
• Kopumā Latvijā nodokļu slogs ir salīdzinoši zems, lai fi nansētu 
visas valsts budžeta nepieciešamības, pirmdien intervijā Latvijas 
Televīzijas raidījumā “Rīta Panorāma”  teica Eiropas Komisijas 
(EK) priekšsēdētāja vietnieks eiro un sociālā dialoga jautāju-
mos Valdis Dombrovskis. Viņaprāt, ar pašreizējo nodokļu poli-
tiku valsts nevar atļauties fi nansēt visas nepieciešamības. Viņš 
arī atzīmēja, ka ministriju budžeta pieprasījumi, kas vairākkārt 
pārsniedz iespējas tos fi nansēt, nav jauna situācija. Tāpat Dom-
brovskis pauda viedokli, ka Latvijai ir jāturpina virzīties uz mērķi 
nepārsniegt budžeta defi cītu 1% apmērā no iekšzemes koppro-
dukta.

• Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrība (LIZDA) 
iestājas par pedagogu darba samaksas modeļa nomaiņu, taču 
vienlaikus vēlas skaidrākus aprēķinus. Atbilstoši Ministru kabi-
neta lēmumiem līdz 2015. gada 1. septembrim jāizstrādā jauns 
pedagogu darba samaksas modelis, lai izveidotu caurredzamu 
pedagogu atalgojuma aprēķina metodiku, tādējādi ļaujot efektī-
vāk pārvaldīt fi nanšu resursus. Lai nākamajā mācību gadā jauno 
atalgojuma modeli varētu veiksmīgi ieviest, vienlaikus jāveic vai-
rāki pasākumi skolu tīkla sakārtošanai.

• Vismaz 39 Brocēnu novada domes darbinieki ilgstoši, iespējams, 
piesavinājušies pašvaldības naudu vairāk nekā 100 tūkstošu eiro 
apmērā. Par atklāto, iespējams, noziedzīgo rīcību laika periodā 
no 2009. - 2015. gadam Valsts kontrole (VK) informējusi Ģenerāl-
prokuratūru. Pašvaldības nauda bez jebkāda pamatojuma dota 
visdažādākajos amatos strādājošajiem. Raidījuma “De facto” rī-
cībā esošā informācija liecina, ka vismaz 39 darbiniekiem nepilnu 
sešu gadu laikā pārskaitīti vairāk nekā 100 tūkstoši eiro.

• Šogad pirmajā ceturksnī ar maksājumu kartēm veikti 62,72 mil-
joni darījumu, kuru kopējais apjoms bija 2,26 miljardi eiro. Sa-
līdzinājumam - pērn pirmajā ceturksnī ar maksājumu kartēm tika 
veikti 56,7 miljoni darījumu, kuru kopējais apjoms bija 2,14 miljoni 
eiro, liecina Latvijas Komercbanku asociācijas publicētie dati.

• Pērn salīdzinājumā ar 2013. gadu fi nansējums bērnu veselības 
aprūpes pakalpojumu sniegšanai ir pieaudzis par sešiem miljo-
niem eiro, kopumā sasniedzot teju 86 miljonus eiro, liecina Na-
cionālā veselības dienesta (NVD) apkopotā informācija. Pērn par 
bērniem sniegtajiem stacionārajiem un ambulatorajiem veselības 
aprūpes pakalpojumiem valsts samaksājusi gandrīz 86 miljonus 
eiro, informē NVD pārstāve Māra Āboliņa.

• Pieaudzis gan Latvijas, gan ārvalstu iedzīvotāju adoptēto bērnu 
skaits. Latvijas iedzīvotāji līdz 1. jūnijam adoptējuši 66 bērnus, 
kas ir par 19 bērniem vairāk nekā pirms gada šajā laika periodā. 
Savukārt uz ārvalstīm adoptēto bērnu skaits līdz jūnija sākumam, 
salīdzinot ar pagājušā gada attiecīgo laika periodu, sarucis par 
15 bērniem. Šogad pirmajos piecos gada mēnešos uz ārvalstīm 
adoptēti 56 bērni no Latvijas.

• Cēsīs paralēli automašīnu stāvlaukuma rekonstrukcijai Uzvaras 
bulvārī 22 notiek arī arheoloģiskā izpēte, jo būvniecības darbi 
tiek veikti arheoloģiskā pieminekļa Cēsu dzelzceļa stacijas sen-
kapu teritorijā. Izpētes darbu gaitā arheologu komanda seko līdzi 
būvniecībai, lai tās gaitā netiku izpostītas iespējamās arheoloģis-
kās liecības, kas atklāšanās gadījumā tiek dokumentētas.
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 Laikraksta “Ezerzeme” 
 redakcija 

pieņem sludinājumus 
katru darba dienu 

no plkst. 8.00 līdz 17.00.
Tālr. 65681464.

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

profili. Atlaides līdz 35 %. 
METĀLA DURVIS.

Tālr. 27878088 (Dagda), 
28230237

Latvijā

Sia Māra N 
aicina darbā 

PĀRDEVĒJU
 dārza un meža 
tehnikas nodaļā

Krāslavā, Aronsona ielā 5

Prasības: labas datorprasmes 
 CV lūdzam sūtīt uz e-pastu 

mara.n@apollo.lv
Tālr. 26525566.

Kapu svētki

Izvaltas draudzes kapos:
Suveizdišķu — 27. jūnijā, 15:00
Rimšānu — 25. jūlijā, 15:00
Izvaltas — 26. jūlijā, 13:00

Borovkas draudzes
kapos:
Kaplavas — 11. jūlijā, 15:00 
Muļķu — 18. jūlijā, 15:00
Borovkas — 19. jūlijā, 15:00
Stašānu — 1. augustā, 13:00
Užinkalna — 1. augustā, 14:00

Profesionāla  
 videonovērošana.

Kvalitāte, garantija.
Tālr. 28203995

e-pasts: info@nsis.lv

19. jūnijā aicinām jūs uz 
Līgo svētku 

gadatirgu Dagdā!

Laipni lūgti!
T. 29415291. 

 Vien abi kopā Jūs esat patvērums viens otram,
Kad dvēseles nestunda klāt -

Ar vīrieša spēku un sievietes maigumu
Nav baiļu pret bargāko negaisu stāt.

Sveicam Irēnu un Romualdu 
Višņevskus 

55 gadu kāzu jubilejā.

Vēlam labu veselību un daudz baltu un 
saulainu dieniņu kopā nodzīvot.

Oļševsku un Orlovsku ģimenes

Pārtikas un veterinārais die-
nests (PVD) aicina patērētājus 
neiegādāties interneta vietnēs 
piedāvāto uztura bagātinātāju 
Arnold Iron Dream Concentrated 
Night Time Recover, jo šī uztura 
bagātinātāja sastāvā ir konstatē-
ta veselībai kaitīga viela 2,4 – di-
nitrofenols jeb DNP.

Minētais uztura bagātinātājs 
nav reģistrēts PVD uztura bagā-
tinātāju reģistrā un tā izplatīšana 
Latvijā nav atļauta. PVD aicina 
patērētājus, kuri šo produktu ir 
iegādājušies, pārtraukt tā lietoša-
nu, kā arī neiegādāties to interne-
ta veikalos.

DNP ir sintētiska ķīmiska 

viela, kas strauji samazina sva-
ru un internetā tiek piedāvāta ar 
dažādiem nosaukumiem (piemē-
ram, 2,4-dinitrophenol, Dinosan, 
Dnoc, Solfo Black, Nitrophen, 
Aldifen, Chemox) dzeltena pul-
vera, kristālu vai kapsulu formā, 
arī krēma veidā. DNP nav atļauts 
izmantot pārtikas, tostarp uztura 
bagātinātāju ražošanā.

Produktu galvenokārt lieto 
cilvēki, kas nodarbojas ar bodi-
bildingu (kultūrismu) un fi tnesu, 
lai mazinātu taukus un uzlabotu 
muskuļu masu. Eiropas Ātrās 
brīdināšanas sistēmā (RASFF) šī 
gada maijā saņemta informācija 
par Apvienotajā Karalistē reģis-

trētu nāves gadījumu, ko izraisī-
jusi produkta, kura sastāvā bija 
DNP, lietošana.

Veselībai bīstamas vielas tirdzniecība 
un izplatīšana internetā

SIA “Māra N” 
Līgo  piedāvājums

• Eļļa 10x40 — 1l -1.99 Euro
• Vējsti klu šķidrums — 4l -1.20 Euro
• Ugunsdzēšamais ap. — 8.50 Euro

Dagda,   Asūnes 6, tālr. 29438976.
Krāslava, Aronsona 5, 

tālr. 26178556

Šodien numurā

Galvaspilsētas Ķengaraga mikrorajonā aizvadītajā sestdienā ar-
hibīskaps Zbigņevs Stankevičs iesvētīja jauno Sv. Antona Romas ka-
toļu baznīcu, ko par tautas saziedotajiem līdzekļiem uzbūvēja mūsu 
novadnieks Oļģerts Daļeckis.

Vairāk informācijas - nākamajā numurā.

ATTĒLOS:
Zbigņeva Stankeviča sprediķa fragments; Oļģertu Daļecki, kurš 
nosvinējis pus gadsimta jubileju augstajā garīdzniecības amatā, 
sveic brāļameita no Kombuļiem Vanda Hodanenoka.

Alekseja GONČAROVA foto

Kalpo Dievam un būvē dievnamus
Garām palaisto iespē-

ju un iedomāto draudu 
laiks

2.lpp

Apstiprina atbalsta 
piešķiršanas kārtī-
bu mazajām lauku 

saimniecībām
3.lpp

Interesanti sižeti mēdz 
nolaisties arī no gaisa

4.lpp

Valsts budžetā nav 
atvēlēti līdzekļi Latvi-
jas talantīgo jauniešu 

dalībai Starptautiskajās 
olimpiādēs

5.lpp

Kā arī TV programma, 
sludinājumi, reklāmas un daudz 
citas noderīgas un aktuālas 
informācijas. 
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Itālija brīdina Eiropu
Itālija svētdien draudēja 

izmantot migrantu krīzes risi-
nājumam plānu B, kas “kaitēs 
Eiropai”, ja valstij netiks sniegta 
lielāka palīdzība krīzē pēc tam, 
kad Austrija un Francija izraidīja 
patvēruma meklētājus atpakaļ uz 
Itāliju, kur viņi ieradās. 

Itālijai ir grūtības izmitināt 
nebeidzošo migrantu, kas pāri 
Vidusjūrai, parasti nedrošos ku-
ģos vai laivās, ierodas valstī, plūs-
mu, bet pēdējās dienās situāciju 
ir saasinājusi Francijas un Austri-
jas rīcība uz robežas, kas Itālijas 
dzelzceļa stacijās radījusi milzu 
migrantu sastrēgumus. Eiropas 
Savienībai (ES) ir grūtības panākt 
vienprātību par tās ierosināto bēg-
ļu sadales plānu, kas paredz 24 
000 bēgļu nogādāt citās valstīs no 
zemēm, kur tie sākotnēji ierodas. 
Itālija gan cer, ka ES samitā 25.-
26. jūnijā tiks pieņemti vēl tālejo-
šāki plāni. Vairāk nekā 57 tūkstoši 
migrantu un patvēruma meklētāju 
šogad ir izglābti jūrā un nogādāti 
Itālijā. Pērn šajā pašā laika posmā 
tādu bija ap 54 tūkstošiem, infor-
mēja Renci. Itālija vēlas, lai arī ci-
tas bloka valstis uzņemas zināmu 
daļu migrantu nastas.

Erdogans tiekas ar 
Putinu

Krievijas prezidents Vladi-
mirs Putins sestdien Maskavā 
uzņēmis savu Turcijas kolēģi 
Redžepu Tajipu Erdoganu. Abi 
līderi pārrunāja enerģētikas jau-
tājumus un situāciju Sīrijā. Viņi 
abi iepriekšējā dienā piedalījās 
Eiropas spēļu atklāšanā Azerbai-
džānas galvaspilsētā, un pirms 
sestdienas sarunu sākuma Erdo-
gans Putinam norādīja uz apstāk-
li, ka neviens no Eiropas Savie-
nības (ES) līderiem Baku nebija 
ieradies. Uz to Putins atbildēja, 
ka Turcija kā ES kandidātvalsts 
Baku ir pārstāvējusi visu ES. 
Pirms abu līderu sarunām Krem-
ļa pārstāvis pavēstīja, ka to gaitā 
paredzēts apspriest naftas vada 
“TurkStream” būvi, kuru plānots 
uzsākt jūnija beigās. Abi līderi ga-
tavojas apspriest arī Sīrijas krīzi, 
kā arī Kalnu Karabahas jautāju-
mu, piebilda Dmitrijs Peskovs.

Pasaulē

Kā Jūs vērtējat mūsu valsts iespējas uzņemt Āfrikas un Āzijas valstu bēgļus atbilstoši ES kvotām? Jūsuprāt…?

Tatjana Azamatova, so-
cioloģe: “Atsevišķi politiķi, tā-
pat kā vairums Latvijas iedzīvo-
tāju, pret šo perspektīvu izturas 
negatīvi. No otras puses, mūsu 
valstij ir pienākums un tā ir 
spiesta pakļauties Eirokomisi-
jas prasībām. Varam būt droši: 
agri vai vēlu tas notiks.”

Lūcija Lipiņa, pensio-
nāre: “To nekādā gadījumā 
nedrīkst pieļaut. Latvija ir 
maza valsts, mums tāpat ir 
pastāvīgs bezdarbs, liekas 
naudas budžetā nav. Gaidā-
majiem bēgļiem ir cita ticība, 
mentalitāte. Lai viņus uzņem 
bagātās valstis.”

Aivars Trubačs, uzņēmējs: 
“Šobrīd esošajā negatīvajā demo-
grāfiskajā situācijā Latvijai cilvēki ir 
vajadzīgi. Skaidri zinu, ka atbrau-
cēji no bijušajām Padomju Savienī-
bas valstīm adaptēsies pietiekami 
labi. Taču šaubos, vai Āfrikas un 
Āzijas valstu bēgļu integrācija no-
ritēs veiksmīgi. Un vai viņi paši te 
gribēs dzīvot?”

