietes saņēma dāsnu dāvanu – skais-
tuma make - up un stila semināru “Pārvērtības. Uzplauksti 
Pavasarim!”, kuru vadīja projekta autore, stiliste, meikapa ek-
sperte Inese Kļaviņa un meikapa eksperte Kristīne Lukašēviča 
no Rīgas. Šo pasākumu organizēja Dagdas novadpētniecības 
biedrība Patria (vadītājs Aivars Arnicāns) sadarbībā ar Dagdas 
Tūrisma centru, kura telpās viss arī notika. 

Pasākums sākās ar ciemiņu 
sveikšanu un ziedu pasniegšanu, 
bet tas neaizņēma daudz laika, 
un viešņas, kā saka, ķērās vēr-
sim pie ragiem.

Inese: “Mūsu pienākums 
būt skaistām, ja būsim skaistas, 
apkārt būs skaisti cilvēki, skaisti 
vīrieši, vīriešiem mēs patiksim un 
tad būsim laimīgas, ja būsim lai-
mīgas mums visiem veiksies un 
mūsu kungiem arī!”

Meikapa speciālistes sievie-
tes aicināja atvērties un būt pa-
šām. Mācīties teikt komplimen-
tus, teikt tos saviem tuvākajiem 
un saviem kungiem, jo Latvijā 
kungiem komplimentu teikšana 
mazliet pieklibo.

Jau ar pirmajiem jautāju-
miem bija skaidrs, ka lieta no-
pietna. Kas ir meikaps un kāpēc 
to vajag? Cik laika veltāt krāso-
joties? Kāpēc to darāt? Kurai ir 
kosmētikas maciņš? 

Pirmais uzdevums — notīrīt 
seju. Šoreiz bija ar ko, bet ikdienā 
katrai sievietei jāiegādājas kāds 
sejas tīrīšanas līdzeklis. Zinātne, 

medicīna un  kosmētika iet roku 
rokā. Tāpat kā medicīnā arī kos-
mētikā ir jaunas inovācijas. Šo-
brīd popularitāti gūst Micelārais 
ūdens — viegls ādas kopšanas 
līdzeklis, kas paredzēts ādas at-
tīrīšanai no kosmētikas un netī-
rumiem, vienlaikus nodrošinot tai  
mitrinošu un nomierinošu efektu. 

Tālāk – sarežģītāk. Vai lieto-
jat tonālo krēmu? Daža, izrādās, 
nelieto vispār, daža – periodiski, 
daža — regulāri. Sekoja graujošs 
paziņojums: “Iziet ārā bez tonālā 
krēma ir tāpat kā iet pa ielu bez 
apakšbiksītēm un krūštura. Mei-
tenes, tas ir nepieklājīgi! Ašākās 
meitenes var iebilst, ka pikanti ir 
staigāt bez apakšveļas. Protams, 
viss ir iespējams, bet, ja nav sa-
kārtota seja, tad tas ir slikti. Šim 
krēmam viens vienīgs uzdevums 
- izlīdzināt sejas ādas toni, lai jūs 
neizskatītos raibas!”

Protams, profesionāles ātri 
vien katrai noteica, kāds tonis ne-
pieciešams tieši viņas sejai. 
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Krāslavas Valsts ģimnāzijas 
vienpadsmitās klases skolnieci 
redzu pastāvīgi: kā pasākumu 
vadītāju, debašu klubā “Sokrāts”, 
Ieva dejo arī deju kolektīvā “Ju-
mis” un spēlē volejbolu. Daudz-
pusīgā vidusskolniece veiksmī-

gi startēja televīzijas konkursā 
“Gudrs, vēl gudrāks”, izcīnot ie-
spēju piedalīties LTV konkursa 
finālā, kas norisināsies 12. martā. 
Lai veicas, Ieva!

Alekseja GONČAROVA foto

Ieva - televīzijas erudītu 
konkursa fināliste

•	 Parlamenta priekšsēdētāja 
Ināra Mūrniece apmeklēja Lat-
vijas-Krievijas robežu vairākos 
posmos un secinājusi, ka šo-
brīd robežsargi strādā godprā-
tīgi un ir ļoti daudz apņēmības 
šo robežu labiekārtot. Latvijas 
austrumu robežas sakārtoša-
na ir viens no neatliekamajiem 
darbiem valsts drošības stip-
rināšanā. Protams, ir jādomā 
arī par pārējo, kas ļauj stiprināt 
valsts drošību, norādīja Mūr-
niece.

•	 Pētniece Linda Curika uzskata, 
ka priekšlikums ieviest bezbēr-

nu nodokli Latvijā ir absurds, un 
šādā veidā neizdosies veicināt 
cilvēku vēlmi dibināt ģimeni. 
Runājot par dzimumu līdztie-
sību Latvijā, pētniece norāda, 
ka Latvijas kontekstā līdztiesī-
bas jautājums ir sarežģīts. No 
vienas puses, var pierādīt, ka 
Latvijā dzimumu līdztiesība pa-
stāv, taču, no otras puses var 
pierādīt, ka dzimumu līdztiesī-
bas nepastāv.

•	 Rīgas mērs Nils Ušakovs (S) 
neplāno 9.maijā doties uz Mas-
kavu, lai piedalītos tā dēvētās 
uzvaras dienas svinībās. Viņš 

arī apgalvo, ka nav saņēmis 
ielūgumu piedalīties 9. maija 
svinībās Maskavā, bet, ja tāds 
būtu, viņš neredz pamatu būt 
prom no rīdziniekiem šajā die-
nā.

•	 Izglītības un zinātnes ministrija 
(IZM) ir pieņēmusi lēmumu ne-
turpināt uzturēt portālu “skolas.
lv”, kura izveidē un uzturēšanā 
tādējādi nelietderīgi izmantoti 
3,5 miljoni eiro, turklāt šos izde-
vumus nebūs iespējams segt 
no ERAF līdzekļiem.
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Grāmata pie grāmatas - īsta bagātība!
Krāslavas centrālajā bibliotēkā

2.lpp

Slēpotāju starti
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Rubrika “Mani gadi, mana bagātība”
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Kā arī TV programma, sludinājumi, reklāmas 
un daudz citas noderīgas un aktuālas informā-
cijas.

Krāslavas,  Dagdas un Aglonas novada zem-
ledus makšķernieku sacensības notiks 2015. 
gada 28. februārī. Pulcēšanās un reģistrācija 
notiks pie Andzeļu pagasta ēkas plkst. 6.30. Sa-
censības notiks Ežezerā, konkrēta vieta tiks pazi-
ņota sacensību dienā.

Informācija pa tālr. 28329287, 22497772.

Nevajag skaitītn gadus, 
Kuri aulēkšiem skrien - 
Gadus tāpat kā naudu,
Noturēt nespēj neviens.

Skaitīsim laimīgos mirkļus,
Kuru mūžā bijis tik daudz - 

Ar tiem mēs bagāti esam
Un novecot nebūs ļauts!

Sirsnīgi sveicu Salviju Medziņu 
70. gadu jubilejā!

Māsa Maruta

Visu to labo un skaisto 
Visu, ko vēlies tu sev, 
To šajā skaistajā dienā 

No sirds mēs novēlam tev!

Sveicam skaistajā jubilejā
Zigmundu Blaževiču!

Mednieku kolektīvs “Piedruja”

VAS „Latvijas Valsts ceļi” in-
formē, ka pavasara atkušņa 
laikā, lai novērstu autoceļu bo-
jājumus, atsevišķos valsts au-
toceļos var tikt ierobežota vai 
pat slēgta transporta satiksme. 
Informāciju par satiksmes ie-
robežojumiem valsts autoce-
ļos var saņemt VAS „Latvijas 
Valsts ceļi” Latgales reģiona 
Dagdas nodaļā, Satiksmes 
informācijas centrā (dien-
nakts informatīvā tālruņa nu-
murs-80005555), kā arī VAS 
„Latvijas Valsts ceļi” interneta 
mājas lapā www.lvceli.lv.
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Manas paaudzes pārstāvji ir 
dzimuši pagājušā gadsimta vidū 
un labi zina, kas ir galvenās dzī-
ves vērtības. Grāmatu lasīšana 
un vēlēšanās papildināt savas 
mājas bibliotēkas krājumus kļuva 
par vispārēju aizraušanos. Teikšu 
godīgi: savas dzīves laikā es arī 
centos visādiem līdzekļiem iegā-
dāties grāmatas, un bieži man 
arī veicās, tāpēc izdevās izveidot 
personisko bibliotēku, kurā ir ap-
mēram piecsimt grāmatu, kas ir 
vairakkārt pārlasītas.

Ne pirmo reizi pieķēru sevi  
pie domas, ka, paņemot rokās 
pirms trīsdesmit-četrdesmit ga-
diem izlasīto grāmatu, pēkšņi at-
klāju jau pazīstamā darbā kaut ko 
jaunu. Laiks nepielūdzami rit uz 
priekšu, bet daudzas tēmas vēl 
joprojām nezaudē savu aktualitā-
ti. Labā un ļaunā cīņa, strīdi par 
morālajām vērtībām un mūžīgs 
jautājums: vai pasaulē ir taisnī-
ba?

Tehnoloģiju straujās attīstī-
bas gadsimtā mūsu dzīvē iebrūk 
internets un elektroniskās grāma-
tas. Bet arī ierastās drukātās pa-
pīra grāmatas ar gadsimtiem ilgu 
vēsturi nenodod savas pozīcijas. 
Nezinu, kā citiem, bet man ļoti reti 
diena paiet bez lasīšanas. Nesen 
ar prieku atklāju mūsdienu popu-
lārā rakstnieka Zahara Priļepina 
daiļradi. Mani jaunie kolēģi-žur-
nālisti izvēlējās pareizu dāvanu 
manā dzimšanas dienā.

Šī gada janvāris ir bijis ļoti 
slidens, arī es nebiju pasargāts 
no „cietas piezemēšanās”, tāpēc 
biju spiests vairākas nedēļas pa-
vadīt mājās. Tagad, atgriezies 

darbā, skaidri apzinos, ka zālēm 
nebūtu tik dziedinošas iedarbī-
bas bez pāris iemīļotā rakstnieka 
Čehova grāmatām. Man bija ļoti 
žēl, ka nevarēju apmeklēt svarīgu 
pasākumu, uz kuru mani uzaici-
nāja Krāslavas novada centrālās 
bibliotēkas darbinieki. Tāpēc no-
lēmu pirmām kārtām uzrakstīt par 
jaunumiem mūsu bibliotēkā. 

Pirms astoņdesmit gadiem 
Valsts prezidents Kārlis Ulmanis 
uzsaucis „Draudzīgo aicinājumu” 
– ideju par to, ka ir nepieciešams 
dāvināt grāmatas savām skolām 
un bibliotēkām. Divdesmitā gad-
simta deviņdesmitajos gados 
Draudzīgais aicinājums ieguva 
otro dzīvi, un tagad grāmatu zie-
dotāju skaits ik gadu pieaug.

Lasītāju apkalpošanas no-
daļas vadītāja Olga Skerškāne 
jau pirmajās tikšanās minūtēs 
spēja mani pārsteigt, parādot vēl 
nelasītu grāmatu – „Šāntarāms”, 
kuras vērtība ir ap divdesmit 

pieciem eiro. Grāmatas par Indi-
ju pilsētas bibliotēkai pēc svēto 
govju valsts apmeklēšanas uzdā-
vināja Skaistas pagasta iedzīvo-
tājs Andris Rimšāns. Pagājušajā 
gadā lasītāji, kas atbalsta mūsu 
bibliotēku, uzdāvināja tai vairā-
kus simtus grāmatu, no kurām 
388 palika Krāslavā, bet, ja bija 
otrais eksemplārs, to aizsūtīja uz 
pagastiem. Man atļāva iepazīties 
ar ziedotāju sarakstu, bet ar lū-
gumu – nepublicēt viņu vārdus. 
Pats saprotu: labus darbus ne-
dara reklāmas dēļ. Grāmata pie 
grāmatas, un mēs kļūstam bagā-
tāki. Īsta literatūra nekad nezau-
dēs savu vērtību! Septiņdesmit 

atsaucīgu cilvēku vidū redzēju 
skolotāju, ārstu, radošo perso-
nu, uzņēmēju un citu pazīstamu 
cilvēku vārdus, viņu vecums - no 
skolēniem līdz sirmgalvjiem. Sirs-
nīgs paldies jums par to! Svarīgi, 
ka mūsu centrālajā bibliotēkā ir 

37 tūkstoši grāmatu, 
un ikviens lasītājs var 
izvēlēties interesējošu 
literatūru. Bibliotekāri 
pastāstīja, kas mūsu 
pilsētā ir vairāki lasītāji, 
kas nedēļas laikā izlasa 
piecas-sešas grāma-
tas. Mūsdienu jaunatni 
vairāk saista mistika, 
fantastika, bet detektīvi 
ir populāri visu vecumu 
pārstāvju vidū, par sie-
viešu romāniem viss 
ir skaidrs bez 
komentāriem. 
Klasikai ir uzti-
cīgāka vecākā 
paaudze. Taču, 
iespējams, ka 
mūsu jaunie-
šiem, gadiem 
ejot, mainīsies 
arī intereses. 