Viedokļus uzklausīja Aleksejs GONČAROVS

Publiskā sektora 
vakances būs jāpublicē 

arī NVA mājas lapā
Nodarbinātības valsts aģentūras 

(NVA) vakanču portālā būs pieejama 
informācija izsludinātajiem konkur-
siem uz brīvajām darbavietām valsts 
un pašvaldības iestādēs un to uzņē-
mumos. To paredz izmaiņas Bezdarb-
nieku un darba meklētāju atbalsta 
likumā, ko ceturtdien, 11. jūnijā, kon-
ceptuāli atbalstīja Saeima. Plānots, ka 
pienākums publicēt informāciju NVA 
portālā stāsies spēkā no 2016. gada 
1. janvāra.

Grozījumi arī paredz noteikt, ka 
mobilitātes pabalstu varēs saņemt ne 
tikai tās personas, kuras nodarbinā-
tas privātajā sektorā, bet arī publiska-
jā sektorā strādājošie. Likumprojekta 
autori norāda, ka minētā pasākuma 
mērķis ir mazināt bezdarba iestāša-
nās risku un tas var iestāties neatka-
rīgi no tā, vai persona strādā pie ko-
mersanta vai publiskajā sektorā. 

Lai nodrošinātu, ka NVA klienti ir 
sasniedzami un ar viņiem iespējams 
sazināties dažādu nodarbinātības un 
bezdarba jautājumu risināšanai, li-
kumā plānots noteikt, ka atbalstu ir 
tiesības saņemt tikai tām personām, 
kuras deklarējušas savu dzīvesvietu. 

Grozījumi Bezdarbnieku un dar-
ba meklētāju atbalsta likumā Saeimai 
vēl jāskata otrajā un trešajā lasījumā. 

Sodu palielināšana 
par atļautu ātruma 

pārsniegšanu
Saeima atbalstīja Iekšlietu minis-

trijas piedāvātās izmaiņas, kas paredz 
straujāku naudas sodu pieaugumu. 
Pieņemtie grozījumi par ātruma pār-
sniegšanu līdz 10 kilometriem stundā 
turpmāk vieglo automobiļu vadītājiem 
paredz tikai brīdinājumu, savukārt kra-
vas auto varēs izteikt brīdinājumu vai 
uzlikt naudas sodu 10 eiro apmērā.

Par ātruma pārsniegšanu no 21 
līdz 30 kilometriem stundā ar viegla-
jiem automobiļiem ārpus apdzīvotām 
vietām naudas sods būs jau 40 eiro, 
bet apdzīvotās vietās tas tiks vēlreiz 
dubultots, sasniedzot 80 eiro. Savu-
kārt par ātruma pārsniegšanu virs 60 
kilometriem stundā sods būs robežās 
no 360 līdz 480 eiro, atņemot tiesības 
uz 6 mēnešiem.

Par pārkāpumiem apdzīvotās 
vietās paredzēti attiecīgi vēl bargāki 

sodi – no 1040 līdz 1400 eiro ar tiesību 
atņemšanu uz 24 mēnešiem.

Augstākas 
prasības bāriņtiesu 

amatpersonām
Personām, kuras pretendē 

uz amatu bāriņtiesā, turpmāk būs 
jābūt vismaz 30 gadus vecām un 
jāatbilst augstākām izglītības, pie-
redzes un valsts valodas zināšanu 
prasībām. To paredz grozījumi Bāriņ-
tiesu likumā, ko ceturtdien, 11. jūni-
jā, otrajā lasījumā pieņēma Saeima. 
Paaugstinātas arī izglītības un darba 
pieredzes prasības — darbam bāriņ-
tiesā būs nepieciešama otrā līmeņa 
augstākā akadēmiskā vai profesionā-
lā izglītība noteiktā nozarē, kā arī ne 
mazāk kā trīs gadus ilgs darba stāžs 
attiecīgajā jomā. Tāpat bāriņtiesas 
darbiniekiem būs jāprot valsts valoda 
augstākajā līmenī. Likuma pantu par 
prasībām pretendentiem plānots pa-
pildināt arī ar prasību par nevainoja-
mu reputāciju. 

Saskaņā ar piedāvāto jauno regu-
lējumu pirmo reizi ievēlētām bāriņtie-
sas amatpersonām attiecīga mācību 
programma būs jāapgūst sešu mēne-
šu laikā pēc ievēlēšanas. Patlaban tam 
atvēlēts viens gads.

Bāriņtiesai likumā plānots pa-
redzēt tiesības fotografēt, filmēt un 
iegūt skaņu ierakstus, ja bērna dzīves 
apstākļu pārbaudē atklājas, ka bērns 
atrodas veselībai un dzīvībai bīstamos 
apstākļos.

Atsevišķi priekšlikumi vērsti uz 
to, lai pēc iespējas realizētu bērna tie-
sības uzaugt ģimenē. Ierosinot lietu 
par bērna aizgādības tiesību pārtrauk-
šanu vecākam, bāriņtiesai būs jāveic 
riska novērtēšana, jāinformē par se-
kām un jāuzdod vecākam sadarbībā ar 
sociālo dienestu noteiktā termiņā no-
vērst bērna attīstībai nelabvēlīgos aps-
tākļus. Par šķiršanu no ģimenes varēs 
lemt tikai tad, ja apdraudējumu neva-
rēs novērst ar mazāk ierobežojošiem 
līdzekļiem, piemēram, nodrošinot pa-
gaidu aizsardzību pret vardarbību vai 
nododot bērnu īslaicīgā aprūpē citai 
personai. Likumu plānots papildināt 
arī ar pantu, kas detalizēti nosaka, kā 
izpildāms lēmums, ar kuru bērnu šķir 
no vecāka, aizbildņa vai audžuģime-
nes. 

Par izmaiņām Bāriņtiesu likumā 
Saeimai vēl jālemj arī trešajā lasījumā. 

Likumdošanas aktualitātes

Nedrošība par rītdienu, eko-
nomiskā nestabilitāte. Problēmas 
ir globālas, bet tajā pašā laikā tā-
das, kas ir raksturīgas tieši Latvijai. 
„Norakstīt” savas nopietnās kļūdas 
uz ārējiem draudiem ir ne tikai vie-
tējais izgudrojums. Jo dziļāka kļūst 
ekonomiskā krīze, jo skaļāka ir 
nacionāli norūpējušos politiķu re-
torika, jo viņi cītīgi cenšas nošaut 
divus zaķus. Pirmkārt, pastiprinās 
personiskā vēlme palikt pie budže-
ta „siles”. Otrkārt, tālredzīgi jāplāno 
karjera, ir nepieciešams „piespē-
lēt” Briselei un Vašingtonai, kuras 
ir ieinteresētas palielināt NATO 
valstu izdevumus militārajā jomā. 
Pensionāri, skolotāji, medicīnas 
darbinieki, policisti tik ilgi gaidīja un 
vēl pagaidīs. Pamēģināsim iedziļi-
nāties šajā jautājumā - vai tiešām 
ir tik aktuāli kara draudi no mūsu 
austrumu kaimiņa puses? 

Nesen laikrakstā „Biznes 
Vesti” es izlasīju ļoti miermīlīgu 
interviju ar KF vēstnieku Latvijā 
Aleksandru Vešņakovu, tā bija 
veltīta Krievijas Neatkarības die-
nai. Lielam rakstam par nepiecie-
šamību koncentrēties uz kompro-
misu meklējumiem no pirmās līdz 
pēdējai rindiņai ir raksturīga lab-
vēlīga pozīcija. Un tas ir šajā laikā, 
kad daži Latvijas politiķi nekautrē-
jas asi kritizēt kaimiņzemes rīcību. 
Izvērtējot tagadējās Krievijas un 
Latvijas attiecības, vēstnieks uz-
svēra, ka Krievijas Federācija ie-
stājas par savstarpēji izdevīgu sa-
darbības variantu meklējumiem, 
taču ir nepieciešams ar cieņu iztu-
rēties vienam pret otru. 

Intervijā ir minēti dati par to, 
ka 2014. gadā Krievijas-Latvijas 
preču apgrozījuma apjomi salīdzi-
nājumā ar iepriekšējo gadu pieau-
ga par 18,2%, to summa sastādīja 
13,3 miljardus ASV dolāru. Taču, 
spriežot pēc šī gada rezultātiem, 
jau pirmajos mēnešos vērojams 
preču apgrozījuma apjoma kri-
tums, kas ir saistīts 
ar sankciju spirāles 
kārtējo pagriezienu. 

Aleksandrs Ve-
šņakovs pievērsa 
uzmanību tam, ka 
Latvijas ostās 2014. 
gadā tika apstrādā-
ti 74 miljoni tonnu 
kravu, no kurām lie-
lākā daļa ir saistītas 
ar Krievijas uzņē-
mumiem. Bet uz-
turēšanās atļaujas programmas 
stingrāki noteikumi negatīvi ietek-
mē Krievijas investīciju apjomus 
Latvijā. Jelgavā šogad bija jāuz-
sāk darbība kravas vagonu ražo-
šanas līnijai, lielāko produkcijas 
daļu plānoja eksportēt uz Krieviju, 

taču starptautisko attiecību saa-
sinājuma dēļ ceha celtniecība ir 
apturēta. Sakarā ar to, ka ievēro-
jami palielinājušās bažas par kara 
draudiem, A. Vešņakovs jau kārtē-
jo reizi paziņoja: “Latvijai nekādu 
draudu no Krievijas nav.” 

Lielajai valstij nav tik svarī-
gas ekonomiskās un tirdzniecī-
bas attiecības ar Baltijas republi-
kām. Turpretī Latvijas apstākļos 
eksports uz Krieviju ir nozīmīga 
budžeta papildināšanas kom-
ponente. Taču mūsu politiķi un 
ekonomisti parasti nepievērš lielu 
uzmanību sadarbībai ar šo kai-
miņvalsti. 

Pagājušajā ceturtdienā Vis-
pasaules krievu preses kongre-
sā, preses konferences laikā, KF 
premjerministrs Dmitrijs Medve-
devs, komentējot sarežģītās attie-
cības ar Baltijas valstīm, acīmre-

dzot apzināti kā piemēru minējis 
situāciju ar Latviju, jo pēdējā laikā 
tirdzniecības apjomu samazinā-
jums tajā sasniedza 40 procentus. 
Tie, kas skaļāk pieprasīja sankciju 
pagarināšanu pret Krieviju, tagad 
visvairāk arī cieš. Turklāt varas 
pārstāvju dzīve sliktāka nebūs, 
bet mūs kārtējo reizi aicina paze-
mīgi savilkt jostas.  

Mūsu iniciatīvas bagātie po-
litiķi, kas savārīja pret Krieviju šo 
putru, bet precīzāk – zivju zupu, 
nonāca līdz tam, ka pastāv reāla 
iespēja pazaudēt vēl simtiem mil-
jonu eiro Krievijas noteiktā šprotu 
importa aizlieguma dēļ. Nemaz 
nerunājot par milzīgām rindām pie 
Nodarbinātības valsts aģentūras. 
Turpinās haoss „Liepājas metalur-
gā”, jo uzņēmums nav samaksājis 
parādus AS „Latvijas Gāze” un AS 
„Latvenergo”.  

Noslēgumā, zinot iedzīvotāju 
vairākuma attieksmi, riskēšu un 
izteikšu novēlējumu mūsu „izci-
lajiem” politiķiem: pirms klaigāt 
pa visu pasauli, pacentieties ap-

rēķināt, cik daudz jūsu izlēcieni 
izmaksās mums, vienkāršajiem 
mirstīgajiem. Ir bēdīgi dzīvot vienā 
no Eiropas Savienības nabadzī-
gākajām valstīm. 

Aleksejs GONČAROVS

Garām palaisto iespēju 
un iedomāto draudu laiks

XI Latvijas skolu jaunatnes dzies-
mu un deju svētku atbalstītājs Sta-
toil Fuel & Retail Latvia īpašā akcijā 
portālā dziedundejo.lv aicina iesniegt 
stāstus par kolorītiem Dziesmu un 
deju svētku kolektīvu šoferīšiem, lai 
kopējā balsojumā noteiktu draudzī-
gāko, atsaucīgāko un aizrautīgāko 
Svētku autobusu vadītāju Latvijā.

„Šovasar ap 1200 autobusu 
Rīgā savedīs vairāk nekā 37000 Svēt-
ku dalībnieku no visas Latvijas. No-
vērtējot autobusu vadītāju ieguldīto 
darbu svētku veiksmīgā norisē, vēla-
mies izcelt tieši viņu prasmes – sākot 
ar mākslu orientēties intensīvajā 

pilsētas satiksmē, lai droši nogādātu 
dalībniekus koncertu norises vietās, 
līdz pat gadu gaitā iegūtai pieredzei 
kā uzmundrināt kolektīvu pēc no-
gurdinošiem mēģinājumiem,” saka 
Ilze Siliņa, Statoil Fuel & Retail Latvia 
izpilddirektore.

Šoferus balvai var pieteikt līdz 
19. jūlijam mājaslapā dziedundejo.lv/
cels. Kā norāda konkursa organizato-
ri: „Šogad svētkos piedalīsies arī tādi 
autobusu vadītāji, kas jau gadiem ir 
iemantojuši sava kolektīva simpātijas, 
jo zina visvairāk dziesmu, vislabākos 
atvēsināšanās veidus pēc ilgiem mē-
ģinājumiem, smieklīgākās anekdotes, 

īsākos ceļus uz Rīgu. Taču meklējam 
arī jaunos braucējus, kuri tieši šogad 
piedzīvos unikālo iespēju piedalīties 
Svētkos.” Pieteikumus iespējams ie-
sniegt gan no šī gada braucieniem uz 
skatēm, koncertiem un festivāliem, 
gan iepriekšējiem Svētkiem.

Konkursa noslēgumā 20. jūli-
jā tiks paziņoti pieci visvairāk balsu 
saņēmušie šoferīši un viņu vestie 
kolektīvi, pieci stāstu iesniedzēji un 
pieci balsotāji, kuri saņems vērtīgas 
balvas no Statoil.

Ieva STŪRE, „Statoil Fuel & Retail 
Latvia” sabiedrisko attiecību kon-

sultante

Noskaidrosim Dziesmu un deju svētku 
aizrautīgākos šoferus!

Lielajai valstij nav tik svarīgas ekonomiskās un tirdzniecības 
attiecības ar Baltijas republikām. Turpretī Latvijas apstāk-
ļos eksports uz Krieviju ir nozīmīga budžeta papildināšanas 
komponente. Taču mūsu politiķi un ekonomisti parasti nepie-
vērš lielu uzmanību sadarbībai ar šo kaimiņvalsti. 
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LEĢENDAS
•	 Zvaigznes sirdsmiers. Es-

trādes zvaigznes Ritas Tren-
ces valdzinājums saviļņojis 
pielūdzēju tūkstošus, viņas 
dziesmas, kas savulaik kļuva 
par hītiem, joprojām ir spilg-
tā atmiņā veselai latviešu 
paaudzei. 

•	 Tauera prinči. 
•	 Ķīnas lielais stūrmanis 

Mao. 
•	 Rīgas interesantākais mākslinieku pāris. 
•	 Kara ierocis propaganda. 
•	 Vēl Leģendās lasiet par brīvmūrnieku nomelnošanu, 

labākajām blūza, soula un džeza dziedātājām, Vikto-
rijas laiku Anglijas badošanās māksliniecēm, Raiņa 
māsu Doru Stučku, demokrātiju Senajā Grieķijā, pa-
reizticības ieviešanu Kuldīgā, medus vēsturi un TV žur-
nālistes Aijas Kincas elku.

Ilustrētā pasaules 
vēsture

•	 Napoleons pie Vaterlo. 
Pirms 200 gadiem Franci-
jas imperators Napoleons 
Bonaparts I dodas kaujā, lai 
glābtu savu troni – vai zau-
dētu to uz visiem laikiem. 

•	 13 slaveni spiegi. Pasaules 
vēstures lappusēs zināmi 
tūkstoši, kas ilgstoši dzīvoju-
ši kā uz naža asmens. 

•	 Svētki pilsētā. Rīdzinieki daudz nebēdā, ja svētkos 
tiem izpaliek rituāli, kurus savos laukos un sētās izpil-
da laucinieki. 

•	 Operācija “Znots”. 
•	 Noslēpumainā Kapadokija. 
•	 Traka ideja. 
•	 Briesmas Laosas džungļos. Vjetnamas kara laikā ASV 

pilots Dīters Denglers kopā ar sešiem ieslodzītajiem 
izbēg no gūstekņu nometnes un 23 dienas maldās 
džungļos, līdz viņu brīnumainā kārtā izglābj.

Pirmais vasaras mēnesis rādās būt 
diezgan vēss. Taču vecāko klašu skolēni, 
kas pieņēma lēmumu pastrādāt dzimtās 
pilsētas labā, nesūdzas par to, ka jūnijs 
nav tik tveicīgs. Arī garastāvoklis viņiem ir 
brīnišķīgs, neviens no jauno labiekārtotāju 
četrinieka neatteicās no rīta intervijas, bet 

ar vienu nosacījumu – 
lai viņi nenokavētu uz 
darba apspriedi.  

Diāna Jakovele, 
ģimnāzijas 11. klases 
skolniece: „Tā ir mana 
debija nodarbinātības 
jomā Krāslavā. Nolē-
mu nopelnīt naudu va-
saras atpūtai. Plānoju 
aizbraukt uz Rīgu un 

paciemoties pie māsas Jolantas. Apskatī-
šu interesantākos galvaspilsētas objektus, 
pastaigāšu pa veikaliem un, protams, kaut 
ko nopirkšu. Ļoti gribas justies patstāvīgai. 
Vai ir grūti strādāt? Jā, bet es nenogurstu. 
Sakopt savu pilsētu ir 
patīkami.” 

Edgars Kolod-
nickis, ģimnāzijas 
10. klases skolnieks: 
„Vasaras brīvlaikā es 
jau strādāju zemnieku 
saimniecībā, bet tagad 
nolēmu darboties pil-
sētā. Nauda vienmēr 
ir vajadzīga, it īpaši 
vasarā. Iespējams, 
savu darba algu atlikšu, bet nav izslēgts, 

ka tērēšu šo naudu atpūtai. Katru rītu stei-
dzos uz darbu ar labu 
garastāvokli: mums ir 
draudzīga kompānija. 
Darba diena paiet ne-
manot.” 

Uldis Aišpurs, 
ģimnāzijas 10. klases 
skolnieks: „Strādāt va-
sarā jau ir ierasts, tā ir 
mana trešā darba se-
zona. Agrāk piedalījos 
remontdarbos, tagad 
- labiekārtošanā. Darba apstākļi ir pilnī-
gi normāli, ir paredzēts pat pārtraukums. 
Kad saņemšu naudu, tad arī pieņemšu 
lēmumu, kā to iztērēt. Patīkami justies kā 
pieaugušajam.” 

Ernests Lasevi-
čs, Krāslavas Vara-
vīksnes vidusskolas 
11. klases skolnieks: 
„Man paveicās – pie-
reģistrējos nodarbi-
nātības aģentūrā. Es 
saņemšu savu pirmo 
darba algu, bet kā-
diem mērķiem tērēšu 
naudu, lai ir noslē-
pums! Mani viss apmierina: lieliska brigā-
de, nopietni, bet labvēlīgi vadītāji. Katra 
darbadiena paiet priecīgi.” 

Ir ļoti svarīgi pārbaudīt sevi un arī at-
stāt redzamas pēdas savas pilsētas labie-
kārtošanas procesā, jo Krāslavā turpinās 
atdzimšanas periods. 

Viss jums izdosies, liels paldies no 
krāslaviešiem!  

Aleksejs GONČAROVS

Lieliskais četrinieks

Biedrība „Siera klubs” un 
„Latvijas Maiznieku biedrība” sa-
darbībā ar Skrundas, Smiltenes, 
Aglonas novada domēm, Jelga-
vas pilsētas pašvaldības iestādi 
„Kultūra”, kā arī ar Latvijas piena 
pārstrādes un maizes ražošanas 
uzņēmumiem organizē no Latvi-
jā ražotiem produktiem konkursu 
„SIERA UN MAIZES SVĒTKU 
SĀĻĀ TORTE”.

Konkursa mērķis: 
•	 popularizēt Latvijā ražotā siera 

un maizes izmantošanu kondi-
torejas izstrādājumu gatavoša-
nā;

•	 izstrādāt jaunas sāļo toršu re-
ceptes, kuru sastāvā izmantoti 
Latvijā ražotie sieri un maize;

•	 apkopot un popularizēt novadu 
siera un maizes sāļo toršu ce-
pēju pieredzi.

Piedalīties konkursā aicināta 
jebkura fiziska persona, kas nodar-
bojas ar toršu cepšanu. Konkurss 
norisinās četros posmos, Latgalē 
tas notiks  2015. gada 4. jūlijā Ag-
lonā, lauku mājā „Upenīte”.

Pieteikums konkursam jā-
raksta brīvā formā un jānosūta 
uz e-pastu: sieraklubs@inbox.lv 
vismaz 5 dienas pirms konkursa 
katrā novadā.

Katrs konkursa dalībnieks 
ierodas uz konkursa norises 
vietu ar mājās gatavotu siera un 
maizes sāļo torti, kuras svars 
ir 4 (četri) kilogrami un sastāvā 
obligāti izmantots siers,  mai-
zes ražošanas uzņēmumā cepta 
maize, pārējie produkti – pēc iz-
vēles.

Tortes gatavošanā obligāti 
jāizmanto kāds no sarakstā 
piedāvātajiem Latvijā ražo-
tajiem sieriem:
•	  „Smiltenes MAAZDAMER”, 

ražo AS „Smiltenes piens”, 
•	  Talsu sarkanais vai zaļais ritu-

lis, ražo AS „Talsu piensaim-
nieks”,

•	 Kazdangas siera jebkurš veids, 
ražo SIA ELPA ;

•	 Lazdonas „Baltais biezpie-
na siers”, ražo AS „Lazdonas 
piensaimnieks”;

•	 „Mālpils siers”, ražo SIA „Māl-
pils piensaimnieks”;

•	 „Mare”, ražo PLPKS „Dundaga”.
Tortes gatavošanā obligāti 
jāizmanto maize no sarakstā 
minētajiem Latvijas maizes 
ražošanas uzņēmumiem:
•	 SIA ‘’Lāči’’, 
•	 SIA ‘’Dona’’, 
•	 SIA ‘’Saldus maiznieks’’ ,
•	 SIA N.Bomja maizes ceptuve 

‘’Lielezers’’
Tortes vērtēs žūrijas komisija 

(5 cilvēku sastāvā), kā arī skatītā-
ji, piešķirot Simpātiju balvu.

Visi konkursa dalībnieki sa-
ņems piemiņas balvas un aplieci-
nājumu par piedalīšanos konkursā.

1.- 3. vietas ieguvēji katrā 
novadā saņems diplomus 
un dāvanu kartes: 

1. vieta – 150 EUR, 
2. vieta – 100 EUR,
3. vieta – 70 EUR.
Konkursa 4. – 13. vietu iegu-

vēji katrā novadā saņems patei-
cības par piedalīšanos konkursā 
un balvas.

Konkursa nolikums tiek pub-
liskots biedrības „Siera klubs” un 
„Latvijas Maiznieku biedrības” 
mājaslapā www.sieraklubs.lv un 
www.maizniekubiedriba.lv.

Papildus informācija: bied-
rība „Siera klubs”, mob. tālrunis 
29487375 un ‘’Latvijas Maiz-
nieku biedrība’’, mob. tālrunis 
26191106.

Biedrības „Siera klubs”  valdes 
priekšsēdētāja 

Valda  DAVIDANOVA,
„Latvijas Maiznieku biedrības” 

valdes priekšsēdētājs 
Kārlis ZEMEŠS

Pirmo reizi Latvijā četru reģionu konkurss 
„SIERA UN MAIZES SVĒTKU SĀĻĀ TORTE”

Lauksaimnieku ievērībai

Otrdien, 9. jūnijā, valdība at-
balstīja Zemkopības ministrijas 
(ZM) sagatavoto noteikumu pro-
jektu, kas nosaka valsts un Eiro-
pas Savienības atbalsta piešķir-
šanas kārtību pasākuma „Lauku 
saimniecību un uzņēmējdarbības 
attīstība” apakšpasākumā „At-
balsts uzņēmējdarbības uzsākša-
nai, attīstot mazās lauku saimnie-
cības”. Atbalsts ir noteikts 15 000 
eiro vienreizēja maksājuma veidā 
vienai mazajai saimniecībai.

Noteikumu projekts paredz 
iespēju piešķirt atbalstu mazām 
lauku saimniecībām, kuru gada 
kopējais neto apgrozījums ie-
priekšējā noslēgtajā gadā pirms 
projekta iesnieguma iesniegša-
nas vai saimniecības ekonomis-
kais lielums standarta izlaides 
vērtībā projekta iesnieguma ie-
sniegšanas dienā ir vismaz 2000 
eiro, bet neviens no rādītājiem 

nepārsniedz 15 000 eiro, kā arī to 
kopējā īpašumā esošās vai no-
mātās apsaimniekotās lauksaim-
niecībā izmantojamās zemes pla-
tība nepārsniedz 50 hektāru.

Ieviešot apakšpasākumu 
„Atbalsts uzņēmējdarbības uz-
sākšanai, attīstot mazās lauku 
saimniecības”, mazajām lauku 
saimniecībām tiks dota iespē-
ja veikt ilgtermiņa ieguldījumus 
(jauna vai lietota lauksaimniecī-
bas tehnika, ilggadīgo stādījumu 
ierīkošana, vaislas lauksaimnie-
cības dzīvnieki, ražošanas ēku 
būvniecība un citi), kas saistīti 
ar uzņēmējdarbības attīstīšanu, 
saimniecības pārstrukturēšanu, 
efektīvas un produktīvas ražoša-
nas attīstību un dalības tirgū no-
drošināšanu.

Plānots, ka apakšpasāku-
ma „Atbalsts uzņēmējdarbības 
uzsākšanai, attīstot mazās lauku 

saimniecības” ieviešana nodro-
šinās lielākās daļas atbalstu sa-
ņēmušo mazo saimniecību pār-
eju uz vidējo saimniecību grupu, 
tādējādi tām kļūstot par tirgum 
ražojošām un konkurētspējīgām 
saimniecībām.

Noteikumu projekts stāsies 
spēkā pēc to publicēšanas ofi-
ciālā izdevuma „Latvijas Vēstne-
sis” mājaslapā www.vestnesis.lv. 
Plašāka informācija par Ministru 
kabineta (MK) noteikumu projek-
tu „Valsts un Eiropas Savienības 
atbalsta piešķiršanas kārtība 
pasākuma „Lauku saimniecību 
un uzņēmējdarbības attīstība” 
apakšpasākumā „Atbalsts uzņē-
mējdarbības uzsākšanai, attīstot 
mazās lauku saimniecības”” pie-
ejama MK mājaslapā.

Viktorija KALNIŅA, 
ZM sabiedrisko attiecību 

speciāliste

Apstiprina atbalsta piešķiršanas kārtību 
mazajām lauku saimniecībām

Žurnāli jūlijā

•	 Ārkārtas sēdē Dagdas novada 
domes deputāti izskatīja vienu 
jautājumu. Tika nolemts veikt 
iepirkumu apkures katlu nomai-
ņai pašvaldībai piederošajā katlu 
mājā Mičurina ielā 12A, Dagdā. 
Katlu nomaiņa ir nepieciešama 
sakarā ar to, ka katlu mājas ierī-
ces ir nolietojušās un tām ir zems 
siltumenerģijas ražošanas jaudas 
lietderības koeficients. Tāpat arī 
nepieciešams nodrošināt siltum- 
apgādi jaunajā apkures sezonā 
pašvaldības iestādēm un dzīvoja-
majam fondam.
Ar pilnu domes sēdes protokolu 
varēs iepazīties www.dagda.lv / 
Pašvaldība / Dokumenti / Novada 
domes protokoli.