Mūžīgas vērtības ir pa-
stāvīgs lielums.

Agrāk es nezināju, 
ka katra mēneša div-
desmitajā datumā manā 
dzimtajā pilsētā ir Jauno 
grāmatu diena. Un, kad 
Olga Skerškāne noli-
ka uz galda desmitiem 
jauno izdevumu, es ne-
zināju, uz kuru skatīties 
– gan aiz pārsteiguma, 
gan  tāpēc, ka ir piedā-
vāts tik plašs grāmatu 
klāsts latviešu un krievu 
valodā. Ikvienā grāma-
tā - pārdomas, kaisles, 
šaubas, žēl, ka dzīves 

laikā nav iespējams izlasīt visu, 
kas tiek publicēts. Nevar aptvert 
neaptveramo, bet mēģināt var un 
vajag.

Mana sarunas biedre pa-
manījās gan atbildēt uz maniem 
jautājumiem, gan apkalpot ap-
meklētājus. Studentei Leldei bib-
liotekāre palīdzēja atrast nepie-
ciešamo literatūru, bet nākamā 
filoloģe atzinās, ka Krāslavā to 
var izdarīt daudz ātrāk nekā Dau-
gavpilī. Seniore Valentīna, kura 
izvēlējusies četrus liriskos romā-
nus, uzsvēra, ka nedēļai viņai 
pietiks…

Grāmata  ir zināšanu avots, 
un vēl – autora dzīves ritējuma 
spogulis.

Aleksejs GONČAROVS    

Pasaulē
Grieķija plāno iekasēt 

miljardus no oligarhiem 
un kontrabandistiem

Gatavojot reformu priekšlikumus 
kreditoriem, Grieķija iecerējusi vēr-
sties pret valsts lielākajiem oligarhiem 
un kontrabandistiem. Jau vēstīts, ka 
Eirozonas finanšu ministri piektdienas 
vakarā piekrita Grieķijas lūgumam pa-
garināt aizdevuma programmas ter-
miņu. Tomēr, lai iegūtu programmas 
pagarinājumu, Grieķijai pirmdien ir 
jāprezentē plānoto reformu saraksts. 
Reformu ietvaros Grieķija iecerējusi 
iegūt 2,5 miljardus eiro nodokļos no 
ietekmīgajiem grieķu oligarhiem, vēl 
tikpat daudz, iekasējot nesamaksātos 
nodokļus no privātpersonām un uzņē-
mumiem, un vēl 2,3 miljardus eiro, ap-
karojot nelegālos degvielas un cigarešu 
kontrabandas tīklus. Kreditori izvērtēs 
Grieķijas reformu priekšlikumus un 
otrdien lems, vai apstiprināt piektdien 
panākto vienošanos. 

Vēl viens Putina 
sabiedrotais Eiropā 
Slovākijas premjerministrs Ro-

berts Fico, kurš nesen izteicies, ka Uk-
rainu, iespējams, sagaida sabrukums, 
uzskata, ka nepieciešams mīkstināt 
Eiropas Savienības vērstās sankcijas 
pret Krieviju. Slovākijas valdības vadī-
tājs sarunā ar žurnālistiem atzinis, ka 
ES ir jāatceļ sankcijas, kas vērstas pret 
fiziskām personām, jo laikā, kad perso-
nas nevar apmeklēt ASV, ES valstis, tas 
traucē dialogam starp konfliktējoša-
jām valstīm. Vienlaikus Fico atzīmējis, 
ka Krievijas ieviestais importa embar-
go ir ietekmējis Slovākijas ekonomiku 
– daudzi cilvēki palikuši bez darba. 
Premjerministrs norādījis, ka problē-
mas Austrumukrainā var atrisināt ar 
valsts sadalīšanu, Doņeckas un Luhan-
skas apgabaliem piedāvājot īpašu sta-
tusu. Vienlaikus gan viņš runājis par 
Ukrainas vienotības un suverenitātes 
cienīšanu.

Eirozonas ekonomika 
augusi straujāk

Februārī eirozonas ražošanas un 
pakalpojumu sektors piedzīvojis iz-
augsmi, tādējādi liecinot, ka reģiona 
ekonomika uzņem apgriezienus, pat 
neskatoties uz runām par iespējamo 
Grieķijas izstāšanos no tās. Iepirkumu 
menedžeru indekss, kas raksturo ražo-
šanas un pakalpojumu sektoru, audzis 
līdz 53,5 punktiem, salīdzinot ar 52,6 
punktiem janvārī. Eksperti iepriekš 
prognozēja, ka indekss sasniegs 53 
punktus. Pērnā gada nogalē eirozonas 
ekonomika auga par 0,3 %, ir progno-
zes, ka līdzīga izaugsme būs arī šajā 
ceturksnī. Indekss virs 50 punktiem 
liecina par izaugsmi.

Grāmata pie grāmatas - īsta bagātība!

Olga Skerškāne ar dāvanu no Andra Rimšāna.

Stundas laikā bibliotēku apmeklēja divi desmiti lasītāju.

Februāra jaunumi.

14. - 15. februārī Vietalvā notika Latvijas čempionāta otrais 
posms distanču slēpošanā. 14. februārī slēpotāji cīnījās 
1,5 km garā sprinta distancē klasiskajā stilā, bet jaunākās 
grupas startēja 1 km garā distancē. Elites grupā sievietēm 
Natālija Kovaļova izcīnīja trešo vietu, savukārt starp ju-
niorēm Olga Kovaļova ieguva otro vietu. Starp jauniešiem 
Ojārs Vanags izcīnīja bronzas medaļu 1,5 km garā sprinta 
distancē. Snežana Jegorčenko savā vecuma grupā (S - 16) 
ieguva septīto vietu.

15. februārī slēpotāji sacentās vidējā garuma distancēs. 10 km 
distancē brīvajā stilā Elites grupā Natālijai Kovaļovai – trešā vietā, 
Olgai Kovaļovai - otrā vietā. Ojārs Vanags sacentās 15 km garā dis-
tancē un ieguva bronzas medaļu. 6. - 7. februārī Ērgļos jau divdes-
mito reizi notika Latvijas Jaunatnes ziemas Olimpiāde, kur sportisti 
varēja piedalīties septiņos dažādos ziemas sporta veidos. Krāslavas 
novadu pārstāvēja slēpotāji no vairākām skolām. Distanču slēpo-
šanā piedalījās vairāk nekā trīs simti sportistu no Latvijas pilsētām.
Labāko sniegumu savā vecuma grupā (V-14) uzrādīja Artēmijs Iva-
novs, izcīnot sprinta distancē piekto vietu.

Ojārs Vanags vidusskolas grupā izcīnīja sesto vietu sprintā un 
5 km distancē. Snežana Jegorčenko uzrādīja labu rezultātu sprinta 
distancē, izcīnot septīto vietu.

Ilona VANAGA, distanču slēpošanas trenere.

Slēpotāju starti Sports

Slēpotāji ar apbalvojumiem Gatavs startam!
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Turpinājums. Sākums 1.lpp
Jau no pirmajām minūtēm bija 

skaidrs, ka šajā pasākumā žāvāties nebūs 
laika un vajadzības. Sievietes kāri tvēra 
katru vārdu un centās paveikt visu, ko lika 
tām darīt. 

Ar abām savas jomas profesionā-
lēm es tikos vēl īsi pirms pasākuma. 
Jautāju, kāpēc vispār nepieciešams 
mācīt šādas pārvērtības sievietēm?

— Projekts tapa Rīgā, 2013. gadā. 
Meitenes rakstīja vēstules par to, kā vi-
ņas gribētu uzplaukt un pārvērsties. Šis 
pasākums pirmoreiz notika Rīgā. Brauca 
sievietes no visas Latvijas, bet tās bija tikai 
desmit. Tobrīd man ar Kristīni dzima ideja, 

ka laikam mēs būsim skaistuma pavēlnie-
ces un apbrauksim visu Latviju ar šādu 
projektu, sapucēsim visas Latvijas sievie-
tes, kundzes, meitenes, dāmas, jaunkun-
dzes, omītes, krustmātes, visa vecuma, 
neskatoties, vai viņai ir pirmie 18 vai otrie 
18 gadi. Varam lepoties, ka šis projekts ir 
veiksmīgi pērn iesācies un 2014. gadā ap-
braukājām 28 Latvijas pilsētas un tas turpi-
nās šogad. Jau bijām Valmierā, Rēzeknē, 

šodien — Dagdā, kopumā jau sapucējām 
3000 dāmu.

— Jūs dodat teorētiskus pamatus 
jeb sievietes iegūst praktiskas iemaņas?

— Sievietes, skatoties televīzijas pār-
raidi “Ievas pārvērtības”, pie sevis saka: 
“Vai, kā es gribētu turp tikt!” Bet tie ir TV 
mārketinga projekti un tās ir tikai dažas 
izredzētās meitenes. Mēs nolēmām, ka 
brauksim uz katru pilsētu un palīdzēsim 
uzplaukt visām sievietēm. Šajā gadījumā 
liels paldies jāsaka Aivaram Arnicānam, 
kurš personīgi mūs uzaicināja uz Dagdu, 
un pat sacīja, ka, daudz par mums dzirdē-
jis, bet: “..jūs taču neesat bijušas Dagdā!” 
Mēs atbraucām uz Dagdu, un jāsaka bijām 
ļoti priecīgas, kā mūs šeit sagaidīja.

Šodien Dagdā piedāvāsim iemācīties 
pareizi kopt seju un uzkrāsoties. Kā mēs 
sapratām, Dagdā pat nav tāda speciālista, 
kas piedāvātu šo pakalpojumu. Sievietes 
parasti skaisti pucējas, viņas var aiziet uz 
frizētavu, bet mūsdienu pasaulē ir tenden-

ce, ka meikapam jābūt kā stila noslēgu-
mam. Sejai ir jābūt sakoptai un ir ļoti jauki, 
kad mājās vai darbā kāds saka: “Tu šodien 
labi izskaties!” Tā lūpukrāsa, vai kāds cits 
akcents meikapā tēlu maina, nemainot 
kleitu. Meitenes praktiski to mācīsies darīt, 
jo, ja tikai stāsta, paliek garlaicīgi. Tāpēc 
katrai uz galda šeit ir spogulis, un viņas 
klausīsies un praktiski darīs. Varēsim re-
dzēt, kā viņas pārvēršas. Kad viņas būs 
sapucētas, pasākumu pabeigsim ar foto-
sesiju, lai pasākums ir iedvesmojošs. Man 
ir laba psihologa spējas, es jūtu, sievietēm 
aizejot no šīm nodarbībām burtiski izaugu-
ši spārni, aug pašapziņa. Viņa tiešām nav 
uzdrīkstējusies uzkrāsot sevi tik prasmīgi 

un pēkšņi ierauga, ka viņa ir tik skaista. 
Es neskopojos ar komplimentiem. 

Man patīk skatīties uz skaistu cilvēku. 
Skaists cilvēks nozīmē to, ka viņš ir veik-
smīgs cilvēks un tādiem cilvēkiem kā ar 
magnētu velk klāt. Skaists cilvēks parasti 
ir gudrs cilvēks. Nav tā, ka gudra sieviete 
nav skaista. Tā nemēdz būt, jo skaistums 
prasa zināšanas. Jebkura vecuma sievie-
tei pienākums ir labi izskatīties, tas vien-
kārši ir mūsu pienākums, ja gribam veidot 
laimīgas, latviski skaistas ģimenes. 

— Cik dārgi ir būt skaistai un tur-
pināt to visu pēc jūsu aizbraukšanas?