•	 Pamatojoties uz vērtēšanas ko-
misijas sēdes lēmumu par projek-
ta ietvaros atlikušā finansējuma 
izmantošanu, tika izsludināta pro-
jektu konkursa „Jauniešu biznesa 
ideju konkurss komercdarbības 
uzsākšanai vai attīstībai Krāslavas 
novadā” 2. kārta.  Tika iesniegti 
divi pieteikumi no Kombuļu pa-
gasta. Vērtēšanas komisija apstip-
rināja abus biznesa plānu projek-
tus, kuru realizācijai pašvaldība 
piešķīra finansējumu.
Vinetas Plintas biznesa plāns „Bēr-
nu apģērba šūšanas ateljē „Annas 
Skapītis” attīstība” ir vērsts uz iz-
augsmi. Projekts ir iesākts 2014. 
gadā ar Krāslavas novada domes 
atbalstu, ir nepieciešams iegādā-

ties papildus aprīkojumu, lai nā-
kotnē varētu piedāvāt tērpus ar 
izšuvumiem, izpildīt individuālus 
pasūtījumus ar izšūšanas elemen-
tiem.
Tika atbalstīts arī Artūra Pavļuke-
viča, SIA ”BOLTI” īpašnieka, biz-
nesa plāns „Lauksaimniecības 
mulčas no aitu vilnas ražošana”. 
Idejas pamatā ir industriālajā 
lauksaimniecībā izmantojamas 
mulčas ražošana un piegāde lauk-
saimniekiem.

•	 20. jūnijā Dagdas ezerā notiks spi-
ningošanas sacensības “Dagdas 
trofeja 2015”. Pieteikšanās līdz 
19.06.2015. plkst. 16.00 pa tālru-
ni 28329287.

Novadu ziņas
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Dažreiz dzīve sagādā intere-
santus pārsteigumus. Kad tu plā-
noti brauc fi lmēt to, kas iecerēts, 
bet tev gandrīz uz galvas pie-
zemējas tas, kas dienas plānos 
nebija nedz iecerēts, nedz vispār 
iedomājams. 

Laikā, kad Aļaskā iedzīvo-
tājiem negaidot uz galvām krīt 
“briesmoņi” nēģi, kurus kaijas 
nespēj kā laupījumu nogādāt līdz 
savām ligzdu vietām, tāpēc palaiž 
vaļā un sagādā pārsteigumus ie-

dzīvotājiem, pāri daudzu galvām 
Latvijā lido NATO helihopteri, Ag-
lonā no debesīm 6. jūnijā graciozi 
nolaidās paraplāns.

Roberts no debesīm pieze-
mējās dažus metrus no lielceļa 
pie Aglonas bazilikas laukuma, uz 
kura mēdz nosēsties helihopteri, 
kad Aglonas svētku laikā ierodas 
valsts vīru delegācija. 

Vienu brīdi likās, ka piezemē-
šanās notiks tieši uz kādas brau-
cošas automašīnas jumta, par ko 
autobraucēji bija pārsteigti, tāpēc 
centās piebremzēt un pavērot, kā 
paraplāna bura piezemēsies tuvē-
jā laukumā.

Pārsteigti jutāmies arī mēs, 
ne jau katru dienu no gaisa no-
krīt tik spilgti sižeti. Domājams, 
ne mazāk pārsteigts bija arī pats 
Roberts, kuru iepriekš neplānotā 
piezemēšanās vietā sagaidīja vi-
deokamera. 

Noskaidrojām, ka Roberts 
ir ne tikai sacensību “XC kauss 
2015-Latvijas sacensību seriāla 
maršrutu lidojumos ar paraplānu” 
dalībnieks, kuram ceļa vējš nebija 
tik labs, lai piezemētos Maltas sta-
dionā un ieņemtu godalgoto vietu, 
tāpēc izvēlējies nosēsties vienā 
no norādītajiem punktiem - Aglo-
na, bet viņš ir arī sporta biedrības 
“Ultra” direktors un paraplānu ins-
truktors.

Paraplānu izlidošana noti-
ka no Lociku lidlauka, startēja 32 
paraplāni. To gala mērķis - Maltas 

stadions. Tā kā maršruts ir pietie-
kami garš, tika norādītas vairākas 
papildus nolaišanās vietas - Višķi, 
Aglona, Puša. Tas ir sacensību 
seriāla otrais lidojums. Nesen tika 
lidots Krustpils apkaimē, nāka-
mais posms Saldū, tad Rēzeknē 
vai Lubāna ezera apkaimē, kopu-
mā seši sacensību posmi. Sacen-
sību mērķis ir popularizēt marš-
rutlidošanu ar paraplānu, attīstīt 
pilotu prasmes un noteikt Latvijas 
labākos pilotus šajā kategorijā.

Jautājām, cik ilgā laikā pi-
lots nokļuva līdz Aglonai un kā 
tā izskatā no putna lidojuma?

“No Lociku lidlauka līdz Aglo-
nai jāplanē apmēram no pusotras 
līdz divām stundām, tas ir atkarī-
bā no vēja pūsmas. Šoreiz vējš 
nebija labs. Aglonas apkārtni no 
debesīm redzu pirmo reizi. Skati 
ir vienkārši neaprakstāmi. Šoreiz 
vēja plūsma ļāva lidot 1 000 m 
augstumā, tāpēc skati ir ļoti detali-
zēti.  Lidojuma laikā ar paraplānu 
var pacelties līdz 3 000 m, tad šī 
skatu panorāma ir plašāka. Rei-
zēm savu lidojumu arī iemūžinu 
video, diemžēl šodien tas netika 
paņemts līdzi.”

Vai paraplānu lidojumi un 
sacensības Latvijā kļūst arvien 
populārākas?

Roberts norāda: “Ar šo spor-
ta veidu es nodarbojos jau četr-
padsmito gadu. Latvijā šis sporta 
veids kļūst arvien populārāks. Pie 
paraplāna pilota licences var tikt 

aptuveni pēc 10 dienu apmācību 
kursa. Arī pašu lidaparātu ir iespē-
jams iegādāties Latvijā. Interese 
ir liela. Taču uzreiz jāsaprot, ka 
šis sporta veids ir domāts nopiet-
niem, drosmīgiem un atbildīgiem 
cilvēkiem. Aviācija nav domāta 
vieglprātīgajiem. Paraplāns ir 
vienkāršākais un pieejamākais 
lidaparāts katram cilvēkam. Viss 
lidojumam nepieciešamais ir kom-
pakti salokāms vienā somā, kas 
tiek izmantota lidojumā.”

Vai sacensībās piedalās arī 
sievietes?

“Sievietes kā paraplānu pi-
lotes Latvijā sastapsiet retāk. 
Šodien sacensībās sievietes ne-
piedalās. Kopumā viņas ir vairāk 
ideju iedvesmotājas uz zemes. 
Viņas iedvesmo savus vīriešus - 
atbalsta viņus pirms lidojuma un 
sagaida uz zemes. Katram sava 
funkcija.”

Tā kā tās ir sacensības pilo-
tu ilgi neaizkavējām, pilots ziņoja, 
ka piezemējies noteiktā punktā 
un gaidīja komandas biedrus, kas 
nogādās to starta punktā. 

Kā liecina internetā ievietotie 
video no aculieciniekiem Maltas 
pusē, todien arī tur tika manīts pa-
raplāns, tātad kādam ceļavējš bijis 
veiksmīgāks un sacensību otrajā 
posmā nesa cerēto uzvaru.

Novēlēsim Robertam labu ce-
ļavēju sacensību nākamajā posmā.

Cilvēks vienmēr ir gribējis li-
dot. Viduslaikos daudziem nācās 

ziedot savas dzīvības tikai par 
uzdrīkstēšanos izteikt domu, ka 
cilvēks kādreiz lidos gaisā. Dau-
dziem cilvēkiem pirmie lidojumi 
ar paškonstruētajiem lidaparā-
tiem maksāja dzīvības. Taču, ja 
ieskatās paraplāna vēsturē, tā 
ir neskaidra. Neviens īsti nezina, 
kurš uzskatāms par pirmo para-
planieristu. Varētu būt, ka tas bija 
Dāvids Barišs. 1965. gadā viņš 
veica lidojumus ar paškonstruētu, 
paraplānam līdzīgu aparātu.

Paraplanierisms kā sporta un 
izklaides veids tā pa īstam aizsā-
kās tikai 80-to gadu sākumā, kad 
franču alpīnisti ar speciālas kons-
trukcijas izpletņiem sāka lidot no 
kalniem. Radās nosaukums – pa-
rapente, paraglider.

Pasaulē 80 - to gadu vidū 
tas jau bija labi attīstīts bizness ar 
daudziem inventāra ražotājiem. 
Latvijā tas iegūst popularitāti tikai 
tagad.

Ja jūsu acu priekšā no gai-
sa nolaižas kāds negaidīts para-
plāns, tad ziniet, ka to vadīja viens 
no tiem drosmīgajiem, kurš savā 
dzīvē īstenojis sapni par cilvēka 
lidošanu gaisā bez motorizētiem 
mehānismiem. 

Interesentiem, kuri vēlas iz-
baudīt paraplāna lidojumu tandē-
mā ar instruktoru vai mācīties to 
darīt pašam, sīkāka informācija 
atrodama te: www.fl ight.lv

Elizabete VIĻUMA, 
autores foto

Interesanti sižeti mēdz nolaisties arī no gaisa

Laikam jau nevienam nav 
noslēpums, ka pašas labākās 
idejas dzimst pēkšņi un negaidīti. 
Tieši tā, daloties ar jauniegūto 
informāciju Dienvidlatgales 
Vecāku forumā, sapratām, ka 
nu ir īstais brīdis jaunai skolas 
un ģimenes sadarbības formai 
- skolas bērnu vecāku radošās 
darbnīcas bērniem. Tā kā šī darba 
forma mums visiem ir jauna, bet 
vēlējāmies to izmēģināt un īstenot 
pēc iespējas ātrāk, tad radošās 
darbnīcas tika ieplānotas bērnu 
brīvlaikā. Protams, pastāvēja 
zināms risks - vai bērni vēlēsies 
savā brīvlaikā nākt uz skolu un 
iesaistīties, vai vecāki būs gatavi 
izbrīvēt laiku, tikties ar bērniem un 
kopā radoši darboties.  Bet - kurš 
neriskē, tas nevinnē. Esam kārtējo 
reizi patiesi lepni, gandarīti un arī 
pateicīgi par mūsu skolas bērnu un 
vecāku atsaucību. Vadīt dažādas 

tematiskas darbnīcas bērniem 
laipni piekrita deviņi vecāki. 
Darbnīcas tika ieplānotas pirmajās 
divās jūnija nedēļās vecākiem 
pieejamā laikā. 

Vecākiem, kuri bieži vien nav 
tieši saskārušies ar pedagoģisko 
darbu, tas ir liels izaicinājums - 
stāties bērnu priekšā, ieinteresēt 
viņus, dalīties savā pieredzē un 
palīdzēt bērniem apgūt jaunas 
prasmes. Jāteic, ka mūsu vecāki 

bija vienreizēji skolotāji, kuri prata 
ne tikai aizraut bērnus, bet arī 
sniedza viņiem jaunas zināšanas 
un iemaņas. Bet par visu pēc 
kārtas.

2.  un 3. jūnijā Krāslavas 
pamatskolā ar bērniem darbojās 
muzikāla un atraktīva ģimene - 
Gita un Pēteris Muižnieki ar meitu 
Evelīnu, kura nu jau pabeidza 3. 
klasi. 

Gita savā portāla www.
mamamuntetiem.lv profi lā ir 
ierakstījusi savu moto - smaidi, 
un labi būs, mīli - būs vēl labāk! 
Savukārt par savu nodarbi Gita 
saka īsi un kodolīgi - peldos 
pa mākslas pasauli. Gita un 
Pēteris, citiem vārdiem sakot, 
vakara vadītāja – dziedātāja un 
muzikants – DJ, vīrs un sieva, ir 
pieredzējusi komanda, kas jau 
daudzus gadus darbojas izklaides 
lauciņā. Jāpiebilst, ka Gitai ir cieša 
sadarbība ar šlāgerizpildītāju Ēriku 
Gruzniņu – viņa ir daudzu tautā 
iemīļotu un pazīstamu dziesmu 
teksta un mūzikas autore, tai skaitā 
arī “zirnekļa tīkliem” (“Iešu tev 
līdz”), “Es tev saku” un daudzām 
citām Ērika Gruzniņa izpildītajām 
dziesmām.

Jau plānojot darbnīcas gaitu, 
bija skaidrs, ka tā nebūs vienkārša 
kopā muzicēšana un dziedāšana. 
Un tiešām - tas bija īsts atraktīvs 
pasākums ar šova elementiem. 
Jautrā, azartiskā ģimene burtiski 
apbūra un aizrāva bērnus ar savu 
neizsmeļamo enerģiju. Pirmajā 
dienā pāris stundu laikā bērni 
kopā ar Gitu un Pēteri iemācījās 
veidot kolektīva dzimšanas 
dienu kalendāru, gāja dzimšanas 
dienas rotaļās, dziedāja, dejoja, 
kā arī paguva sagatavot īpašus 
rotājumus nākamās dienas Havaju 
ballītei.

Otrā diena sākās ar skaļu 
“Aloha” sveicienu – tas nozīmē 
„Laipni lūdzam”. Gita ar Pēteri 
tiešām ļāva visiem justies 
gaidītiem un nozīmīgiem šajos 
svētkos. Bērni uz tusiņu ieradās 
krāšņās drēbēs, ar iepriekšējā 

dienā gatavotām ziedu vītnēm. 
Katram tusiņa dalībniekam 
piešķīra īpašu Havaju vārdu, kurā 
bija jāuzrunā visu dienu. Skanēja 
Havaju ritmu deju mūzika, visus 
burtiski aizrāva limbo, čību rotaļas. 
Un kur nu vēl īstas dzeloņcūkas 
medības, kopīga prieka deja un 
īsts havajiešu stila mielasts pēc 
labi paveikta darba! Bērni bija 
priecīgi, izballējušies un laimīgi. 
Arī Gita piebilda, ka ir neizsakāmi 
laimīga, ka spēja sagādāt prieka 
brīžus bērniem. Bet ko par to saka 
paši bērni? Lūk, dažu bērnu domu 
graudi…

Santa: “Man ļoti patika dejot, 
bet īpaši patika vadītāja, jo bija 
laba un jautra. Es iemācījos taisīt 
krelles un dejot prieka deju.”

Vika: “Man patika darbnīcas 
vadītāja Gita, jo viņa bija ļoti jautra. 
Es vēlētos tādu Havaju tusiņu 
septembrī.”

Evija: “Darbnīcas vadītāja bija 
mīļa. Es iemācījos dejot dažādas 
dejas, spēlēt dažādas spēles un 
vērt Havaju krelles.”

Jolanta: “Man visvairāk patika, 
kā mēs kopā taisījām Havaju 
kokteilīti. Man patika, ka Gita bija 
ļoti jautra skolotāja. Es iemācījos 
jautras dejas. Man ļoti noderēs 
arī tas, ka es iemācījos interesanti 
rotāt telpas. Es vēl neplānoju savu 

dzimšanas dienu, bet tajā noteikti 
būs Havaju krelles.”

Anna: “Man visvairāk patika 
Havaju balle. Gita visu laiku 
palīdzēja, tas man ļoti patika, es 
iemācījos ar viņiem jaunas dejas.”

Mārtiņš: “Man ļoti patika viss, 
bet visvairāk patika rotaļa, kur 
vajadzēja ķert čības, tas bija jautri. 
Es iemācījos taisīt Havaju krelles, 
kas noderēs arī vēlāk. Es vēlētos 
ar Gitu un Pēteri tikties vēlreiz.”

Martīne: “Man patika medīt 
Havaju cūku un pīt bizītes. Man 

patika ballīte.”
Mazliet prieka, mazliet smaidu 

un smieklu, mazliet labestības, 
kopā būšanas un tam visam pāri 
mīlestība. Pirmā radošā darbnīca 
izdevās, jo priecīgi un gandarīti 
bija visi - gan bērni, gan arī mūsu 
drosmīgā un artistiskā ģimene.

Paldies Pēterim, Gitai un 
Evelīnai par jaukajiem brīžiem un 
sadarbību!

Velta DAŅIĻEVIČA, Krāslavas 
pamatskolas psiholoģe 

Turpinājums sekos…

Vecāku radošās darbnīcas Krāslavas pamatskolā
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Aglonas bazilikā tika no-
saukts vēl viens valsts prezidenta 
kandidāts

Nu jau otru nedēļu Latvijai ir 
zināms jaunais valsts prezidents 
Raimonds Vējonis. Nevienam 
arī nav noslēpums, ka to izvirzī-
ja Zaļo un Zemnieku savienība. 
Jaunais valsts prezidents tika ie-
vēlēts 3. jūnijā, un kā jau nākas 
piektajam valsts prezidentam 
(kopš Latvijas valsts neatkarības 
atjaunošanas), tas tika ievēlēts 
piektajā balsojumā. 

Uz valsts prezidenta amatu 
ofi ciāli tika izvirzīti četri kandidā-
ti - Raimonds Vējonis, Egīls Le-
vits, Mārtiņš Bondars un Sergejs 
Dolgopolovs. Taču Latgalei un 
Aglonai ir zināms vēl viens valsts 
prezidenta kandidāts, kurš tika iz-
virzīts Aglonas bazilikā vēl pirms 
valsts prezidenta ofi ciālā balsoju-
ma. Zīmīgi ir tas, ka arī šo kandi-
dātu uz valsts prezidenta amatu 
izvirzīja Zaļo un Zemnieku savie-
nības deputāts, kurš atzinās, ka 
to viņš dara nesaskaņojot ne ar 
vienu politisko spēku, taču kā Sa-
eimas deputātam viņam Latvijas 
Satversme dod šādas tiesības. 

26. maijā, trešajos Vasar-

svētkos, Aglonas bazilikā noslē-
dzās 40 stundu dievkalpojums. 
Noslēguma Svēto Misi vadīja 
apustuliskais sūtnis Baltijas val-
stīs V. E. arhibīskaps Pedro Lo-
pess Kintana. Tāpēc Aglonas 
bazilikā pulcējās ļoti daudz ticīgo. 
Pēc Svētās Mises visi klātesošie 
vienojās Vissvētākās Jaunavas 
Marijas godam veltītās litānijas 
dziedāšanā un euharistiskajā 
procesijā, pēc kuras pāvesta sūt-
nis deva svētību ar Vissvētāko 
Sakramentu, kā arī savu apustu-
lisko svētību.

Pasākuma noslēgumā Ro-
mas katoļu Rīgas metropolijas Rē-
zeknes-Aglonas diecēzes bīskaps 
Jānis Bulis sveikt apustulisko sūtni 
aicināja arī klātesošos ciemiņus. 

Viens no ciemiņiem, kurš 
ieradās sveikt apustulisko sūtni 
Baltijas valstīs, bija Latvijas Saei-
mas deputāts Jānis Klaužs: “Viņa 
Ekselence, augsti godājamais 
nuncija kungs! Visa katoliskā pa-
saule svin svētkus, tautā sauktus 
par Vasarsvētkiem. Šie svētki 
tiek svinēti arī Latgalē, Aglonā. 
Es domāju, ka Jūs zināt, ka Lat-
gale ir ticīgākā Latvijas daļa, kur 
cilvēki patiešām godā Dievu. Mēs 

visi esam priecīgi, laimīgi un pa-
godināti, jo šajos svētkos pieda-
lāties Jūs, kurš ir kā krāšņa roze 
šim dievkalpojumam, kā krāšņs 
zieds, kurš priecē mūs visus. Pal-
dies Jums par to, ka Jūs esat šeit, 
ka Jūs vadījāt Svēto Misi, ka Jūs 
sniedzāt padomus gan jauniem 
cilvēkiem, gan mums pieaugu-
šajiem. Jo bez Dieva svētības 
mūsu dzīvē nekas nenotiek. Tā-
pēc atļaujiet visu klātesošo vārdā 

un arī savā kā Saeimas pārstāvja 
vārdā sveikt Jūs, novēlēt Jums 
labu veselību, izturību un Dieva 
žēlastību visos darbos, ko Jūs 
veicat kā pāvesta pārstāvis Bal-
tijas valstīs.”

Pēc nuncija apsveikšanas 
Saeimas deputāts J.Klaužs vēr-
sās arī pie bīskapa Jāņa Buļa:

“Mises sākumā bīskapa 
kungs teica, ka mūsu valsts ir lie-
lu notikumu priekšgalā, ka 3. jū-
nijā tiks vēlēts valsts prezidents, 
tas, ko es turpinājumā teikšu, 
nav saskaņots ne ar vienu poli-
tisko spēku, bet Satversme man 
kā Saeimas deputātam dod šā-
das tiesības. Redzot šo haotisko 
procesu, kad valstī ir problēma 
ar cienījamiem kandidātiem uz 
valsts prezidenta posteni, kad 
kāds pats piesakās šim amatam, 
kad kāds atsakās no tā - es, pa-
zīstot Jūs, Buļa kungs, jūsu rak-
stura un dvēseles īpašības, ja jūs 
piekritīsiet un jūsu vadība atļaus 
- esmu gatavs Jūs nominēt par 
mūsu valsts prezidentu.”

Bīskaps Jānis Bulis to uz-
tvēra kā joku, sakot: “Pajokot jau 
arī var.” Uz to Saeimas deputāts 
J.Klaužs atbildēja: “Tas nebija ne-

kāds joks!” 
Tā kā ofi ciālajos mēdijos 

šī kandidatūra netika nosaukta, 
nekas cits neatliek, kā uztvert šī 
kandidāta izvirzīšanu valsts pre-
zidenta amatam kā Saeimas de-
putāta J.Klauža joku. 

Vasarsvētku laikā Aglonas 
bazilikā apustuliskais sūtnis Balti-
jas valstīs V. E. arhibīskaps Pedro 
Lopess Kintana savā uzrunā uz-
svēra, ka ļoti svarīgi aizvadīt savu 
dzīvi Kunga priekšā un dāvāt šo 
prieku līdzcilvēkiem, īpaši tiem, 
kuri vēl nav pieredzējuši patieso 
prieku, to prieku, ko cilvēka sirdī 
ielej Svētais Gars. Tāpat Viņa Ek-
selence uzsvēra un pauda prieku 
par to, ka, ikreiz apmeklējot Rē-
zeknes-Aglonas diecēzi, viņu pa-
tīkami pārsteidz latgaliešu dziļā 
un neuzspēlētā ticība, kura ir ie-
sakņojusies cilvēku identitātē un 
par kuru tie nekaunas.

Vasarsvētku dievkalpojumu, 
nuncija sagaidīšanu un Jāņa Buļa 
izvirzīšanu prezidenta kandidāta 
amatam var apskatīties mājasla-
pas www.aglona.net rakstā “Va-
sarsvētku dievkalpojums Aglonas 
bazilikā 2015. gada 26. maijā”.

Elizabete VIĻUMA

Par kādu prezidenta kandidātu 
Latvijā noklusēja?

Kādā valstī mēs dzīvojam? Laikā, kad 
Valsts kontrole uziet daudzās valsts ies-
tādēs amatpersonu nepamatotus līdzekļu 
tēriņus no valsts budžeta, kad Latvijas Te-
levīzijā “de facto” dzirdam, ka 39 Brocēnu 
novada domes darbinieki ilgstoši, iespē-
jams, piesavinājušies pašvaldības naudu 
vairāk nekā 100 tūkstošu eiro apmērā. Lai-
kā, kad īsi pirms 4. maija svētkiem atklā-
jās, ka svētku svinībām Kultūras ministrijai 
trūkst 201 589 eiro, ko gala rezultātā pie-
šķīra no valsts budžeta programmas “Lī-
dzekļi neparedzētiem gadījumiem”, it kā 4. 
maija 25. gadadiena bija neparedzēta kā 
sniegputenis Jāņu naktī. Atklājās, ka šo-
gad valsts budžetā nav atvēlēti līdzekļi arī 
Latvijas talantīgo jauniešu dalībai Starp-
tautiskajās olimpiādēs.

Šī gada 11. maijā Aglonas novada 
dome saņēma vēstuli no Valsts izglītības 
satura centra ar lūgumu rasts iespēju Ag-
lonas novada domei apmaksāt ceļa, vese-
lības apdrošināšanas un vīzu izdevumus 
(2 000 euro) Aglonas novada skolēnam 
Danielam Krimanam, kurš šogad izvirzīts 
piedalīties divās Starptautiskajās olimpi-
ādēs: Dānijā (bioloģijas) un Indijā (fi zikas), 
sakarā ar to, ka šogad valsts budžetā nav 
atvēlēti līdzekļi Latvijas talantīgo jauniešu 
dalībai Starptautiskajās olimpiādēs.  

Latvijas valstij trūkst līdzekļu savu ta-
lantīgo jauniešu parādīšanai pasaulei vai 
tā ir kārtējā ministriju iekšpolitika uz citu 
rēķina ietaupīt un sabalansēt savu budže-
tu? Pagājušā gadā šādi līdzekļi tika iekļauti 
valsts izdevumos un no pašvaldībām tie 
netika prasīti.

Kāpēc 4. maija svētkiem iztrūkstošos 
200 tūkstošus eiro bija iespējams iegūt no 

valsts budžeta programmas “Līdzekļi nepa-
redzētiem gadījumiem”, bet talantīgo sko-
lēnu atbalsts starptautiska mēroga olimpi-
ādēm paliek uz to pašvaldību pleciem, no 
kurienes nāk šie talantīgie skolēni?

Ja tas tā turpināsies, drīzumā starp-
tautiskā mēroga olimpiādēs piedalīsies ne-
vis labākie un spējīgākie skolēni, bet gan 
skolēni no tām pašvaldībām, kuras būs 
spējīgas apmaksāt šāda veida izdevumus. 

Ja mēs katrs savā mājsaimniecībā 
plānotu budžetu tā, kā to dara valsts, tad 
pankūkas būtu jāaizņemas no viena kaimi-
ņa, krējums no otra, bet pašu mājās eso-
šais šķīvis un dakšiņa nodrošinātu sātīgas 
vakariņas. 

Šo jautājumu vēl vairāk padara par 
kuriozu fakts, ka valstī atradās līdzekļi šo 
talantīgo skolēnu pavadoņiem, kuri pava-
dīs šos skolēnus uz starptautiska mēro-
ga olimpiādēm. Talantīgajiem jauniešiem 
līdzekļu trūka, bet pavadoņiem pietika? 
Un ko tie pavadoņi darīs bez talantīgajiem 
skolēniem olimpiādēs? Viņu vietā cīnīsies?

Tas jau vairāk izskatās pēc anekdotes 
cienīga skata, kad trīs strādnieki parkā stā-
da kokus. Viens bedri rok, otrs ūdeni lej, 
trešais - bedri aizrok. Uz jautājumu, ko jūs 
darāt, visi kā viens atbild: “Kokus stādam.” 
Bet kāpēc tad koku stādi nav redzami? At-
bilde: “Koku stādītājs neatnāca.”

Diemžēl tādā valstī mēs dzīvajam, 
valsts svētki “neparedzēti”, talantīgiem 
skolēniem līdzekļi neieplānoti un labi, ja 
pašvaldība šajā lūgumā bez ierunām ie-
klausās un nepieciešamos līdzekļus pie-
šķir, bet vai tiešām šis jautājums būtu jāri-
sina pašvaldībām?

Elizabete VIĻUMA

Valsts budžetā nav atvēlēti līdzekļi Latvijas talantīgo 
jauniešu dalībai Starptautiskajās olimpiādēs

Neļausim bērniem zaudēt mammu!
“Ko tad tu darīsi – cīnīsies vai mirsi?,” bija pirmais jautājums no kāda 

paziņas, uzzinot par divu bērnu māmiņas Evijas saslimšanu ar C hepatītu. Miršana 
neietilpst sievietes plānos. Tā vietā viņa cīnīsies, turpinās darbu un rūpēsies par 
meitu Keriju un dēlu Markusu, kam citu apgādnieku nav. Lai Kerijas un Markusa 
mamma dzīvotu, ir vajadzīgi 2280 eiro. Diemžēl Evijai šādas naudas nav.