— Latvijā sievietēm ir ļoti plaša kos-
mētikas izvēle, mēs, braucot pa Latviju, 
neņemam līdzi to pašu dārgāko, ekskluzī-
vo kosmētisku, jo tad sievietēm bieži vien 
ir mieles — nu jā, ar tādu kosmētiku, kas 
maksā simtiem eiro, var uztaisīt tādu skais-
tu efektu! Mēs izmantojam parasto, ikdie-
nišķās sērijas kosmētiku, kas ir pieejama 
un ko var nopirkt pat lielveikalā. Kvalita-
tīvu, bet kas nav dārga. Mēs pastāstām, 
ka varbūt katru mēnesi nenopērkot kādu 
nevajadzīgu lietu, var sevi iepriecināt ar 
kādu mazu nieciņu no kosmētikas. Uzreiz 
ir pārvērtības un skaistums. Mēs esam pil-
nīgi trakas, jo braucam savās brīvdienās, 
ar autobusu. Paldies Aivaram, kurš mūs 
atveda no Rēzeknes, jo Dagdā, cik zinām, 
nav viesnīcas un mums arī nebija šeit ne-
kādu kontaktu. Citās pilsētās esam bijušas 
pat vairākkārt. Mēs jau esam Latvijā labi 
pazīstamas. 3000 cilvēku ir daudz un sie-
vietes šo ziņu palaiž tālāk no mutes mutē. 
Mēs esam sociālajos tīklos, parasti publi-
cējam savas bildes.

— Ja kāds vēlas jūs uzaicināt, pie-
mēram, uz Krāslavu, tad nebūs nekādu 
problēmu? Jūs atbrauksiet?

— Jā, mēs esam ļoti atvērtas. Es 
saku, ka nomierināšos tajā mirklī, kad būs 
sapucētas visas dāmas. Jo esmu patriote 
un uzskatu, ka viscēlākais ir sapucēt tos 
cilvēkus, kuri ir šeit, Latvijā, kuri šeit ir pa-
likuši, tās dāmas, kuras ir cīnītājas un tieši 
laukos. Visjaunākajai mūsu kursu dalīb-
niecei bija 10 gadu, vecākajām kundzēm 
86 un 88 gadi. Tā ir sievietes misija būt 
skaistai jebkurā vecumā. Kā es saku — 
līdz pat pēdējam meikapam!

— Paldies par atbildēm!
Juris ROGA, autora foto

Turpinājums. Sākums 1.lpp
10% bezdarbnieku - jaunieši

Taču tik un tā gados  jauno bezdarb-
nieku pesimisms Latvijā ir acīmredzams. 
Bēdīgu statistiku par šo jautājumu piedāvā 
arī Nodarbinātības valsts aģentūra. Aptu-
veni 10% bezdarbnieku Latvijā - tie ir jau-
nieši līdz 24 gadu vecumam. Īstenībā tas 
ir vairāk nekā 7000 cilvēku. Aģentūrā tiek 
uzsvērts, ka šīs kategorijas pārstāvji diem-
žēl bieži nav ieinteresēti turpināt mācības. 
Protams, visgrūtāk ir tiem jauniešiem, kuri 
9 vai 12 gadus nosēdēja skolā, bet pēc 
tam, neapgūstot nekādu profesiju, sākuši 
meklēt darbu. Darba devēji ir ieinteresēti, 
lai pie viņiem strādātu pieredzējuši darbi-
nieki. Bet kur var iegūt pieredzi pēc skolas 
beigšanas? 

Daudz mazāk izredžu nokļūt riska gru-
pā ir tiem jauniešiem, kam ir vidējā speciā-
lā vai augstākā izglītība. Apmācības pro-
cesā viņiem bieži tiek nodrošināta prakses 
iespēja. Taisnības labad ir vērts atzīmēt, 
ka, ja studijas augstskolā dažiem absol-
ventiem nav pa kabatai, tad īpašu šķēršļu 
arodizglītības iegūšanai Latvijā nav. 

Ekonomikas ministrija raportē, ka līdz 
2020.gadam Latvijā būs jau 130 000 jau-
niešu, kuriem nav ne darba, ne izglītības, 
ne profesijas. Ne visiem no viņiem paveik-
sies iekārtoties  darbā par krāvējiem vai 
apsargiem. Viņu vienīgā izeja, lai nepapil-
dinātu bezdarbnieku rindas, ir apgūt kādu 
darba tirgū pieprasītu profesiju. 

Protams, iespēju aizbraukt peļņā uz 
ārzemēm arī neviens neatcēla. To, cik 
jauniešu Latvija zaudē ik gadu darba mig-
rācijas dēļ, neviens precīzi nezina. Bet 
kvalifikācijas faktors arī šeit spēlē svarī-
gu lomu: bijušie skolnieki bez profesijas, 
izglītības, pieredzes arī rietumos varēs 
veikt tikai visvienkāršāko un mazāk ap-
maksāto darbu. 

Jauniešu bezdarba problēma nav uni-
kāla, ar to cīnās visā Eiropas Savienībā. 
Šogad mūsu valsts ar atbalstu no Briseles 
piešķirs jaunatnes nodarbinātības veicinā-
šanai 17 miljonus eiro. „Jauniešu garan-
tijas” atbalsta pasākumi palīdzēs skolē-
niem, kuri beiguši mācības vai kļuvuši par 
bezdarbniekiem, iekļauties mūsdienu dar-
ba tirgū, piedāvājot dar-
ba tirgus vajadzībām 
atbilstošas prasmju un 
iemaņu attīstīšanas 
iespējas, kā arī prak-
tiskas darba pieredzes 
iegūšanu pie darba de-
vējiem. Tiek paredzēts, 
ka piemērotus apmācī-
bu vai nodarbinātības 
pakalpojumus jaunietis 
saņems četru mēnešu 
laikā kopš būs pietei-
cies dalībai „Jauniešu 
garantijas” atbalsta pa-
sākumos. Šie pasākumi 
tiek īstenoti ar pozitī-
viem rezultātiem. Ja 2012.gadā bezdarbs 
jaunatnes vidū sasniedza 28 %, tad pagā-
jušajā gadā - 21 %. 
Kuras profesijas ir pieprasītas 

darba tirgū
Vairāki desmiti un simti brīvu vakan-

ču ir katrā pilsētā. Problēmas ir saistītas 
ar to, ka darba nav laukos, bet braucieni 
uz pilsētu, ja tev tiek piedāvāta tikai mi-
nimālā mēneša darba alga, ne vienmēr 
atmaksājas. Ļoti grūti iekārtoties darbā 
arī cilvēkiem, kas ir vecāki par 50 gadiem.

Vispieprasītāko profesiju sarakstā 
Latvijā šogad  ir informācijas tehnoloģiju, 
pārdošanas un tirdzniecības, transporta 
un loģistikas, mārketinga speciālisti. Strā-
dājošo deficīts ir vērojams arī pakalpoju-
mu sfērā: ir vajadzīgi pārdevēji, kasieri, 
šuvējas, pavāri. 

Taču nelabvēlīgās ekonomiskās si-
tuācijas apstākļos darba devēji izvirza 
kandidātiem ļoti stingras prasības. Pie-
mēram, ja agrāk apkalpošanas sfērā pil-
nīgi pietika ar latviešu un krievu valodas 
zināšanām, tad tagad ir nepieciešama arī 
angļu valodas prasme. Par priekšrocību 
tiek uzskatītas arī citu valodu zināšanas. 

Šīs prasības ir saistītas ar to, ka darbu 
var atrast, piemēram, uzņēmumos, kas 
atrodas Latvijā, bet apkalpo klientus no 
citām valstīm. Ir svarīgas datorprasmes. 
Turklāt visi vēlas pieņemt darbā iniciatī-
vus, komunikablus, elastīgus cilvēkus. 

Jāuzsver, ka uz labākajām vietām var 
pretendēt ne visi. Piemēram, labu darba 
algu saņem prasmīgi programmētāji un 
pārdošanas speciālisti. Bet tie darbinie-
ki, kurus priekšnieks uzskatīs par nepie-
tiekami „efektīviem”, drīz vien tiks atlaisti 
no darba. Nesenā finanšu krīze iemācīja 
uzņēmējus kritiskāk izturēties pret savu 
komandu. Tiek prognozēts, ka algas pie-
augums šogad iespējams tādās sfērās kā 
inženiertehniskie darbi, telekomunikāci-
jas, IT, farmācija. 

Augstākā izglītība nav 
pašmērķis

Gan personāla atlases speciālisti, gan 
Ekonomikas ministrija apgalvo: lai iekārto-
tos darbā, augstākā izglītība nav obligāta. 
Atsevišķos gadījumos daudz izdevīgāks 
ir diploms par profesionālo izglītību, kas 
ir pieprasīts darba tirgū. Ir situācijas, kad 
labāk būt par pavāru nekā, piemēram, par 
sociologu. 

Latvijā vēl joprojām ir vērojama tādu 
speciālistu „pārprodukcija”’, kuriem ir dip-
loms sociālo un humanitāro zinātņu sfērā. 
To bezdarbnieku vidū, kam ir augstākā iz-
glītība, tie ir apmēram puse. Tuvāko gadu 
laikā šis rādītājs palielināsies. Paredzams, 
ka līdz 2020.gadam Latvijā būs 190 000 
humanitāro zinātņu speciālistu, un lielākā 
daļa no viņiem  nekad nevarēs iekārtoties 
darbā apgūtajā specialitātē. Turpretī vēl 
izteiktāks būs datoriķu, inženieru un ārstu 
trūkums. Ekonomikas ministrija prognozē, 
ka dažu gadu laikā tirgū parādīsies ne ma-
zāk kā 27 000 vakanču, taču nebūs atbil-
stošu speciālistu. Līdz ar to darba piedā-
vājumi strādniekiem no trešajām valstīm 
ir jau tuvākas nākotnes jautājums. 

Nelabvēlīga situācija sakarā ar jau-
niešu bezdarbu bieži vien ir saistīta ar, 
teiksim godīgi, idiotisku izglītības sistēmu, 
kad katrs posms eksistē it kā atsevišķi no 
visiem pārējiem. Skolas nesaskaņo savas 
programmas ar augstskolām. Pēc tam 

augstskolas sūdzas par to, ka vidusskolu 
absolventi ir slikti sagatavoti. Taču tās pa-
šas augstskolas, ignorējot darba devēju 
prasības, turpina izsniegt diplomus tūksto-
šiem speciālistu, kas nav pieprasīti darba 
tirgū. Un visu šo absurdu daļēji finansē 
mūsu valsts, kurai pēc tam ir jācīnās ar 
jauniešu bezdarbu. Vienīgi tehnikumu un 
darba devēju sadarbībai ir pozitīvi rezultā-
ti. Šajā līmenī visbiežāk darbība norisinās 
saskaņoti: mācību iestādes gatavo tādus 
speciālistus, kuri patiešām ir vajadzīgi. 

Mēģinājumi „atveseļot” mūsu izglītī-
bas sistēmu līdz šim noslēdzās bez rezul-
tātiem. Ministri un ierēdņi cik ātri atnāca, 
tik ātri aizgāja, bet iepriekšējā kārtība, kad 
tiek subsidēti darba tirgū nepieprasītie 
speciālisti, pastāv līdz šim laikam. Līdz ar 
to joprojām „slīcēju glābšana ir pašu slīcē-
ju rokās”. Ja mūsu jaunieši un viņu vecāki 
paši nesāks nopietnāk izturēties pret dar-
biekārtošanas jautājumiem, neviens cits 
viņu vietā to nedarīs. Iespējams, ka tad 
lozungs „Uz darbu  - ar prieku, bet no dar-
ba - ar lepnumu” kļūs par realitāti kaut vai 
dažiem Latvijas iedzīvotājiem. 

Viktors ŪDRIŠS

Darba tirgus Latvijā
Par ko kļūt, lai nepapildinātu bezdarbnieku rindas?

Uzplauksti Pavasarim!
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Sabiedrībā nereti izskan ap-
galvojumi par skolotāja profesijas 
prestiža mazināšanos, par šīs 
profesijas darba zemo novērtē-
jumu un sabiedrības necienīgiem 
izteikumiem. Taču īsti skolotāji 
nedzird šos apgalvojumus un 
dedzīgi veic savus darba pienā-
kumus. Skolotājs nav tikai pro-
fesija, tas ir dzīvesveids. Laikam 
ejot, skolās ir mainījušies skolo-
tāju darba apstākļi un audzēkņu 
attīstība. Skolotājs ir cilvēks, kurš 
ar savu degsmi spēj ieinteresēt 
citus. Tā tas ir vienmēr bijis. Bei-
dzot savas darba gaitas šie cilvē-
ki vienalga paliek skolotāji... Tāda 
ir arī skolotāja Stanislava Dzalbe 
Aulejas pagastā. Viņa nupat no-
svinējusi savu 85. dzimšanas 

dienu, lai arī jau labu laiku 
nestrādā skolā, vietējie viņu 
vienalga sauc par skolotāju 
Stanislavu.

Stanislava ir īsta aule-
jiete. Te gan dzimusi, gan 
izveidojusi ģimeni, gan aiz-
vadījusi darba gaitas. Sarež-
ģītie dzīves apstākļi bērnībā 
sakrita ar kara laiku, taču 
Stanislavai par to laiku ir arī 
labas atmiņas. Viņa labprāt 
atceras skolas gadus, savu 
ģimeni un lielo radu pul-
ku. Pēc Sivergolas skolas 
beigšanas meitene turpinā-
ja skolas gaitas Krāslavas 
vidusskolā un sapņoja par 
augstākās izglītības iegūša-
nu. Tas viņai izdevās, iestā-
joties Daugavpils skolotāju 
institūtā. Tur viņa ieguva lat-
viešu valodas un literatūras 
skolotājas kvalifikāciju. Un 
te nu aizsākās skolotājas 
darba gaitas... Tikpat ļoti kā 

pedagoģija viņai patika tikai me-
dicīna. Reizēm Stanislavai pat 
iezagās doma, ka bija tomēr jā-
studē medicīnas nozarē, taču šīs 
domas ātri vien izplēnēja. 

Pēc studijām jaunā skolo-
tāja atgriezās Aulejā. Izveidoja 
ģimeni, kurā piedzima divi dēli – 
Imants un Aivars. Aivars šobrīd 
dzīvo Brestā (Baltkrievijā), bet 
Imants tepat Aulejā. Jāpiebilst, 
ka arī Imants ir skolotājs Aulejas 
pamatskolā. Viņš izstāsta Stanis-
lavai, kā darbs skolā rit šodien. 
Viņa no sirds priecājas par sa-
viem 3 mazbērniem un 2 maz-
mazbērniņiem, un ļoti gaida visus 
ciemos.

Skolotāja dzīvo tikai dažus 

metrus no skolas, kurā aizvadī-
ti 25 darba gadi. Darbu Aulejas 
pamatskolā viņa uzsāka 1952. 
gadā kā mācību pārzine, tikai vē-
lāk strādāja kā latviešu valodas 
un literatūras skolotāja. Ir nācies 
nedaudz mācīt vēsturi un vācu 
valodu, kas viņai ļoti, ļoti pati-
ka jau pamatskolas laikā. Viņa 
labprāt atceras savus skolēnus, 
kuri joprojām svētku reizēs viņu 
apciemo. Atmiņā palikuši gan tei-
camnieki, gan palaidnīgie puišeļi. 
Viņa neatceras nevienu gadīju-
mu, kad no skolēnu puses būtu 
nodarīta kāda pārestība, arī pret 
citiem skolotājiem tika izrādīta 
vienīgi cieņa. Tāda visatļautība, 
kāda sastopama mūsdienu sko-
lās, tolaik nebija pieņemama. 
Skolā Stanislava bija paraugsko-
lotāja, vienmēr visu uzdoto izpil-
dīja, nekad nekavēja darbu, bija 
gatava palīdzēt ikvienam. Vai 
viņa bija stingra skolotāja? Sta-
nislava uzskata, ka nē, arī pēc 

stundām skolēnus neatstāja, jo 
uzskatīja – ja bērns nemācās, 
tad arī pēc stundām neko neie-
mācīsies. 60. gados Aulejas sko-
lā vienā klasē mācījās aptuveni 
20 bērni. Katru dienu bija jālabo 
neskaitāmas burtnīcas ar mā-
jasdarbiem, kontroldarbiem... Ir 
gadījies arī aizmigt uz burtnīcu 
kaudzes. Miegam atlika gaužām 
maz laika. Skolotāja uzskata, ka 
šodien esošās darba burtnīcas 
krietni atvieglo skolotāja darbu, 
arī klases ir mazākas un uzska-
tes materiāli ir nopērkami gatavi. 
Laikā, kad viņa strādāja, viss bija 
jātaisa pašam, taču izejmateriā-
lu izvēle bija niecīga. Pēc darba 
viņa paguva ne tikai rūpēties par 
ģimeni, savu saimniecību, iekopt 
dārzu un puķu dobes, bet arī adīt. 
Tā viņai bija mīļa nodarbe. Pati 
Stanislava smej, ka apadīti bija 
visi, viņas adītās zeķes joprojām 
silda dēla Imanta kājas. 

Šādi cilvēki, kāda ir Stanis-

lava, ir mūsu lepnums. Viņi prot 
dot padomu īstajā laikā, objektīvi 
novērtēt esošo situāciju. Viņu vie-
dums raisa cieņu.

Inga PUDNIKA

“Paldies Jums par garo dar-
ba mūžu, par rūpēm un atbalstu, 
ko sniedzāt saviem bērniem un 
mazbērniem. Lai arī šodien un 
vienmēr Jums blakus, kā drošs 
balsts un patvērums, ir Jūsu ģi-
mene,” rakstīts apsveikumā, kuru 
parakstījis domes priekšsēdētājs 
Gunārs Upenieks. 

Apsveikuma kartīti un ziedus 
saņēma jubilāres bērni -- māsas 
Anna un Marija – un nolika uz ska-
pīša pie mammas gultas blakus 
Latvijas Valsts prezidenta Andra 
Bērziņa atsūtītajam apsveikumam 
ar stipras veselības, izturības, 
dzīvesprieka un citiem labiem no-
vēlējumiem un kurā ir arī šādi vār-
di: “Godājams un apbrīnojams ir 
Jūsu mūžs, kas mērāms gadsimta 
garumā, bagāts ar dažādiem noti-
kumiem, līdzīgi kā Latvijas valsts 
pēdējās simtgades vēsture.”

Jūlijas dzimtā puse ir aiz 
robežas – viņa nākusi pasau-
lē lielā ģimenē un līdz 15 gadu 
vecumam dzīvoja Mioru rajonā 
(Baltkrievija). Viņas vecāki krāja 
naudiņu mājas būvniecībai, bet 
visus uzkrātos līdzekļus zaudēja 

naudas reformas rezultātā. Šis 
notikums mammu pāragri iedzina 
kapā un Jūlija ar dažām drau-
dzenēm nolēma doties peļņā uz 
Latviju, uz Tukuma rajonu, kur 
dzīvoja radi. Tur viņa satika savu 
izredzēto Boļeslavu, kurš arī bija 
devies peļņā uz Tukuma pusi, ti-
kai no Krāslavas. 

Drīz abi pārcēlās uz Krāsla-
vu, kur uz pastāvīgu dzīvi apme-
tās Tretije Timoški. Kāzas pāris 
svinēja 1940. gadā, bet 1997. 
gadā Boļeslavs aizgāja viņā sau-
lē. Abu kopdzīvē pasaulē nāca 
trīs bērni: 1941. gadā piedzi-
ma Jans, 1943. gadā - Anna un 
1953. gadā - Marija. Jans, kuram 
patika stepju plašumi, pārcēlās 
uz Krieviju, kur dzīvoja līdz pē-
dējai mūža stundiņai. Anna dzīvo 
Indrā, iespēju robežās apciemo 
māti, kurai galvenais atbalsts šo-
dien ir otra meita -- Marija. Viņa 
visu laiku ir līdzās savai mammai, 
gādā par viņas vajadzībām, sar-
gā un rūpējas tā, ka pat neatliek 
laiks pašai slimot. Jūlija nogūlās 
gultā tikai pirms gada, līdz tam 
pati šiverējās pa māju un spēja 

sevi apkopt. 
Jubilārei jaunības gados ne-

bija lemts iegūt labu izglītību, viņa 
nomācījās tikai divas klases un 
jau vajadzēja domāt, kā pašai pel-
nīt iztiku. Liktenis bija lēmis viņai 
mājsaimnieces sūro maizi, Jūlija 
nav strādājusi algotu darbu, bet 
gādājusi, lai bērniem un vīram 
nekas netrūktu un uzturēja kārtībā 
piemājas saimniecību, kurā bija 
govis, cūkas, pīles, aitas, kaķi. 
Jūlija daudz adīja, tamdēļ bez ai-
tām nevarēja – tās cirpa un vērpa 
vilnas diegus. Māsas atceras, ka 
vistas un suni nebija vērts turēt, jo 
visa ģimenes dzīve ritēja blakus 
dzelzceļa sliedēm, kur nevarēja 
pasargāt ne vistas, ne suņus no 
nāves zem vilcienu vagonu rite-
ņiem. Vienīgi pīles nekad nekāpa 
uz sliedēm. Visspilg-
tākā ar dzelzceļu 
saistītā epizode, kura 
iespiedusies prātā 
māsām, ir par Annu, 
kura ar sarkanu ce-
purīti galvā bērnībā 
braši soļoja pa sliežu 
gulšņiem un nemanī-
ja tuvojošos vilcienu. 
No sliežu ceļa viņu 
norāva pēdējā brī-
dī…

Lai arī Jūlija ne-
ieguva nekādu izglī-
tību, savus bērnus 
viņa tomēr izskoloja. 
Jans pēc profesijas 
bija elektriķis, Anna 
piecus gadus strā-
dāja par sanitāri In-
dras slimnīcā, pēc 

tam iekārtojās piena rūpnīcā, vis-
beidzot bija apkopēja dzelzceļa 
stacijā. Marija visu darba mūžu 
bija šuvēja, profesiju apguva 
Daugavpilī. 

Jūlija šodien var lepoties, 
ka ir sagaidījusi sešus mazbēr-
nus un septiņus mazmazbērnus. 
Savā mūžā viņa varbūt tikai rei-
zi vai divas ir nonākusi slimnīcā, 
viņa nekad nesūkstījās par nie-
kiem un vienīgais, kas viņai radīja 
diskomfortu, bija redzes problē-
mas un sāpošās locītavas, īpaši 
-- ceļgali. Acis bija iespēja operēt, 
bet kā jau tas nereti notiek, lai-
kus to paveikt traucēja vecajiem 
cilvēkiem raksturīgā pārliecība, 
sak, cik tad man te palicis dzīvot! 
Tādās sarunās gads nomainīja 
gadu, līdz operāciju vairs neva-

rēja veikt. 
Stāstot par savu māti, Anna 

un Marija neaizmirst pateikt da-
žus vārdus par tēvu, kurš bija ļoti 
ticīgs, pats regulāri gāja uz baz-
nīcu, un bērnus veda līdzi. Tajā 
laikā bez baznīcas cilvēki nedzī-
voja, arī svētkus svinēja visus, 
pretēji visiem aizliegumiem.  

Marija: ”Tēvs dienestā bija 
maizes cepējs un iemācījās cept 
neaprakstāmi garšīgu maizi. Ta-
jos smagajos gados dzelzceļ-
niekiem deva miltus, vecāki tos 
sakrāja un svētkos cepa tik gardu 
maizi, kādas tagad vairs nav un 
to nevar pat salīdzināt ar veikalā 
tirgoto. Es labi atceros, kā mēs, 
bērni, lasījām kļavu lapas, lai tēvs 
var uz tām uzlikt maizes kukuļus.”

Juris ROGA

13. februārī simts gadu jubileju svinēja krāslaviete Jūlija Misjūne. Dzīves lielajā jubilejā gultai 
pirms gada piekalto simtgadnieci apciemoja un klātienē sveica Krāslavas novada domes priekš-
sēdētāja pirmais vietnieks Aleksandrs Jevtušoks un novada sociālā dienesta darbinieces. 

Simtgadnieces diženums

Skolotāja Stanislava

Jūlijas un Boļeslava kāzas

Māsas pieņem apsveikumus mammai

Stanislava vidusskolnieces gados

Ar vienu no mazmazbērniem

Stanislava (pirmajā rindā, no labās puses pirmā) ar Aulejas pamatskolas skolotājiem 60. gados
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Kādreiz Meteņi Izvaltā tika 
svinēti īpaši skaļi un plaši, šurp 
brauca ciemiņi no malu malām. 
Pēdējos gados pavasara gaidī-
šanas svētki kļuvuši piezemētāki, 
bet savu netveramo auru tie sa-
glabājuši un tāpat kā agrākajos 
gados silda katra dalībnieka sirdi. 
Tie ir latviešu svētki, kur vēl, ja ne 
Izvaltā to varam izjust vislabāk! 
Vietējie ļoti cenšas saglabāt mūsu 
tradīcijas un nodot tās no paau-
dzes paaudzē. Tas nekas, ja kād-
reiz daba kļūst kaprīzāka un tam-
dēļ jāatsakās no kāda prieciņa…

“Atkal svinēsim savā drau-
dzīgajā pulciņā, ciemiņu mums 
šodien nav un arī ragavās iejūgta 
zirdziņa nav, jo ragavām vajag 
sniegu ne tikai laukos un tīrumos, 
bet arī uz ceļa, bet tur tā šodien 
nav,” bērnus un pieaugušos uz-
runāja “kaziņa” (tautas nama va-
dītāja Anastasija Platace). “Bet 
Meteņa ugunskurs mums ir, un 

pankūkas arī būs!”
Visupirms bērniem bija jāmin 

kaziņas uzdotās mīklas, par pa-
reizajām atbildēm varēja nopelnīt 
gardu konfekti. Vai arī jūs, lasītāj, 
zināt, kāpēc Meteņos daudz jāpi-
kojas? Un kāpēc daudz jārotaļā-
jas? Jautājumi bira kā no pārpil-
nības raga, taču bērni izrādījās 
gudri un konfekšu groziņš drīz 
palika tukšs. Tad jau laiks dziedāt 
Meteņa dziesmas, un iet rotaļās, 
kurās piedalījās gan bērni, gan 
pieaugušie. Tiesa, no drošības 
un ērtību viedokļa nesanāca do-
ties apkārt ugunskuram – uz ma-
zāko bērnu fona tas izrādījās tik 
milzīgi liels, dūmojošs un brīžiem 
dzirksteļojošs. 