Kopā mēs varam nepieļaut, ka Evijas bērni paliek vieni!

Evija ir divu bērnu 
māmiņa, kas dzīvo un 
strādā Ropažos un 
viena pati rūpējas par 
dēlu un meitu. Bērni 
viņas dzīvē ir galvenais, 
tāpēc lielākā daļa no 
sievietes minimālās 
algas tiek tērēta viņu 
vajadzībām. Lai Evija 
varētu dzīvot, katru 
mēnesi ir nepieciešami 
medikamenti 190 eiro 
vērtībā. Tik lielu summu 
viņa nevar atļauties, 
bet bērniem mamma ir 
nepieciešama.

Evija ir apņēmības pilna cīnīties ar 
slimību un cer, ka pat ārstēšanās laikā 
varēs turpināt strādāt un rūpēties par 
bērniem. Plašāka informācija par Eviju ir 
lasāma http://labdaris.lv/lv/funds/view/159

Evijai varat palīdzēt šādos veidos:
Tālruņi ziedojumiem: 90006881 
(maksa par zvanu — 1.42 EUR), 
90006771 (maksa par zvanu — 7.11 
EUR).

Jūs varat palīdzēt, ziedojot 
jebkuru summu uz kādu no zemāk 
norādītajiem kontiem, ierakstot 
maksājuma mērķī: “Veselības fonds: 
Evija Ilgaža”.

Rekvizīti:
* Nosaukums: Biedrība «Latvijas 

Labdaru Asociācija Labdaris.lv»
Reg. Nr: 40008173130
Jur. adrese: Akadēmijas laukums 1- 
1011, Rīga, LV-1050
-SWEDBANK- Swift: HABALV22
LV43HABA0551037990069
-CITADELE- Swift: PARXLV22
LV79PARX0016130480002
Paypal: paypal@labdaris.lv
Webmoney:
WMR R175707680433
WME E281911870931
WMZ Z295651461411
labdaris@labdaris.lv
(+371) 27035637



6 2015. gada 16. jūnijs

LTV1
6.00 LR valsts himna
6.02 1000 jūdzes Indijā
6.30 Rīta Panorāma
8.35, 15.05 Mīlas viesulis 
9.35, 16.05 Patvērums mīlestībai
10.35, 12.35, 13.55 Top-Shop 
10.50 Lai top!
12.55 Mia un es
13.25 Kas te? Es te! 
14.10 Maklauda meitas
17.00 100 g kultūras
18.00, 23.00 Ziņas
18.53 Ceturtā studija
19.30 Bērnības zeme Sibīrija
20.30 Panorāma
21.13 Latloto. Viking Lotto
21.20 Sastrēgumstunda
22.30 Zebra
22.45 Momentuzņēmums
23.15 Homo@lv
0.35 Brīvību ģitārai
1.45 Mafijas klans 
5.00 2020 5.30 Vides fakti

LTV7
6.00 LR valsts himna
6.03, 5.30 1000 jūdzes 
Mjanmā
6.30 Projekts Nākotne

7.00, 18.00 Šodien
8.35 Kriminālsleja
9.30 Maklauda meitas
10.25, 21.25 Mūsu Čārlijs 
12.05 De facto
12.40 Province
13.15, 23.00 Dzimis Eiropā
13.45 Aculiecinieks
14.05 BALTICA 
15.35, 0.25 LTV - 60
15.45, 1.30 Eiropa fokusā
16.15 SOKO Vismāra
17.05 Noskaidrot patiesību
18.35 Punkti virs i
19.30 Pludmales volejbols
20.30 Masu sajukuma līdzekļi
22.15 100 g kultūras
23.30 Veisenzē sāga 
5.00 Šķiršanās

LNT
6.20, 3.00 Šodien novados
6.30, 3.10 900 sekundes
8.45, 0.15 Dzīvīte
9.05, 20.35 Degpunktā
9.45, 14.20 Televeikala 
skatlogs
10.00 Mf. Īstais Maikls
11.55 Noziegumam pa pēdām
13.00 1001 Nakts
14.00, 17.50, 20.00 LNT ziņas

14.35, 2.15 Tāda ir dzīve 
15.40 Nemelo man!
16.50, 5.00 Nemīlētā
18.00, 0.35 Fatmagula
21.10 NCIS. Losandželosa 
22.05 Mf. Aizdomu ēnā
4..50 Bernards
5.45 Kristīgā programma 

TV3
6.05, 5.40 Tētuka meitiņas
6.35 Stenlijs
7.00, 12.40 Pūķi
7.30, 13.10 Finiass un Fērbs 
7.55, 1.00 Simpsoni 
8.55 Mf. Templiešu zudušie 
dārgumi
11.00, 1.25 Kāsla metode
12.00 Ūsainā aukle 
13.40 Bakugani
14.00 UgunsGrēks
15.15, 2.10 Īstās mājsaim-
nieces
16.15, 20.20 Viņas melo labāk 
16.55, 3.00 Rozenheimas 
detektīvi 
17.55 Dzīves krustcelēs
19.00, 3.50 TV3 Ziņas
19.35, 4.20 Bez Tabu
21.00 Tēta nedienas 
23.00 Izdzīvojušie

0.00 Apokalipses vēstneši
5.00 Likums un kārtība 

TV3+
6.45, 17.35, 3.25 Māja 2
7.40 Lavrovas metode
8.45 Mf. Bada spēles
9.50, 14.10 Comedy Women
12.00, 16.30 Kas mājās 
saimnieks
13.05, 19.55 Tautu sadrau-
dzība
18.40, 2.00 Brīvlaiks Meksikā
21.00 Dārgā, mēs nogalinām 
bērnus!
0.00 Mf. Baiļu nakts

TV5
7.55, 14.15 Māja ar lilijām
9.00, 23.30 Zirnekļtīkls
10.00, 13.00 Top-shop
10.15, 17.25 Ģimenes izmērs
11.25, 18.30 Nemelo man!
12.30, 22.25, 0.30 Kriminal+
13.15 Māte un dēls
15.25, 19.50 Maskava. Trīs 
stacijas
19.40 Ziņas
22.00 Vakars@22
23.00 Ārpus likuma

1.00 Mūzika

NTV-Pasaule
6.00 Kafija ar pienu
9.05 Saulains. Bez nokrišņiem
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Šodien
10.25 Muhtara atgriešanās
11.25 Gatavojam 
12.00, 13.20 Zvērināto tiesa
14.30 Viss būs labi!
15.30 Ārkārtējs notikums
16.20 Brīnumtehnika
17.00 Sasisto lukturu ielas
18.00, 2.15 Runājam un 
rādām
19.40 Inspektors Kupers
21.40 Mentu kaujas
23.40 Dienas anatomija
0.20 Netīrs darbiņš
3.15 Mežsargs
4..15 Dzīvokļa jautājums
5.20 Reiz dzīvoju Es
5.50 Vai krievi zin krievu 
valodu??

RTR
6.00 Krievijas rīts
11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 
20.00 Ziņas

11.35, 14.30, 17.10, 19.35 
Ziņas-M
11.55 Par pašu galveno
12.55 Īpašs gadījums
15.05, 5.10 Pēdējais janičārs
16.00 Cilvēki vērtēs
18.15, 4.05 Tiešais ēteris
20.55 Kursanti
22.50 Speciālais korespon-
dents
0.30 Eiropas nolaupīšana
1.25 Guarneri kvartets
2.40 Slēptais ienaidnieks

PBK
6.05, 0.20 Euronews
6.40, 9.00, 12.15, 15.00, 
17.00, 0.55 Ziņas
6.45 12.40 Labākais brīvlaiks 
kopā ar PBK!
7.00, 9.25 Labrīt!
9.50 Dzīvo vesels!!
11.15 Divatā ar visiem
12.45 Vīriešu/Sieviešu
13.50, 15.20 Laiks parādīs
15.50, 3.45 Moderns sprie-
dums
17.50, 18.05 Precamies!
18.00, 20.45, 22.00 Latvijas 
Laiks
18.55 Lai runā!

Televīzijas programmaTREŠDIENA, 17. jūnijs

Stepana Razina piemiņas diena 
Vēl pavisam nesen ikviena vēstures mā-

cību grāmata sniedza informāciju par Stepanu 
Razinu kā par 1670.-1671. gada zemnieku sa-
celšanās līderi un tautas gribas paudēju, kas 
vēlējās mainīt valsts iekārtu Krievijā atbilstoši 
taisnīguma pamatprincipiem. Visi zina arī par 
to, ka Razins dusmu uzliesmojumā ar vienu 
vēzienu bija pārmetis pāri greznās senlaivas 
bortam daiļavu, persiešu kņazieni, kā „dāva-
nu” Volgai... Vēsturē ļoti reti kaut kas mainās, 
it īpaši tad, ja runa ir par senajiem 
laikiem. Taču kaut kas tomēr mai-
nās. Jo patiesība, kā zināms, galu 
galā nāk gaismā.

Ziņu un faktu par Stepana 
Razina dzīvi un darbību ir ļoti 
maz. Vēsturnieki smeļas informā-
ciju galvenokārt no tiesas sprie-
duma, kurā Razins tika aprakstīts 
kā īsts ļaundaris, nežēlīgs maniaks 
un laupītājs. Bez šī visai neobjek-
tīvā dokumenta ir vēl daži citi 
raksti, kurus visbiežāk vienkārši 
neņemt vērā. 

Zviedrijas vēstnieks ziņoja, ka „zemnieku 
virsaitis” runā sešās valodās. Nemaz nav slikti, 
ja viņu raksturoja kā „tumšu” un „neizglītotu” 
dumpinieku. Izraisa cieņu arī fakts, ka Razinam 
bija lielisks diplomāta talants. Reiz viņam izde-
vās pierādīt, ka kārtējais laupītāju gājiens tika 
organizēts, lai papildinātu valsts kasi. Vēstnieku 
arhīvā ir saglabājies dokuments, kurā nākamā 
dumpinieka darbību izvērtē visai atzinīgi un pat 
glaimojoši, 17. gadsimtā tas nozīmēja tikai vie-
nu —Razinu iekļāva „labāko kadru rezervē”.  

Veicot savu nākamo laupīšanas gājienu 
Stepans Razins ar līdzgaitniekiem ne tikai at-
ņēma īpašumu vairāku pilsētiņu iedzīvotājiem 
Krievijas valsts dienvidu nomales teritorijā, bet 
iebruka pat Persijā, un līdz ar to uz ilgāku lai-
ku sabojāja attiecības starp divām lielvalstīm. 
Satrakojušies kazaki aplaupīja visus tirgotājus 
pēc kārtas. Bet pēc atgriešanās dzimtenē... Vi-
ņiem viss tika piedots! Vēl jo vairāk - cara vo-
jevoda kņazs Ļvovs paziņoja, ka Stepans Razins 
ir kļuvis par viņa pieņemto dēlu, un uzdāvināja 
viņam ikonu, kas bija ierāmēta zeltā... 

Šādas spējas garantēja kazakam Razinam 
galvu reibinošu karjeru. Un viss jau būtu labi, 
ja vien nesāktos karš ar poļiem. Cara karapul-
kā dienēja dumpinieka vecākais brālis — Ivans 
Razins. Pēc kādas kaujas viņš pieņēma lēmu-
mu aizvest savus kazakus atpakaļ uz Donu, 
jo uzskatīja, ka nav nekādas jēgas karot ar 
kristiešiem. Cara vojevodas no sākuma bija 
neizpratnē sakarā ar kazaku līdera uzvedību, 
bet pēc tam atjēdzās un pavēlēja notvert šo 
brīvību mīlošo cilvēku. Un tad, īpaši nekavējo-
ties, Ivanu kā nodevēju sodīja ar nāvi... Kopš 
tā laika Razins sāka atriebties par brāļa nāvi, 
viņa naids pret varas pārstāvjiem bija vienkārši 
neaprakstāms. Viņam piemita īsta līdera īpašī-
bas, tāpēc bija tādi periodi, kad Razina armijā 
karojuši ap 200 tūkstošiem cilvēku.  

Viltīgais karavadonis, kazaku atamans un 

dumpinieks ikreiz īstenoja vienkārši izcilas mi-
litārās operācijas. Uzdevušies par tirgotājiem, 
Razins un viņa „razbainieki” ierodās Persijā, Fa-
rabatas pilsētā, un dažas dienas pārdeva tirgū 
tās mantas, kas bija atņemtas Krievijas bagāt-
niekiem, jo vēlējās uzzināt šīs pilsētas bagātāko 
iedzīvotāju adreses. Ieguvuši visu nepieciešamo 
informāciju, ļaunprātīgie kazaki aplaupīja visus 
pilsētas ietekmīgākos tirgotājus un zibenīgi de-
vās prom uz Krieviju. 

Kad Razina līdzgaitniekiem 
nācās sadurties ar Urālu kazakiem, 
laupītāju vadonis izdomāja vēl 
viltīgāku plānu. Ieradušies kādā 
no pilsētām svētceļotāju izskatā, 
dumpinieki uzbruka pilsētas vārtu 
sargiem un atbrīvoja ceļu Razina 
galvenajiem spēkiem.  

Visiespaidīgākā kazaku ata- 
mana kara viltība ir aprakstīta visās 
taktikas mācību grāmatās. Netālu 
no Baku, Cūku salā, atradās kazaku 
nometne. Persijas flote pietuvojās 

salai, lai padzītu šos nemierīgos kaimiņus tālāk 
no savām robežām. Kazaki meistarīgi notēloja 
paniku. Viņi skrēja pie savām laivām un izlikās, 
ka mēģina aizbēgt no pretiniekiem. Persieši no-
ticēja šai panikai. Viņi nolēma sastiprināt savus 
kuģus un tādā veidā „ķert” kazakus lamatās. Līdz-
ko Persijas flote kļuva par vienotu objektu, kaza-
ki pārtrauca „paniku”. Atgriezās uz salu un sāka 
no visiem saviem lielgabaliem apšaudīt flotes 
flagmani. Kuģis sāka grimt un ievilka dzelmē arī 
pārējos. No visas slavenās Kaspijas flotes paliku-
ši tikai trīs kuģi, kuri pacentās pēc iespējas ātrāk 
aizbraukt no kaujas vietas. 