Sasildījušies rotaļās, bērni 
sadalījās komandās un kopā ar 
saviem lielajiem un mazajiem 
līdzjutējiem devās uz stafetēm, 
no kurām visatraktīvākā, pro-
tams, bija vizināšana ragaviņās. 

Ar saucieniem “sarauj”, “sarauj” 
stafetes dalībnieki uzmundrināja 
viens otru un dzina uz priekšu. 
Līdzjutēju atbalsts bija arī citās 
stafetēs, tikai nedaudz klusāks. 

Pankūkas ar ievārījumu un 
saldu tēju… pirkstus var norīt. 
Pieaugušie pirmie ieņēma rindu, 
skolēni pienāca pēc tam, kad 
noslēdzās stafetes. Kaziņa ap-
galvoja, ka saimniecītes pankū-
kas cepa visu nakti. Dievs zina, 
cik tajā izteikumā bija taisnības, 
cik tēlainības, bet pankūku katls 
patiesi bija ļoti liels un dzirdēju 
runas, ka esot vēl viens, ne ma-
zāks. 

Nākamreiz uz Izvaltu jādo-
das 24. aprīlī svinēt Jurģus, jo 
šos svētkus izvaltieši nobrieduši 
svinēt ar vērienu un ir uzaicinā-
juši ciemiņus no citiem sava no-
vada un pat citu novadu tautas 
namiem. Nepalaidiet garām.

Juris ROGA, autora foto

Piekusuši, bet ļoti, 
ļoti apmierināti!

Izvaltā Meteņi tiek svinēti jau izsenis, šajā dienā lielu uzmanību veltot tieši bērniem un da-
žādām jautrām, mazliet pat trakām izdarībām. Skaties un domā - varbūt patiesi pasākuma 
dalībnieki svēti tic tam, ka ikviena veiktā darbība palīdzēs gūt labāku ražu, ka ar savu jaut-
rību veicina mūsu zemītes auglību un saskaņu tajā? Ugunskurs, dziesmas, dejas, vizināša-
nās ragaviņās, citas jautras aktivitātes, sildoša tēja un gardas pankūkas – neatņemama šo 
svētku sastāvdaļa. 

Skolā “Varavīksne” februāra otrā nedēļa bija 
projektu nedēļa. Visas sākumskolas klases pētī-
ja zemi, gaisu, ūdeni. Skolēni ar prieku nāca uz 
nodarbībām un uzzināja daudz jauna. Mūsu pirm-
klasnieki uzzināja, kas vispār ir projekts, veica 
eksperimentus ar ūdeni. Vēl viņi pētīja sniegu un 
centās uzzināt, kas tajā dzīvo, vai to var ēst? Ot-
rās klases veica eksperimentus ar gaisu un ūde-
ni. Trešklasnieki pētīja brīnumus apkārt mums. 
Viņi negaidīja, ka izaugs lieli, bet uzvilka baltus 
halātus un kļuva par zinātniekiem. Citi bērni pētīja 
kā mājās ienāk siltums. Apmeklēja pilsētas katlu 
māju. Ceturto klašu skolēni noskatījās filmas un 
pētīja, kā uz zemes radās ūdens. Projektu darbs 
māca strādāt komandā, jebkurā tēmā atrast gal-
veno. Šajā nedēļā mēs piedāvājām savas idejas, 
izvirzījām mērķus, sastādījām plānu, sadalījāmies 
komandās un sasniedzām rezultātus. Piecas dar-
ba dienas mācību gada laikā, lai mainītu mācību 
darba metodes un formas, kā arī sniegtu iespēju 
mainīt mācību priekšmetu stundu tradicionālo rit-
mu un novērstu skolēnu pārslodzi.

Klasēs tiek veikti pēdējie eksperimenti, izda-
rīti secinājumi jauniem atklājumiem un rit spraiga 
gatavošanās projektu nedēļas darba izvērtēšanai 
un prezentēšanai.

Paldies skolēniem, vecākiem par atbalstu, pal-
dies radošajiem skolotājiem, kuri prata tik interesan-
ti un profesionāli vadīt projektu nedēļas darbu.

Projekts = radoša ideja + gudrs mērķis + labs 
plāns + lieliska komanda + reāls rezultāts.

Elizabete KRIŽANOVSKA, 4.a klase

Projektu nedēļa
Ziemassvētku un ierastais labdarības 

pasākumu laiks jau ir pagājis, bet tas neliedza 
Aglonas novada biedrībai „Neaizmirstule”  īs-
tenot daudzu Aglonas bērnu  sapni un nosūtī-
tos lūgumus  Ziemassvētku vecītim par iespēju 
būt kopā, redzēt un darboties ar Latvijas Lego 
faniem.  Aglonas novada Kultūras centrā 13. 
februārī  notika biedrības „Neaizmirstule” un 
Latvijas Lego  fanu kopienas „LatLUG” kopīgi  
organizētais labdarības pasākums „Klucīšu 
dienas Aglonā”.  Dienas garumā  varēja apska-
tīt izstādi, kurā bija pašdarinātie Lego modeļi, 
sākot no kustīgiem robotiem un lidmašīnām, 
ekstravagantām un ekskluzīvām modeļu ma-
šīnām līdz iespaidīgām kravas mašīnām un 
Formulām 1. Daudzu pasākuma dalībnieku 

uzmanību piesaistīja Lego pilsēta, kurā bija 
ne tikai mājas, ielas, karuseļi, cilvēciņi, ma-
šīnas, bet darbojās arī dzelzceļš ar kursējošu 
vilcienu. Patīkams pārsteigums sagaidīja arī  
Latlug kluba biedrus, jo  Aglonas vidusskolas 
2.klases Lego fani (Elīna Ziemele, Niks Kristiāns 
Karpovs, Dagnija Poļakeviča, Elizabete Spalve, 
Evelīna Viļuma, Anita Jakovela, Kitija Kalinkevi-
ča, Aivis Skudra, Kaspars Začs, Intars Pastars) 
ar savu pilsētiņas maketu papildināja lielās pil-
sētas aprises.  Jebkurš no pasākuma dalībnie-
kiem varēja pārbaudīt savus spēkus vilcieniņu 
no Lego klucīšiem ātrbūvēšanas sacensībās, 
kā arī savas prasmes Volvo iekrāvēja vadīšanā 
un kravas iekraušanā konteineros. Interesanta 
un sarežģīta bija izbūvētā Technic visurgājēju 

trase, kurā ar radio vadāmās pults palīdzību 
nācās izstūrēt pašdarinātās Lego visurgājēju 
mašīnas, cenšoties izbraukt visu trasi, pārvarot 
gan tiltus, gan nelīdzenus klajumus, turklāt ne-
apgāžot mašīnu.  Liela aktivitāte notika arī brī-
vajā būvēšanas stūrītī, kur pasākuma dalībnieki, 
izmantojot piedāvātos Lego klucīšu kalnus, va-
rēja izpaust sevi, būvējot ko sirds kāro.  Piepra-
sīta bija arī meistarklase, kurā Latlug pārstāvji 
mācīja bērniem konkrēta modelīša salikšanu. Ja 
modelītis bija salikts pareizi, tad kā uzslavu par 
paveikto darbu katrs dalībnieks saņēma Lego 
cilvēciņu. Neizpalika arī uzvarētāju noteikšana.  
Ātrākie, veiklākie un prasmīgākie tika apbalvoti 
ar balvām – Lego komplektiem, kurus sarūpēja 
LatLug pārstāvji un svinīgi pasniedza Aglonas 
novada Lego faniem - Aleksandram Jemeļja-
novam, Akselam Kirsanovam, Dagnijai Poļake-
vičai, Vadimam Kozlovam,  Artim Poļikevičam, 
Ričardam Āriņam, Denisam Dronovam, Lau-
rim Saveļenokam, Meldrai Kirsanovai, Sabīnei 
Kurmei.  Ieguvēji ir visi labdarības pasākuma 
dalībnieki, kuriem bija iespēja būt kopā un jus-
ties jautri, rotaļīgi nopietni.  Prieks, ka unikālā 
Lego pasaule pirmoreiz ieceļojusi Latgales pusē 
-  Aglonā.   Pasākums bija plaši apmeklēts un 
sagādāja prieku apmēram diviem simtiem aglo-
niešu un apkaimes iedzīvotāju. Šī bija pirmā rei-
ze, kad mēs,  biedrība „Neaizmirstule”  rīkojam 
neparastu labdarības pasākumu, bet noteikti 
organizēsim vēl. 

Biedrības “Neaizmirstule” projektu asistente 
Ingūna BARKEVIČA I

Aglonā piepildās kvēlākie bērnu sapņi…..
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LTV1
6.00 Latvijas Republikas valsts 
himna
6.02 Ielas garumā
6.30 Rīta Panorāma
8.35, 15.05 Mīlas viesulis 
9.35, 16.05 Patvērums mīles-
tībai
10.30, 12.30, 13.50 Top-Shop 
10.45 Supernova 
12.50 Jakari 
13.20 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 Momentuzņēmums
0.10 Haleba. piezīmes no 
tumsas
1.05 Valdība

5.00 Saules izaicinātie 
5.30 Vides fakti

LTV7
6.00 Latvijas Republikas valsts 
himna
6.03, 5.30 Misija Londonā
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, 1.30 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

5.00 SeMS 

LNT
6.15 Nelabojamais Džims
6.45, 3.05 Šodien novados
7.00, 3.15 900 sekundes
9.00, 2.00 Dzīvīte
9.25, 14.20 Televeikala skatlogs
9.40 Mf. Lielizmēra mīlestība
11.50 Karamba!
12.00 Atgriezties dzīvam
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, 2.20 Gumušas stāsts
20.35 Degpunktā
21.10 Šerloks Holmss
23.10 Mf. Amerikāņu gangsteris
4.45 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 Visi mīl Reimondu
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, 1.25 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 Tētuka meitiņas 
13.50, 20.00 Naša Raša
18.55, 23.50 Brīvlaiks Meksikā 
21.00 Grūtniece 16 
22.05 Mf. Baisā rotaļa

TV5
6.45, 13.05 6 kadri
7.10, 13.35 Paralēlā pasaule
8.05, 14.35 Nevar būt!
9.05 Vareno mīļākās
10.00, 12.50 Top-shop
10.15, 17.30 Lavrovas metode
11.15, 18.30 Nemelo man!
12.20, 22.25, 0.35 Kriminal+

15.35, 19.50 Sasisto lukturu 
ielas
19.40 Ziņas
22.00 Vakars@22
23.00 Mf. Viņa jūs mīl
1.00 Mūzika

PBK
6.25, 9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
0.55 Ziņas
6.30 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 Precamies!
18.00, 20.45, 22.00 Latvijas laiks
18.05 Precamies!
19.00 Lai runā!
20.00 Laiks
21.20, 22.05 Biedri kolēģi
23.50 Vakars ar I.Urgantu
0.25, 5.55 Euronews

Televīzijas programmaTREŠDIENA, 25. februāris

Igaunijas neatkarības diena
Šodien visā Latvijā ir izkārti valsts 

karogi. Mūsu ziemeļu kaimiņi, ar kuriem 
mūs saista kopīga vēsture (Livonijas laiki) 
vairāku gadsimtu garumā, svin valsts svēt-
kus. Igauņi palīdzēja mums atgūt neatka-
rību, tāpēc viņu svētki ir arī mūsu svētki. 
Deviņus mēnešus pirms Latvijas Republi-
kas proklamēšanas dienas Toompea pilī, 
Tallinnā tika pasludināta Igaunijas valsts 
neatkarība.

Toompea ir pakalns, uz kura atrodas 
viduslaiku pils, kas  simbolizē varu. Tā 
tika uzbūvēta tajā vietā, kur mītiskā igau-
ņu varoņa Kaleva sieva Linda salikusi no 
milzīgiem laukakmeņiem pakalnu. Zem šī 
pakalna atrodas igauņu eposa varoņa Ka-
leva kaps. Simboliski. 1918.gada 24.febru-

ārī pilī tika pieņemta deklarācija par Igau-
nijas brīvvalsts neatkarību. 

Pēc Februāra revolūcijas, kas noti-
ka Krievijas impērijā 1917. gadā, Estlan-
des guberņu pārvaldīja Pagaidu valdības 
komisārs. Igauņi ievēlēja savas zemes 
augstāko pašvaldības iestādi – Zemes 
padomi, tajā tika pārstāvētas visas guber-
ņas pilsētas un pagasti. Padomē darbo-
jās sešas politiskās partijas, divi deputāti 
pārstāvējuši zviedru un vācu kopienas, 
trīs deputāti neietilpa nevienā no deputātu 
apvienībām. Pirmā sēde notika 1917.gada 
vasarā. Tika pieņemts lēmums cīnīties par 
Igaunijas autonomiju un vietējās pašvaldī-
bas -  Zemes padomes - pilnvaru paplaši-
nāšanu.

Drīz vien pēc apvērsuma Petrogradā 
1917. gada oktobrī Estlandes guberņas 
Zemes padome pārgāja nelegālā stāvoklī. 
Boļševiki organizēja Satversmes sapulces 
vēlēšanas, cerot uz to, ka lielākā daļa de-
putātu būs lojāli pret Ļeņina valdību. Vairāk 
nekā 65 % deputātu atbalstīja Igaunijas 
brīvvalsts neatkarību. Boļševiki atcēla vē-
lēšanu rezultātus, taču laika viņiem bija ļoti 
maz, Igaunijai tuvojās Vācijas karaspēks. 
Kamēr boļševiki drūzmējās Tallinnas ostā, 
gaidot tvaikoni uz Petrogradu, Zemes pa-
dome izveidoja Igaunijas glābšanas komi-
teju. Šai institūcijai bija uzticēta izpildvara 
un plašas pilnvaras tajā gadījumā, ja Ze-
mes padomei vairs nebūs iespēju turpināt 
savu darbību. 

Par Glābšanas komitejas locekļiem 
kļuva zināmi un cienījami cilvēki, Igauni-
jas valsts tēvi: jurists Konstantīns Petss, 
politiķis Juri Vilmss, ārsts Konstantīns Ko-
niks. Tieši šie trīs cilvēki izstrādāja dekla-
rāciju par Igaunijas brīvvalsts neatkarību. 
24.februārī Toompea pilī tika pasludināts, 
ka Igaunija ir patstāvīga, neatkarīga, de-

mokrātiski republikāniska valsts. Tika no-
drukāts un izplatīts „Igaunijas Neatkarības 
manifests”. Tajā pašā dienā Konstantīnu 
Petsu ievēlēja par tikko izveidotās Igauni-
jas Republikas Ministru kabineta vadītāju 
un iekšlietu ministru.

Tā sākusies neatkarīgās Igaunijas 
Republikas vēsture. Jau pēc dažām die-
nām Igaunijas galvaspilsētā Tallinā ienāca

Vācijas armija. Sākās cīņa par neat-
karību, kas noslēdzās tikai 1920.gadā. 

Pret Igaunijas Neatkarības manifesta 
autoriem liktenis ir bijis ļoti nežēlīgs. Juri 
Vilmsu mēnesi pēc valsts neatkarības pa-
sludināšanas nošāva vācieši. Vilmss kopā 
ar dažiem Igaunijas zemes padomes de-
putātiem ar ragavām devās uz Somiju ar 

mērķi panākt savas dzimtenes 
neatkarības atzīšanu starptau-
tiskajā sabiedrībā. Visa politisko 
aktīvistu grupa tika sagrābta un 
iznīcināta.

Konstantīns Koniks, Tērba-
tas universitātes profesors, ie-
gāja vēsturē arī ar to, ka 1920.
gadā izlasīja savu pirmo lekciju 
Medicīnas fakultātes studen-
tiem, bet pēc 15 aktīvas politis-
kās un pedagoģiskās darbības 

gadiem nomira, lasot lekciju ķirurģijā.
Konstantīns Petss kļuvis par pirmo 

Valsts prezidentu Igaunijas vēsturē. Šo 
amatu viņš ieguva pēc apvērsuma, ko 
organizēja kopā ar ģenerāli Laidoneru, 
Igaunijas bruņoto spēku virspavēlnieku. 
Valstī tika ieviests ārkārtas stāvoklis. Tā-
pat kā Kārlis Ulmanis, Konstantīns Petss 
aizliedza visas politiskās partijas, vēlāk vi-
ņam izdevās panākt ekonomisko izaugsmi 
valstī, apvaldīt galēji labējo un kreiso par-
tiju dedzību. 1940.gadā viņš bija vienīgais 
no Baltijas valstu līderiem, kurš pavēlēja 
atklāt uguni uz padomju kareivjiem, kas 
parādījās netālu no Kadriorga, preziden-
ta rezidences. Taču tad, kad tika nogali-
nāts pirmais Igaunijas kareivis, pavēle par 
uguns atklāšanu tika atcelta... Igaunijas 
Republikas prezidents tika apcietināts un 
izvests uz PSRS vēl līdz oficiālajai „pie-
vienošanai”. 14 dzīves gadus Konstantīns 
Petss pavadīja Ufas, Kazaņas un Tveras 
psihiatriskajās klīnikās. Pirmais Igaunijas 
prezidents mira 1956.gadā...

Igaunijas valsts ģerbonis sastāv no 
zelta vairoga, kurā novietotas trīs zilas lau-
vas. Šis simbols radies vēl 13. gadsimtā, 
Tallinnas ģerbonī. Un tā ir Dānijas karaļa 
dāvana. Bet karogs sastāv no trim joslām: 
zilas, melnas un baltas. Krāsu simboliku 
paši igauņi izskaidro tā: zila krāsa ir Igau-
nijas debesu zilgme, melna — zeme, kas 
nodrošina iztiku  tautai, bet balta — cilvēku 
tieksme pēc skaidrības un gaismas. Vi-
ņiem, protams, ir labāk zināms. 

Latvijas un Igaunijas vēsturē ir daudz 
kopīgu iezīmju. Vairāki pretendenti uz 
valsts teritoriju, deportācija, karš, represi-
jas… Kopīga pagātne un kopīga tagadne. 
Sveicam svētkos!

Andrejs JAKUBOVSKIS

24. februārī Ir iemesls!

Februāra vidū Viļānu novada Dek-
šārēs 13. reizi notika Ziņģētāju un stāst-
nieku vakars, kas jau ir kļuvis par tradicio-
nālu pasākumu, uz kuru ziņģēt un stāstīt 
ierodas ap 200 dalībnieku. Tā mērķis ir 
popularizēt mūsdienu folkloru kā sabied-
rības kultūras sastāvdaļu, veicināt tautas 
tradīciju saglabāšanu un pārmantojamī-
bas procesu, kā arī nodrošināt izglītoša-
nas un pieredzes apmaiņas procesu starp 
ziņģētājiem un stāstniekiem.

Ziņģētāju un stāstnieku vakarā piedalī-
jās latviešu un cittautu ziņģu un stāstāmās 
folkloras izpildītāji – gan individuālie, gan 
ģimeņu ansambļi, gan vokālie ansambļi, 
gan folkloras kopas, gan lauku kapelas, 
gan tautas mūzikas ansambļi, gan nacio-
nālo biedrību kolektīvi un citi interesenti. 
Šī gada pasākuma tēma „Satikšanās un 
patikšanās”. Folkloras izpildītāji tika aicinā-
ti dziedāt ziņģes par jaunu puišu un meitu 
attiecībām, mīlestību, iemīlēšanos, satik-
šanos un šķiršanos uz mūžu, nerātnībām, 
vecu ļaužu runām par šīm tēmām, veco 
ļaužu mīlestību utt. Ziņģētājus aicināja iz-
pildīt ziņģes, kas vismaz 50 gadus vecas, 
paaudzēs mantotas, savukārt stāstnieki 
bija aicināti stāstīt jocīgus, nerātnus, no-
pietnus, smieklīgus notikumus, anekdotes, 
atgadījumus, baumas par tēmu. 

Izvaltas tautas nama vadītāja Anasta-
sija Platace pastāstīja, ka Krāslavas nova-
du pasākumā pārstāvēja Izvaltas folkloras 
kopa “Izvoltīši” (vadītāja Anda Leikuma). 

“Mēs neesam bijuši visos 13 festivā-
los, varbūt tikai kādos septiņos,” turpina 
Anastasija. “Šoreiz braucām gandrīz pil-
nā sastāvā, devītais bija Reinis Leikums 
– jauns puika, kurš spēlē cītaru. Katrs ko-
lektīvs izpildīja divus numurus, mēs dzie-
dājām “Nadūd Dīvs veitulam”, kā arī mūsu 
pagasta jau nomirušās iedzīvotājas Teklas 
Šķipures sacerēto dziesmu “Izvaltā daudz 
ir puišu”. Mūs uzņēma ļoti silti, cilvēku jūra. 
Šo koncertu apmeklē daudz cilvēku, plus 
dalībnieki, kuru pulks šogad bija ļoti kupls, 
bija kolektīvs pat no Lietuvas. Pasākums 
bija domāts mīlestības popularizēšanai, 
ne velti notika Valentīndienā. Pēc tam no-
tika dalībnieku apsveikšana, turpinājums 
pie galdiņiem -- mācījāmies viens no otra 
rotaļas. Kāds parāda vienu rotaļu, cits – 
otru, un tā tas turpinājās.”

Mājup izvaltieši pārveda pērnā gada 
pasākumā izskanējušā repertuāra ierak-
stu kompaktdiskā, pateicību un balvu, ko 
dāvināja par kopā būšanu XIII Ziņģētāju 
un stāstnieku vakarā. Protams, arī jaukas 
un neaizmirstamas emocijas.

Juris ROGA

Tiekas ziņģētāji un stāstnieki

“Varavīksnes” skolas trešklasnieks Raimonds Moisejs - visjaunākais daiveris Latgalē.                              
Alekseja GONČAROVA un Sergeja ŠUĻGAS foto

Aizraujošā pasaule

Krimināls, notikumi
Laika periodā no 13.02.2015. līdz 
20.02.2015. Krāslavas iecirknī tika reģis-
trēti 50 notikumi. Būtiskākie:
•	 13. februārī ap plkst. 23.50 Krāslavā, Raiņa 

ielā nenoskaidrotas personas piekāva 1955. 
g. dzimušo vīrieti un atņēma mobilo telefo-
nu. Tika uzsākts kriminālprocess, notiek vai-
nīgo personu noskaidrošana.

•	 13. februārī Krāslavā no kāda dzīvokļa 
Sporta ielā I., dzimis 1990.g., nozaga divus 
portatīvos datorus un divus mobilos telefo-
nus. Agrāk tiesātam par mantiskiem nozie-
dzīgiem nodarījumiem vīrietim atkal draud 
kriminālatbildība pēc Krimināllikuma 175.
panta 3.daļas (zādzība ar iekļūšanu). 

•	 16. februārī Dagdas iecirknī tika uzsākts kri-
minālprocess par krāpšanu un sveša finanšu 
instrumenta nelikumīgu izmantošanu saka-
rā ar to, ka S., dzimusi 1974.g., izmantojot 
cietušās personas uzticību, noformēja vai-
rākus SMS kredītus 728, - eiro kopsummā. 

•	 17. februārī Krāslavā, Ezera ielā 16, nezi-
nāms vīrietis iekļuva neaizslēgtā dzīvoklī un 
neskatoties uz saimnieces - 1931. g. dzimu-
šās sievietes klātbūtni, nozaga naudu. No-
tiek izmeklēšana.