Bet visiem zināmais stāsts par persiešu 
kņazieni ir tikai tautas fantāzijas auglis. Nebi-
ja nekādas kņazienes... Vienkārši nebija. Bija 
princis... Kuru paņēma gūstā un turēja par ķīl-
nieku. Bet Volgā Razins nevienu neslīcināja... 

Zemnieku karš, kuru uzsāka Donas kaza-
ku atamans, bija svarīgs notikums visā Eiropā. 
Visu rietumu lielvalstu monarhi pieprasīja no 
saviem vēstniekiem ziņas par šī kara gaitu.  

Sākumā Razina karapulks izcīnīja tikai uz-
varas. Dumpinieki uzsāka karu tāpēc, ka gribē-
ja padzīt no varas bajārus un djakus, kuri, pēc 
kazaku domām, piemānīja Krievijas caru. Kaza-
ki ieņēma jau vairākas pilsētas Donas apkaimē, 
bet... Līdz ar to Stepans Razins atņēma varu 
Donas atamanam Jakovļevam. Šis apstāklis arī 
pazudināja zemnieku vadoni. Pirmā neveiks-
me, sakāve pie Simbirskas, un tie kazaki, kas 
atbalstīja atamanu Jakovļevu, izdod Stepanu 
Razinu varas pārstāvjiem. 

Gan pašu Stepanu Razinu, gan viņa jau-
nāko brāli Maskavā nesaudzīgi spīdzināja un 
mēģināja atklāt viņa īstos mērķus. Brāļi klusēja, 
bet Stepans pat jokoja par to, ka viņam noskuva 
galvu kā mūkam. Izmeklēšanas process bija rū-
pīgs un nežēlīgs. Spriedums — sacirst gabalos, 
izpildot nāves sodu.  No sākuma atamanam no-
cirta roku, pēc tam kāju un tikai pēc tam galvu. 
Aculiecinieki apgalvoja, ka Razins šīs mokpilnās 

16. jūnijā Ir iemesls!

Policists savas mājas pagalmā 
aizturēja zagli 

 Ap pusnakts laiku no 9. uz 10. jūniju kā-
dam Krāslavas policijas darbiniekam, kurš to-
brīd atradās dežūrmaiņā, iezvanījās telefons 
un zvanītājs paziņoja, ka viņa privātmājas 
pagalmā atrodas sveša persona. Policists de-
vās uz savām mājām, lai pārbaudītu saņemto 
informāciju, kā rezultātā turpat nozieguma 
izdarīšanas brīdī aizturēja vīrieti, kurš mēģi-
nāja nozagt pagalmā stāvošo automašīnu. 

Aizturētais ļaundaris ir 1994. gadā dzi-
mis Č., kurš jau agrāk ir nonācis policijas 
redzeslokā. Jāpiebilst, ka aizturēšanas brīdī 
viņš jau atradās automašīnas Saab salonā. Iz-
meklēšanas gaitā noskaidrojās, ka iepriekšējā 
naktī minētā persona apzaga arī automašīnu 
OPEL ZAFIRA, kas atradās Rēzeknes ielā 16, 
paņemot dažādas mantas. Par minēto noti-
kumu ir uzsākts kriminālprocess. 

Aizdomās par zādzībām 
aizturēti vairāki jaunieši
Naktī no 6. uz 7. jūniju kādā Krāslavas 

garāžu kooperatīvā tika uzlauztas un apzag-
tas vairākas garāžas. Garnadži nozaga dažā-

das saimniecības mantas, sākot ar krūmgriezi 
un beidzot ar cigarešu paciņām.

Veicot izmeklēšanu par zādzībām uzsāk-
tajos kriminālprocesos, policijas darbinieki 
pārbaudīja aizdomās turamo personu loku, 
kā rezultātā pēc dažām dienām aizturēja 
četru personu grupu – četrus 1998. gadā 
dzimušus jauniešu, kuri atzinās pastrādāta-
jās zādzībās. Tāpat izmeklēšanas gaitā tika 
noskaidrots, ka šie jaunieši pirms apmēram 
pusotras nedēļas apzaga vēl kādu citu garāžu 
šajā pašā kooperatīvā. Uz doto brīdi tika at-
klātas 5 reģistrētas zādzības un viena agrāk 
izdarīta tajā pašā garāžu kooperatīvā. Policija 
veic kriminālprocesu izmeklēšanu un meklē 
citus iespējamos cietušos, kuru garāžas, ie-
spējams, bija uzlauztas vai apzagtas.

* * *
Naktī uz 10. jūniju, Krāslavā, Baznīcas 

ielā nenoskaidrotas personas mēģināja no-
zagt automašīnu BMW 316. Transportlīdzek-
lis tika atrasts netālu ar bojātu bamperi un 
bojātām aizmugurējām riepām. Notiek vainī-
go noskaidrošana.

Krimināls, notikumi

Veicot pārbaudes dzīvnieku novietnēs, 
Pārtikas un veterinārā dienesta (PVD) inspek-
tori pārliecinās, ka dažādos valsts reģionos ir 
atšķirīga attieksme pret biodrošības pasāku-
mu ievērošanu, kā arī joprojām ir piemājas 
saimniecības, kurās dzīvnieki nav reģistrēti 
Lauksaimniecības datu centrā (LDC).

Šī gada piecos mēnešos PVD inspektori 
ir pārbaudījuši 2 300 cūku novietnes, no tām 
394 novietnēs konstatēts, ka tiek turētas nere-
ģistrētas cūkas. No pārbaudītajām novietnēm 
biodrošības pasākumi tiek ievēroti 74%. Lat-
gales un Vidzemes reģionos, kur lauku iedzī-
votāji piedzīvoja rūgtu pieredzi ar Āfrikas cūku 
mēra (ĀCM) uzliesmojumiem, biodrošību ie-
vēro 86% pārbaudītajās novietnēs.

Savukārt Latvijas reģionā, kur šī slimība 
nav tikusi konstatēta – Zemgales un Kurzemes 
pusē, 78% ir konstatētas neatbilstības. Jāat-
zīmē, ka biodrošības pasākumus šajā reģionā 
ir ieviesuši un ievēro visās lielākajās cūku no-
vietnēs, bet ļoti vieglprātīgi ir tie, kuri cūkas 
audzē savam patēriņam un nelielās fermās.

PVD, sadarbībā ar Lauksaimniecības datu 
centru, uzrauga cūku pārvietošanas datus un 
konstatē cūku pārvietošanas gadījumus no 
slimības skartajām zonām uz brīvajām zonām. 
Ar šādu rīcību cūku turētāji savu novietni, 
savu pagastu un pat savu novadu pakļauj ris-
kam ievazāt slimību. 

PVD aicina: iegādājoties sivēnus, no-
skaidrojiet kurā slimības zonā atrodas pārde-
vēja novietne. Informācija pieejama PVD mā-
jas lapā interaktīvajā kartē. 

Tāpat arī ĀCM konstatēto gadījumu skaits 

pēdējās nedēļās, salīdzinot ar ziemas periodu, 
pieaug un līdz 12. jūnijam ĀCM vīruss konsta-
tēts 262 meža cūkām 17 novadu 40 pagastos. 
Pēdējās nedēļas laikā, no 8. jūnija līdz 12. jūni-
jam, ĀCM konstatēts 15 meža cūkām.

PVD aicina ievērot visus noteiktos 
biodrošības pasākumus un atkārtoti atgādina: 

Novietne un cūkas jāreģistrē Lauksaim-
niecības datu centrā un regulāri jāatjauno in-
formācija par novietnē turēto cūku skaitu!

Cūkas nedrīkst turēt āra aplokos, jāno-
vērš to kontakts ar savvaļas un klaiņojošiem 
dzīvniekiem. 

Nelietojiet pakaišus, ja pastāv aizdomas, 
ka tiem varētu būt piekļuvuši savvaļas dzīvnie-
ki, tai skaitā mežacūkas!

Cūkām nedrīkst izbarot zaļbarību, arī 
pagalmos pļauto zāli, termiski neapstrādātus 
kartupeļus, sevišķi, ja cūku novietne atrodas 
tuvu mežam. Tā kā piemājas saimniecībās 
cūku piebarošana ar svaigu zāli laika gaitā iz-
veidojusies par tradīciju, situācijā, kad pieaug 
ĀCM gadījumu skaits meža cūkām, tas rada 
inficēšanās draudus mājas cūkām. 

Kopjot dzīvniekus, jāizmanto tikai šim dar-
bam paredzēts apģērbs un apavi, kuri netiek 
valkāti ārpus novietnes. Pie ieejas novietnē ir jā-
nodrošina apavu dezinfekcija, kā arī novietnē jā-
veic regulāri tīrīšanas un dezinfekcijas pasākumi.

Par biodrošības pasākumu ieviešanu un 
izpildi novietnēs, kurās tur un audzē cūku sugas 
dzīvniekus, tajā skaitā dezinfekcijas līdzekļu ie-
gādi, atbildīgs ir dzīvnieku īpašnieks vai turētājs.

Anna JOFFE, PVD Sabiedrisko attiecību
 daļas vadītāja 

PVD informē
Atgādinājums par biodrošības pasākumiem

nāves laikā skaļi smējās...  
Andrejs JAKUBOVSKIS
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LTV1
6.00 LR valsts himna
6.02 1000 jūdzes Indijā
6.30 Rīta Panorāma
8.35, 15.15 Mīlas viesulis
9.35, 16.15 Patvērums mī-
lestībai
10.35, 12.35, 14.00 Top-Shop 
10.50 Daudz laimes! 
11.40 Latvijas šlāgeraptauja 
12.55 Negantais Henrijs 
13.20 Dabas grāmata
13.50 Luijs
14.20 Maklauda meitas
17.10, 23.30 100 g kultūras
18.00, 23.15 Ziņas
18.53 Ceturtā studija
19.30 Ekspedīcija Sumatrā
20.00 Ciemiņš virtuvē
20.30 Panorāma
21.15 Latvijas novadu cīņas
22.10 Miranda
0.15 Sastrēgumstunda
1.20 1:1
5.00 2020
5.30 Saknes debesīs

LTV7
6.00 LR valsts himna
6.03, 5.30 1000 jūdzes 
Mjanmā
6.30 Pie stūres
7.00, 18.00 Šodien
8.35, 14.35 Noskaidrot 
patiesību
9.30 Maklauda meitas
10.20 Es - savai zemītei
10.50 Šosejas riteņbraukšana
14.00 Latvija var! 
14.15 Vai Rīga jau gatava? 
15.25 Vingrošana
18.35 Bez apvainošanos
19.05 Kulta ēdieni
19.35 Mūsu Čārlijs 
20.30 Pludmales volejbols

22.35 100 g kultūras
23.20 Sporta studija
0.05 Zebra
0.20 Vides fakti
0.50 Masu sajukuma līdzekļi
1.45 Projekts Nākotne
5.00 Šķiršanās

LNT
6.20, 3.00 Šodien novados
6.30, 3.10 900 sekundes
8.45, 0.10 Dzīvīte
9.05, 20.35 Degpunktā
9.45, 14.20 Televeikala 
skatlogs
10.00 Mf. Negaidīts pavērsiens
12.00 NCIS. Losandželosa
13.00 1001 Nakts
14.00, 17.50, 20.00 LNT ziņas
14.35, 2.15 Tāda ir dzīve 
15.40 Nemelo man!
16.50, 5.00 Nemīlētā
18.00, 0.30 Fatmagula
21.10 Mediķi
22.10 Bīsties – atvaļinājums!
23.10 Čikāgas sardzē
4.50 Bernards
5.45 Kristīgā programma 

TV3
6.05, 5.40 Tētuka meitiņas
6.35 Stenlijs
7.00, 12.40 Pūķi
7.30, 13.10 Finiass un Fērbs
7.55, 1.05 Simpsoni 
8.55 Mf. Templiešu zudušie 
dārgumi 
10.30 Smieklīgākie videokuriozi
11.00, 21.00, 1.30 Kāsla 
metode 
12.00 Ūsainā aukle
13.40 Bakugani
14.00 UgunsGrēks 
15.15, 2.20 Īstās mājsaimnieces
16.15, 20.20 Viņas melo labāk

20.00 Laiks
21.20, 22.05 Briesmīgā meita
23.45 Vakars ar I.Urgantu
1.10 Politika
2.00 Mf. Augstums
5.45 Mūzika

RenTV Baltic
6.45, 12.55 Multfilmas
6.59, 0.54 Laika prognoze
7.00 Zaldāti 
8.00 12.20, 0.55 Skatīties 
visiem!
9.00, 19.45 Saviesīgas vaka-
riņas

10.05 Top-shop 
10.20 Cīnītājs
13.15 Skūpsts
14.20 Seno skaistuļu noslēpumi
15.25 Dokumentālais projekts
16.30 Ģimenes drāmas
17.30 Nemelo man!
20.50 Ekstrasensu cīņas. 
Apokalipse
23.05 Visšokējošākās hipotēzes
0.05 Kriminālās spēles

ONT
6.00, 8.30, 9.00, 11.00, 13.00, 
16.00, 18.00, 20.30, 1.30 

Ziņas
6.05 Mūsu rīts
9.05 Dzīvo vesels!!
10.25 Kontrolpirkums
11.05, 13.05, 16.15, 18.15, 
21.00 Sports
11.10 Fazenda
11.55 Moderns spriedums
13.10, 23.45 Vīriešu/Sieviešu
14.10, 0.40 Divatā ar visiem
15.05, 16.20 Laiks parādīs
16.50 Precamies!
18.20 Tētuka meitiņas
18.50 Lai runā!
20.00 Laiks

21.05 Mamma-detektīvs
23.05 Vakars ar I.Urgantu

Baltkrievija 1
6.00, 7.20, 8.15 Labrīt!, Balt-
krievija!
7.00, 8.00, 9.00, 12.00, 15.00, 
19.00, 0.15 Ziņas
7.05, 8.05 Ekonomikas ziņas
7.10, 8.10, 19.40, 23.40 Zona X
9.10, 22.05 Pēdas
10.00, 13.00, 16.00 90 
sekundes
10.55, 20.00 Uz pasaules malu
12.10, 16.35 Ģimenes me-

lodrāmas
13.05 Diena lielajā pilsētā
14.05 Vangēlija
15.15, 18.40 Reģionālās ziņas
15.25, 0.45 Bijusī sieva
17.35 Baltkrievijas Laiks
19.20, 0.00 Interešu sfēra
21.00 Panorāma
21.45 Aktuāla intervija
0.35 Sports

Baltkrievija 2
7.00 Telerīts
9.00, 21.30 TV barometrs
9.05, 16.45 Diversants

10.15 Saprast un neitralizēt
10.45, 21.40 Ekstrasensi-de-
tektīvi
11.45, 22.35 Kauli
12.40 Baltkrievu virtuve
13.15 Tikšanās ar ...
14.00, 19.00 Nepiedzimsti 
skaista
15.50 Gribu nokļūt televīzijā!
17.55 Viesnīca Bābele
20.55 Reālā pasaule
21.35 Sportloto 5 no 36, 
KENO
23.30 Pirmās Eiropiešu spēles 
Baku 2015

CETURTDIENA, 18. jūnijs 16.55, 3.05 Rozenheimas 
detektīvi
17.55 Dzīves krustcelēs
19.00, 3.55 TV3 Ziņas
19.35, 4.25 Bez Tabu
22.00 Mf. Kovboji un citplanētieši
0.35 Kinomānija 
5.00 Likums un kārtība

TV3+
6.45, 17.35, 1.55 Māja 2
7.40 Lavrovas metode
8.40 Mf. Bada spēles 
9.50, 14.10 Comedy Women
12.00, 16.30 Kas mājās 
saimnieks 
13.05, 19.55 Tautu sadrau-
dzība
18.40, 0.15 Brīvlaiks Meksikā 
21.00 Interni 
22.05 Mf. Klik!