•	 Naktī uz 18. februāri Krāslavā, Jeremejeva 
ielā no no a/m VW Transporter tika nozagta 
navigācija Tom Tom un automagnetolas pa-
nelis. Notiek kriminālmeklēšanas pasākumi, 
vērsti uz vainīgās personas noskaidrošanu.
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CETURTDIENA, 26. 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, 23.35 100 g kultūras
18.00, 23.20 Ziņas
18.53 Ceturtā studija
19.30 100 līdz 100
20.00 700 pasaules brīnumi
20.30 Panorāma
21.15 TE!
22.15 Atgriešanās
0.20 Sastrēgumstunda
1.25 1:1
5.00 Saules izaicinātie 
5.30 Saknes debesīs 

LTV7
6.00 Latvijas Republikas valsts 
himna
6.03, 5.30 Misija Londonā
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 Es - savai zemītei
12.55 Latvija var! 
13.15 Vides fakti
13.45 LTV - 60
15.40, 1.35 Projekts Nākotne
16.10 Anekdošu šovs 
18.35 Bez apvainošanos
20.00 Čūsku pavēlnieks

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, 2.50 Nelabojamais Džims
6.45, 3.10 Šodien novados
7.00, 3.20 900 sekundes
9.00, 0.55 Dzīvīte
9.25, 14.20 Televeikala skatlogs
9.40 Mf. Ezermalas doktorāts
11.40 Zelta Mikrofons 
12.00 Atgriezties dzīvam
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, 1.15 Gumušas stāsts
20.35 Degpunktā
21.10 Profesija – mamma
22.05 Mistiskās slimības 
23.05 Mf. Sūtījums
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, 2.05 Dullās sacensības 
10.00 Mahinatori 
11.00 Reiz sensenos laikos 
12.00, 3.35 Visi mīl Reimondu 
13.05 Beibleidi 
14.35, 1.20 Atriebība 
15.35, 20.20 UgunsGrēks 
16.55, 2.50 Rozenheimas 
detektīvi

17.55, 5.45 Risks
19.00, 3.55 TV3 Ziņas
19.35, 4.25 Bez Tabu
21.00 Nozieguma skelets 
22.00 Mf. Izpirkuma asinis
23.35 Kinomānija 
0.15 Overtime TV
5.00 Īpašo uzdevumu vienība 
Hawaii 

TV3+
7.30, 17.50, 1.20 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 Tētuka meitiņas 
13.50, 20.00 Naša Raša
18.55, 23.50 Brīvlaiks Meksikā 
21.00 Sporta skolotājs
22.00 Mf. Nemaz ne brunču 
mednieks.

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

PBK
6.25, 9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
0.55 Ziņas 6.30 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 Precamies!
18.00, 20.45, 22.00 Latvijas laiks
18.05 Precamies!
19.00 Lai runā!
20.00 Laiks
21.20, 22.05 Biedri kolēģi
23.50 Vakars ar I.Urgantu
0.25, 5.55 Euronews
1.10 Pirms tumsas iestāšanās
1.55 Mf. Šausmīgā māsa
3.45 Mf. Dzīvoja drosmīgs 
kapteinis
5.30 Mūzika

RenTV Baltic
6.00 Izmeklētāji
6.25 Vovočka
6.50, 13.25 Čima leģendas
7.14, 0.44 Laika prognoze
7.15 Zaldāti
8.10 Skatīties visiem!
8.55, 19.45 Saviesīgas vakariņas
10.00 Top-shop 
10.15 Kara noslēpums 
12.25, 0.45 Maskava. Diena un 
nakts
13.55 Fiksiki
14.20, 18.35 Drošs līdzeklis
15.25 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, 1.30 Runājam un rādām
18.50 Pjatņicka nodaļa
20.45 Zirnekļtīkls
22.40 Dienas anatomija
23.35 Vecīši
2.30 Vasarnīca
3.35 Adrenalīns
4.30 Pirmās asinis
5.00 NTV rīts

RTR Krievija
5.00 Krievijas rīts
9.05 Spīdi, spīdi mana zvaigzne
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 Tur, kur tu
15.00, 4.10 Kamēr ciems guļ
17.15 Tiešais ēteris
19.55 Pavasarī uzplaukst 
mīlestība
21.50 Vakars
23.35 Karību krīze rezidenta acīm
0.20 Kamenskaja
1.15 Mākslas filma

ONT
6.00, 6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 
8.30, 9.00, 11.00, 13.00, 16.00, 
18.00, 20.30, 0.25 Ziņas
6.05 Mūsu rīts
9.05 Dzīvo vesels!!
10.25 Kontrolpirkums
11.05, 13.05, 16.10, 18.15, 
21.00 Sports
11.10 Fazenda
11.55 Moderns spriedums
13.10 Vīriešu/Sieviešu
14.10 Divatā ar visiem
15.10, 16.15 Laiks parādīs
16.50 Precamies!

18.20 Klasesbiedri
18.50 Lai runā! 20.00 Laiks
21.05 Biedri kolēģi
23.05 Eņģelis un dēmons
23.50 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, 23.25 Ziņas
6.05, 7.05 Ekonomikas ziņas
6.10, 7.10, 18.40, 22.50 Zona X
8.15 Septiņas jūdzes līdz 
debesīm
10.00, 12.00, 15.00 90 
sekundes
10.05, 19.00 Zoja
11.10, 15.40 Ģimenes me-
lodrāmas
12.05 Diena lielajā pilsētā
13.00 Nakts bezdelīgas
14.10, 17.40 Reģionālās ziņas
14.25, 23.55 Radu būšana 
16.35 Baltkrievijas Laiks
18.20, 23.05 Interešu sfēra
20.00 Panorāma
20.40 Speciālā reportāža
21.00 Pēdas
23.40 Sports

Baltkrievija 2
6.00 Telerīts
8.00, 19.50 TV barometrs
8.05, 15.45 Kulinārs
9.10 Baltkrievu virtuve
9.45 Piemāni mani
10.40 Mf. Pelnrušķīte 4 x 4. 
Viss sākas ar vēlēšanos
12.25 Ikri
13.00, 17.55 Interni
14.25, 19.15 Kā es iepazinos 
ar jūsu mammu
15.00 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 mīles-
tībai
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 Lūiss
23.15 Latvijas šlāgeraptauja
1.50 Atgriešanās
2.50 LTV - 60
3.50 Province
4.20 Sporta studija
5.00 Aizliegtais paņēmiens

LTV7
6.00 Latvijas Republikas valsts 
himna
6.03, 5.30 Misija Londonā
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 Kultūras mantojums 3D
14.00, 16.00 PČ bobslejā
15.05 Latviešu skvoteri
15.30, 4.30 Pie stūres
18.35 Personīgas lietas
20.00 Eiropa koncertos
20.55 Leģendārie albumi

22.00 Mf. Mākslinieks
23.50 Reiz Rīgā... 
2.55 Mikrofona dziesmas
5.00 SeMS 

LNT
6.15 Nelabojamais Džims
6.45, 3.00 Šodien novados
7.00, 3.10 900 sekundes
9.00, 0.50 Dzīvīte
9.25, 14.20 Televeikala skatlogs
9.40 Mf. Sieviešu pasaule
11.45 Ekstrasensi – detektīvi 
12.55 1001 Nakts
14.00, 17.50, 20.00 LNT ziņas
14.35 Diagnoze – vācēji 
15.40 Nemelo man!
16.50, 5.00 Nemīlētā
18.00, 1.10 Gumušas stāsts
20.35 Degpunktā
21.10 Glābiet mūsu ģimeni 
23.00 Greizais spogulis
2.40 Nelabojamais Džims
4.40 Bernards
5.40 Briklberija 

TV3
6.40, 14.10 Smurfi
7.10 Džeiks un Nekurnekadze-
mes pirāti 
7.40, 13.40 Sūklis Bobs Kvad-
rātbiksis 
8.00 Tētuka meitiņas 
9.00, 18.00, 1.55 Dullās sacen-
sības 
10.00 Nozieguma skelets
11.00 Reiz sensenos laikos 
12.00, 3.25 Visi mīl Reimondu 
13.05 Beibleidi 
14.35, 1.05 Atriebība 
15.30 Vecie ērmi
16.55, 2.45 Rozenheimas 
detektīvi 
19.00, 3.50 TV3 Ziņas
19.35, 4.20 Bez Tabu

20.20 Dzīves smalkumi 
20.40 Sanāciet, sadziediet!
22.10 Mf. Amerikāņu pīrāgs 
0.15 Galvenais aizdomās 
turamais
5.00 Īpašo uzdevumu vienība 
Hawaii 
5.45 Saikne

TV3+
7.30, 17.50, 3.55 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 Tētuka meitiņas 
13.50 Naša Raša
18.55, 2.30 Brīvlaiks Meksikā 
20.00 Mf. Sarkanās planētas 
noslēpums
21.55 Mf. Māsas kurpēs
0.25 Balsis

TV5
6.45, 13.05 6 kadri
7.10, 13.35 Paralēlā pasaule
8.05, 14.35 Nevar būt!
9.05 Vareno mīļākās
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, 19.50 Sasisto lukturu 
ielas
19.40 Ziņas
22.00 Vakars@22
23.00 Greizais spogulis
0.45 Mūzika

PBK
6.25, 9.00, 11.00, 14.00, 17.00 
Ziņas 6.30 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 Cilvēks un likums
18.00, 20.45 Latvijas laiks
18.05 Cilvēks un likums
19.00 Brīnumu lauks
20.00 Laiks
21.20 Balss. Bērni
0.00 Vakars ar I.Urgantu
0.55 Iļja Kabakovs. Visi netiks 
nākotnē
1.45 Euronews
2.15 1inCity
2.45 Mf. Laiks atpūtai no sest-
dienas līdz pirmdienai
4.25 Mf. Hokejisti

RenTV Baltic
6.00 Izmeklētāji
6.25 Vovočka
6.50 Belka un Strelka
7.09, 0.39 Laika prognoze
7.10 Zaldāti
8.00 Skatīties visiem!
8.55, 19.45 Saviesīgas vakariņas
10.00 Top-shop 
10.15 Varenie noslēpumi
12.25, 0.40 Maskava. Diena un 
nakts
13.25 Čima leģendas
13.55 Fiksiki
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 Pjatņicka nodaļa
20.40 Mf. Liktenīgā līdzība
22.45 Meklē Vetrovu...
0.20 Jūras velni
2.15 Buldogu šovs
3.05 Izmeklētāju superkomanda

RTR Krievija
5.00 Krievijas rīts
9.05 Rozes ar ērkšķiem Mirejai
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 Tur, kur tu
15.00, 4.10 Kamēr ciems guļ
17.15 Tiešais ēteris
20.00 Galvenā skatuve
22.15 Veiksmīgā
0.05 Kamenskaja
1.05 Dāma ar sunīti

ONT
6.00, 6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 
8.30, 9.00, 11.00, 13.00, 16.00, 
18.00, 20.30, 0.45 Ziņas
6.05 Mūsu rīts
9.05 Dzīvo vesels!!
10.25 Kontrolpirkums
11.05, 13.05, 16.10, 18.15, 
21.00 Sports
11.10 Fazenda
11.55 Moderns spriedums
13.10 Vīriešu/Sieviešu
14.05 Mācīties dzīvot
14.35 Laiks parādīs
16.15 Mf. Balāde par zaldātu
18.20 Gaidi mani. Baltkrievija
18.55 Brīnumu lauks

20.00 Laiks
21.05 Mf. Filomena
22.50 Vakars ar I.Urgantu
23.45 Vakars Minskā

Baltkrievija 1
5.00, 6.20, 7.15 Labrīt!, Balt-
krievija!
6.00, 7.00, 8.00, 11.00, 14.00, 
18.00, 22.50 Ziņas
6.05, 7.05 Ekonomikas ziņas
6.10, 7.10, 18.20 Zona X
8.15 Pēdas
10.00, 12.00, 15.00 90 sekundes
10.05, 18.55 Zoja
11.10, 15.30 Ģimenes melodrāmas
12.05 Diena lielajā pilsētā
13.00 Nakts bezdelīgas
14.10, 17.40 Reģionālās ziņas
14.25, 23.20 Zelta slazds
16.25 Nezināmā Baltkrievija
16.55, 20.40 Mūsējie
17.10 Lielā reportāža
20.00 Panorāma
20.55 Septiņas jūdzes līdz 
debesīm
23.10 Sports

Baltkrievija 2
6.00 Telerīts
8.00, 20.10 TV barometrs
8.05, 15.30 Kulinārs 
9.10 Kapeika kapeikā
9.40 Mf. Otrā iespēja
11.55 Mf. Es gribu to redzēt
12.30 Karsts ūdens
12.50 Interni
14.15 Kā es iepazinos ar jūsu 
mammu
14.50 Ir nu gan!
16.35 Mīlestība rajonā
17.35 Mf. Svešie
20.00 KENO
20.20 Gribu nokļūt televīzijā!
20.50 Ekstrasensi veic izmek-
lēšanu
21.55 Reportieris
22.40 Mf. Marsa spoki

PIEKTDIENA, 27. februāris

1.10 Politika
2.05 Mf. Zāles pret bailēm
3.40 Mf. Cilvēks savā vietā
5.30 Mūzika

RenTV Baltic
6.00 Izmeklētāji
6.25 Vovočka
6.50, 13.30 Čima leģendas
7.14, 0.54 Laika prognoze
7.15 Zaldāti
8.10 Skatīties visiem!
8.55, 19.45 Saviesīgas vakariņas
10.00 Top-shop 
10.15 Kara noslēpums 
12.25, 0.55 Maskava. Diena un 
nakts
14.00 Fiksiki
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 Pjatņicka nodaļa
20.45 Zirnekļtīkls
22.40 Dienas anatomija
23.30 Vecīši
2.30 Dzīvokļa jautājums
3.35 Adrenalīns

4.30 Pirmās asinis
5.00 NTV rīts

RTR Krievija
5.00 Krievijas rīts
9.05 Aizmirstais vadonis. Alek-
sandrs Kerenskijs
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 Tur, kur tu
15.00, 4.10 Kamēr ciems guļ
17.15 Tiešais ēteris
19.55 Pavasarī uzplaukst 
mīlestība
21.50 Speciālais korespondents
23.35 Skaidras naudas kults
0.25 Kamenskaja
1.20 Mākslas filma

ONT
6.00, 6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 
8.30, 9.00, 11.00, 13.00, 16.00, 
18.00, 20.30, 0.25 Ziņas
6.05 Mūsu rīts
9.05 Dzīvo vesels!!
10.25 Kontrolpirkums
11.05, 13.05, 16.10, 18.15, 
21.00 Sports
11.10 Fazenda
11.55 Moderns spriedums
13.10 Vīriešu/Sieviešu
14.10 Divatā ar visiem
15.10, 16.15 Laiks parādīs
16.50 Precamies!
18.20 Klasesbiedri
18.50 Lai runā!
20.00 Laiks
21.05 Biedri kolēģi
23.00 Eņģelis un dēmons
23.50 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, 23.35 Ziņas
6.05, 7.05 Ekonomikas ziņas
6.10, 7.10, 18.40, 23.00 Zona X
8.15 Pēdas
10.00, 12.00, 15.00 90 sekundes
10.05, 19.00 Zoja
11.10, 15.35 Ģimenes melodrā-
mas
12.05 Diena lielajā pilsētā
13.00 Nakts bezdelīgas
14.10, 17.40 Reģionālās ziņas
14.25, 0.05 Radu būšana
16.35 Baltkrievijas Laiks
18.20, 23.20 Interešu sfēra
20.00 Panorāma
20.40 Aktuāla intervija
21.00 Triumfs. Sporta varo-

ņiem
23.55 Sports

Baltkrievija 2
6.00 Telerīts
8.00, 20.20 TV barometrs
8.05 Kulinārs 
9.05 Karsts ūdens
9.25, 20.35 Piemāni mani
10.20 Mf. Gladiators
12.05 Madagaskaras pingvīni
12.55, 17.55 Interni
14.25, 19.20 Kā es iepazinos 
ar jūsu mammu
14.55 Reportieris
15.45 Kulinārs
16.55 Mīlestība rajonā
19.50 Reālā pasaule
20.25 Sportloto 5 no 36
20.30 KENO
21.40 Futbols
0.10 Visuvarenie Džonsoni



8 2015. gada 24. februāris

“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.

SIA „RENEM P” 
iepērk jaunlopus, liellopus, 

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

29996309, 26373728, 
26393921.

SIA “AIBI” iepērk liellopus,
jaunlopus, aitas, kazas, zir
gus,cūkas.Labascenas.Sa
maksatūlītēja.Svari.

Tālr. 26142514, 20238990.

LAIKA ZIŅAS

25.02. 26.02. 27.02.

 + 2 ... + 7  + 3 ... + 4 + 2 ... + 4

DA   1 m/s ZA  2 m/s D      1 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.

Nepilnu gadu Marija Karole 
vada garīgās mūzikas kori “Glo-
ria”. Kādā februāra svētdienā zem 
senlaicīgās baznīcas velvēm iz-
skanēja kora pirmais koncerts. 

Lieliskā dievnama akustika 
un veiksmīgi izvēlētais reper-

tuārs sniedz daudzajiem klausī-
tājiem īstu baudījumu. Jaunais 
Krāslavas KN kolektīvs šajā pa-
tiesi pavasarīgajā dienā saņēma 
daudz sirsnīgu apsveikumu un 
ziedu.

Alekseja GONČAROVA foto

Pirmais koncerts

•	 28. februārī un 7.martā turpināsies Dagdasnovadavīriešuvo
lejbolačempionāts. Spēļu grafiks un rezultāti www.dagda.lv.

•	 27. februārī JIC „Parka rozes” notiks Pasaulessniegadiena.
•	 28. februārī plkst. 10.00 Svariņu sporta zālē notiks novusaun
šautriņumešanasturnīrs.

•	 28.februārī plkst.15.00 Ezernieku Saietu namā notiks Groziņu
vakars„Беларускiярушнiкi”. Pasākumā piedalīsies Jēkabpils 
tautas dziesmu ansamblis “Zaviruha”; Dagdas Baltkrievu biedrī-
bas vokālie ansambļi ‘’Akolica’’ un ‘’Vjarba’’; Teatrālā studija ‘’Ver-
bica’’; Ezernieku ‘’Tautību studija’’; Svariņu instrumentālais trio.

•	 28.februārī notiks Krāslavas,Aglonas,Dagdasnovaduzemle
dusmakšķernieku ceļojošā kausa izcīņa. Pulcēšanās un re-
ģistrācija plkst.6:30 pie Andzeļu pagasta ēkas. Nolikums, dalības 
maksa un kontaktinformācija pieejams www.dagda.lv.

•	 5.martā pie „Veselības un sociālo pakalpojuma centra „Dagda””, 
Brīvības ielā 29, Dagdā ieradīsies Veselības Centrs 4 mobilais
mamogrāfs.

•	 7.martā notiks Dagdas novada zemledus makšķernieku sa
censības. Pulcēšanās un reģistrācija plkst.6:30 Dagdas ezera 
jaunajā pludmalē. Nolikums, dalības maksa un kontaktinformācija 
pieejams www.dagda.lv.

Pasākumi Dagdas novadā

KAPU PIEMINEKĻU 
IZGATAVOŠANA

•  Visu akmens veidu un 
formu pieminekļi. 

•  Elastīgas cenas. Atlaides.

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

Dagda, Rīgas iela 2a, tālr. 
28686822.

PĀRDOD

Plastikātalogiundurvis.
Atlaides līdz 40 %

Metāladurvis. 
Atlaides līdz 35 %

Iekštelpudurvis. 
Atlaides līdz 25 %

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

PĒRK DAŽĀDI

IEPĒRK  METĀLLŪŽŅUS
Augstas  cenas. 

 Strādājam  jebkurā laikā. 
Tālr. 29198531

Preces dārzam un mājai!
Kūdra, organiskā zeme, ispolīns, 

mēslojumu, sēklas, sīksīpoliņus, 
balsināšanas līdzekļus kokiem un 
daudz citu preču par izdevīgām 
cenām. Akumulatoriem - Ziemas 
izpārdošana!

SIA “Jēkabpils pie-
na  kombināts” iepērk 

 konvenciālo un  bioloģisko pienu.
Tālr. 26182211.

1.5 - istabu dzīvokli Krāslavā. 
Tālr. 29771200;
“KIA Carnival” - 2.3, dīzelis,2006., 
7 vietas, melna. T. 28329510;
“VW Passat” - 1.8, benzīns, 1996; 
“Mitshubishi Pajero” - 2.5 D, 
1993., visām ir TA. T. 27860567;
“AUDI A6” - 2.5 TDi, 1995., TA uz 
gadu, 1700 €. Tālr. 26865335;
“AUDI 80 B4”- 1.9 TDi, 1994., TA 
līdz novembrim. Teicamā stāvok-
lī. Tumši zaļa. Tālr. 26694244;
piena kvotas (5 t), 80 €/ t. Tālr. 
26763871;
govi, sienu ruļļos. T. 26489165;
pārtikas un sēklas kartupeļus. 
Piegāde. Tālr. 27131681; 
timotiņa sēklas. Tālr. 28778113;
zāģmateriālus, arī pēc pasūtīju-
ma. Tālr. 29728133;
kurināmās kūdras briketes. 85 
€/t. Ar piegādi. Tālr.29409413; 
malku, zāģētus atgriezumus. 
Tālr. 29762873.

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;
nelielu daudzumu (15 m3) egles 
uz celma Grāveru pagastā 
vai tuvākajā apkārtnē. Tālr. 
29233665;
traktorus T-40, MTZ 52, 82 vai 
JUMZ. Jebkurā stāvoklī par jūsu 
cenu. Tālr. 29485804.

Vajadzīgs cilvēks veca, guloša slim-
nieka aprūpei ar dzīvošanu uz vie-
tas. Tālr. 28148530.
Vajadzīgs cilvēks veca cilvēka aprū-
pei Krāslavā. Tālr. 26543703.
Sieviete bez kaitīgiem ieradumiem 
pieskatīs vecu cilvēku Krāslavā. T. 
20304043.
VĒLOS ĪRĒT 1-istabas dzīvokli. 
Tālr. 26896349.
Vīrietis meklē darbu celtniecībā (dzī-
vokļu, māju remonts). Zāģēju, skal-
du malku. Tālr. 28753676.
Galda datoru un portatīvo datoru re-
monts, tīrīšana. Uzstādu Windovs. 
Tālr. 26739402.
Bez maksas paņemsim nevajadzīgu 
sadzīves tehniku (ledusskapjus, gā-
zes plītis, TV utt.). Tālr. 27540758.

Krāslavas “Varavīksnes” vi-
dusskolas 4.a klases skolēni, 
vecāki un klases audzinātāja 
izsaka dziļu līdzjūtību Ļošam 
Plotņikovam sakarā ar tēva 
nāvi.

Vācu uzņēmums 
„Magnoflex” 

aicinadarbā
TIRDZNIECĪBAS KONSULTANTUS 

Latgalesreģionā.

Ja esi pozitīvs/-a, aktīvs/-a 
(vecumā no 28 līdz 55) un 
Tev ir personīgais auto, sūti 
savu CV un motivācijas vēstu-
li uz magnoflexlatvia@gmail.
com līdz 08.03.2015.

Izvēlētos kandidātus gaida 
profesionālas apmācības, labi 
noorganizēts darbs un augsts 
atalgojums.

Uzziņas pa tālruni: 
29267239, 26428939.

Latvijas Lauku Konsultāciju centra Tālākizglītības nodaļa  ir izstrā-
dājusi profesionālās pilnveides izglītības programmu „Lauksaimnie-
cības pamati”,  kas Latvijā noteikta kā sākotnējā lauksaimnieciskā 
izglītība. 

Programma ir licencēta un akreditēta īstenošanai SIA „Latvijas 
Lauku konsultāciju un izglītības centrs”.

Krāslavas konsultāciju birojs organizē pieteikšanos apmācībām 
„Lauksaimniecības pamati”. Lauksaimniekiem, kuri plāno startēt 
projektu konkursā „Mazo saimniecību attīstība” (iepriekš ‘’Daļēji na-
turālo saimniecību pārstrukturēšana – DNS”’), būs nepieciešams 
izglītību apliecinošs dokuments par 160 stundām.

Uz apmācībām pieteikties pie novadu lauku attīstības konsultan-
tiem, vai Krāslavas birojā, tālr. 65681102, mob. tel. 28370906 līdz 
09.03.2015.

Mācību programmā var pieteikties klausītāji ar jebkuras pakāpes 
sākotnējo izglītību.

Kā arī klausītāji bez lauksaimniecības izglītības:
•	 pārņemot apsaimniekošanā ģimenes īpašumā esošu saimnie-

cību, personai programmu „Lauksaimniecības pamati” jāapgūst 
obligāti;

•	 dodoties lauksaimniecības darbu veikšanai Skandināvijas valstīs 
programmas „Lauksaimniecības pamati” apguve ir vēlama;

•	 zināšanu līmeņa paaugstināšanai programmas apguve ir vēlama 
jebkuram cilvēkam uzsākot  darbus  lauksaimniecībā.

22 gadus kopā ar jums!

AIZDEVUMI
Krāslavā, Brīvības ielā 24,
Dagdā, Daugavpils ielā 8 

(piektdienās 10:30 -12:30).

Tālr. 65622735, 28229290.

28.februārī Dagdas novada 
Tautas namā plkst. 15.00

Rēzeknes Tautas teātra izrāde - 
komēdija latgaliski ar dziedāšanu 
un dancošanu

PATENTĒTS INTELIĢENTS
Ieejas maksa - 3 Eur, 2,50 EUR 

(skolēniem,studentiem, pensio-
nāriem,invalīdiem)

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,
uzrādotapliecību

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
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