TV5
7.55, 14.15 Māja ar lilijām
9.00, 23.30 Zirnekļtīkls
10.00, 13.00 Top-shop
10.15, 17.25 Ģimenes izmērs
11.25, 18.30 Nemelo man!
12.30, 22.25, 0.30 Kriminal+
13.15 Māte un dēls
15.25, 19.50 Maskava. Trīs 
stacijas
19.40 Ziņas
22.00 Vakars@22
23.00 Ārpus likuma
1.00 Mūzika

NTV-Pasaule
6.00 Kafija ar pienu
9.05 Saulains. Bez nokrišņiem
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Šodien
10.25 Muhtara atgriešanās
11.25 Ēdam mājās!!
12.00, 13.20 Zvērināto tiesa
14.30 Viss būs labi!
15.30 Ārkārtējs notikums

16.20 Braucam un ēdam!
17.00 Sasisto lukturu ielas
18.00, 2.15 Runājam un rādām
19.40 Inspektors Kupers
21.40 Mentu kaujas
23.40 Dienas anatomija
0.20 Netīrs darbiņš
3.15 Mežsargs
4.15 Vasarnīca
5.20 Reiz dzīvoju Es
5.50 Vai krievi zin krievu 
valodu??

RTR
6.00 Krievijas rīts
11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 
20.00 Ziņas
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 
Ziņas-M
11.55 Par pašu galveno
12.55 Īpašs gadījums
15.05, 5.10 Pēdējais janičārs
16.00 Cilvēki vērtēs
18.15, 4.05 Tiešais ēteris
20.55 Kursanti
22.50 Vakars
0.30 Šarls de Gols. Viņa augs-
tība prezidents
1.25 Guarneri kvartets
2.40 Slēptais ienaidnieks

PBK
6.05, 0.15 Euronews
6.40, 9.00, 12.15, 15.00, 
17.00, 0.50 Ziņas
6.45, 12.40 Labākais brīvlaiks 
kopā ar PBK!
7.00, 9.25 Labrīt!
9.50 Dzīvo vesels!!
11.15 Divatā ar visiem
12.50 Vīriešu/Sieviešu
13.50, 15.20 Laiks parādīs
15.50, 4.55 Moderns spriedums
17.50, 18.05 Precamies!
18.00, 20.40, 22.00 Latvijas 
Laiks
18.55 Lai runā!
20.00 Laiks

21.15, 22.05 Briesmīgā meita
23.35 Vakars ar I.Urgantu
1.05 Pirms tumsas iestāšanās
1.50 Atrast un neitralizēt
3.25 Mf. Trīsdesmit trīs
5.45 Mūzika

RenTV Baltic
6.00, 22.55 Visšokējošākās 
hipotēzes
6.50, 12.45 Multfilmas
7.04, 0.39 Laika prognoze
7.05 Zaldāti 
8.05, 0.40 Skatīties visiem!
9.00, 19.45 Saviesīgas vaka-
riņas
10.05 Top-shop 
10.20 Ekstrasensu cīņas. 
Apokalipse
13.10 Skūpsts
14.20 Seno skaistuļu noslē-
pumi
15.25 Dokumentālais projekts
16.25 Ģimenes drāmas
17.30 Nemelo man!
20.50 Kara noslēpums 
23.55 Kriminālās spēles

ONT
6.00, 8.30, 9.00, 11.00, 13.00, 
16.00, 18.00, 20.30, 1.00 
Ziņas
6.05 Mūsu rīts
9.05 Dzīvo vesels!!
10.25 Kontrolpirkums
11.05, 13.05, 16.15, 18.15, 
21.00 Sports
11.10 Fazenda
11.55 Moderns spriedums
13.10 Vīriešu/Sieviešu
14.10 Divatā ar visiem
15.05, 16.20 Laiks parādīs
16.50 Precamies!
18.20 Tētuka meitiņas
18.50 Lai runā!
20.00 Laiks
21.05 Vajag tikt skaidrībā
21.30 Mamma-detektīvs

23.30 Vakars ar I.Urgantu
0.10 Pirms tumsas iestāšanās

Baltkrievija 1
6.00, 7.20, 8.15 Labrīt!, Balt-
krievija!
7.00, 8.00, 9.00, 12.00, 15.00, 
19.00, 0.15 Ziņas
7.05, 8.05 Ekonomikas ziņas
7.10, 8.10, 19.40, 23.40 Zona X
9.10, 22.05 Pēdas
10.00, 13.00, 16.00 90 
sekundes
10.55, 20.00 Uz pasaules 
malu
12.10, 16.35 Ģimenes me-
lodrāmas
13.05 Diena lielajā pilsētā
14.05 Vangēlija
15.15, 18.40 Reģionālās ziņas
15.25, 0.45 Snaiperi. 
17.35 Baltkrievijas Laiks
19.20, 0.00 Interešu sfēra
21.00 Panorāma
21.45 Speciālā reportāža
0.35 Sports

Baltkrievija 2
7.00 Telerīts
9.00, 21.30 TV barometrs
9.05, 16.45 Diversants
10.15 Saprast un neitralizēt
10.45, 21.40 Ekstrasensi-de-
tektīvi
11.40, 22.35 Kauli
12.40 Baltkrievu virtuve
13.15 Tikšanās ar ...
13.55, 19.00 Nepiedzimsti 
skaista
15.45 Gribu nokļūt televīzijā!
17.55 Viesnīca Bābele
18.55 Gribu nokļūt televīzijā!!
20.55 Reālā pasaule
21.35 Sportloto 6 no 49, 
KENO
23.30 Pirmās Eiropiešu spēles 
Baku 2015

LTV1
6.00 LR valsts himna
6.02 1000 jūdzes Indijā
6.30 Rīta Panorāma
8.35, 17.00 Alpu dakteris
9.35, 16.05 Patvērums mī-
lestībai
10.35, 12.40, 14.00 Top-Shop 
10.50, 1.15 Mūsu Čārlijs
11.40 Bērnības zeme Sibīrija
13.00 Negantais Henrijs 
13.25 Zeme, kurā viss ir 
iespējams
14.20 Maklauda meitas
15.15 V.I.P. - Veiksme. Intuīci-
ja. Prāts
18.00, 23.00 Ziņas
19.00 Mf. Vella kalpi
20.30 Panorāma
21.15 Vera
23.15 Latvijas šlāgeraptauja 
0.10 Miranda
2.10 Rīga 2014
3.40 LTV - 60
3.50 Sporta studija
4.35 Aizliegtais paņēmiens
5.30 Province

LTV7
6.00 LR valsts himna
6.03, 5.30 1000 jūdzes 
Mjanmā
6.30 Labākais no Euromaxx
7.00, 18.00 Šodien
8.35 Noskaidrot patiesību
9.30 Maklauda meitas
10.20 Mūsu Čārlijs 
11.15 1:1
12.05 100 g kultūras
13.50, 3.00 LTV - 60
15.45, 3.30 Pie stūres
16.15 SOKO Vismāra
17.05 Noskaidrot patiesību
18.35 Personīgas lietas
19.05 Kulta ēdieni
19.35 Eiropa koncertos

20.30 Pludmales volejbols
23.00 Mf. Bebrs
0.35 Grupas Sīpoli koncerts 
4.00 Kad stārķis palidojis 
garām
5.00 Uz Medžugorji

LNT
6.20, 3.00 Šodien novados
6.30, 3.10 900 sekundes
8.45, 1.10 Dzīvīte
9.05, 20.35 Degpunktā
9.45, 14.20 Televeikala 
skatlogs
10.00 Mf. Zem baltajām 
burām
11.55 Ekstrasensi – detektīvi 
13.00 1001 Nakts
14.00, 17.50, 20.00 LNT ziņas
14.35 Tāda ir dzīve 
15.40 Nemelo man!
16.50, 5.00 Nemīlētā
18.00, 1.30 Fatmagula
21.10 Līgojam Madonā
23.10 Greizais spogulis
4.50 Bernards
5.45 Luī 

TV3
6.05, 5.40 Tētuka meitiņas
6.35 Stenlijs
7.00, 12.40 Pūķi
7.30, 13.10 Finiass un Fērbs 
7.55 Simpsoni
8.55 Mf. Templiešu zudušie 
dārgumi
11.00 Betija Vaita un vecie 
ērmi 
12.00 Ūsainā aukle
13.40 Bakugani
14.00 UgunsGrēks
15.10, 2.05 Īstās mājsaim-
nieces
16.10 Smieklīgākie videokuriozi 
16.40, 3.00 Rozenheimas 
detektīvi 

17.40 Dullās sacensības 
19.00, 3.45 TV3 Ziņas
19.35, 4.15 Bez Tabu
20.20 Mf. Grega dienasgrā-
mata
22.20 Mf. Kinozvaigzne 
kazarmās
0.20 Mf. Tālumā
5.00 Likums un kārtība 

TV3+
6.45, 17.35, 2.35 Māja 2
7.45 Lavrovas metode
8.45 Mf. Bada spēles 
9.50, 14.10 Comedy Women
12.00, 16.30 Kas mājās 
saimnieks 
13.05 Tautu sadraudzība
18.40, 1.10 Brīvlaiks Meksikā 
20.00 Mf. Ivans Cara dēls un 
pelēkais vilks
21.50 Mf. Brīvie
0.05 Brīnumu pasaulē

TV5
7.55, 14.15 Māja ar lilijām
9.00 Zirnekļtīkls
10.00, 13.00 Top-shop
10.15, 17.25 Ģimenes izmērs
11.25, 18.30 Nemelo man!
12.30, 22.25 Kriminal+
13.15 Māte un dēls
15.25 Maskava. Trīs stacijas
19.40 Ziņas
19.50 Greizais spogulis
22.00 Vakars@22
23.00 Mf. Vienkārši Džeksons
0.50 Mūzika

NTV-Pasaule
6.00 Kafija ar pienu
9.05 Saulains. Bez nokrišņiem
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Šodien
10.25 Muhtara atgriešanās
11.25 Izmeklēšanas noslē-
pumi
12.00, 13.20 Zvērināto tiesa

14.30 Viss būs labi!
15.30 Ārkārtējs notikums
16.20 Pirmais ātrums
17.00 Sasisto lukturu ielas
18.00, 2.20 Runājam un 
rādām
19.40 Inspektors Kupers
23.30 Vienkārši es esmu burv-
ju mākslinieks
0.25 Netīrs darbiņš
3.20 Lieta par Mirušajām 
dvēselēm

RTR 
6.00 Krievijas rīts
11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 
20.00 Ziņas
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 
Ziņas-M
11.55 Par pašu galveno
12.55 Īpašs gadījums
15.05, 4.35 Pēdējais janičārs
16.00 Cilvēki vērtēs
18.15 Tiešais ēteris
21.00 Mans tuvais ienaidnieks
0.50 Maskavas kino festivāla 
svinīgā atklāšana
2.10 Precības
3.45 Jurijs Solomons. Talanta 
spēks
5.20 Laimes avots

PBK
6.05, 1.20 Euronews
6.40, 9.00, 12.15, 15.00, 
17.00 Ziņas
6.45, 12.40 Labākais brīvlaiks 
kopā ar PBK!
7.00, 9.25 Labrīt!
9.50 Dzīvo vesels!!
11.15 Divatā ar visiem
12.50 Vīriešu/Sieviešu
13.50, 15.25 Laiks parādīs
15.55, 4.00 Moderns sprie-
dums
17.50, 18.05 Cilvēks un likums
18.00, 20.40 Latvijas Laiks
19.00 Šamane
20.00 Laiks

21.05 Brīnumu lauks
22.15 Trīs akordi
0.30 Vakars ar I.Urgantu
1.50 1inCity
2.20 Mf. Neprātīgā nauda
5.55 Mūzika

RenTV Baltic
6.00 Visšokējošākās hipotēzes
7.04, 0.44 Laika prognoze
7.05 Zaldāti 
8.05, 12.35, 23.55, 0.45 Skatī-
ties visiem!
9.00 Saviesīgas vakariņas
10.05 Top-shop 
10.20, 14.15 Dokumentālais 
projekts
12.55 Multfilmas
13.10 Skūpsts
15.20 Dubultnieki. Fenomena 
mīklas
17.30 Nakts pēc tiesas dienas
19.45 Saviesīgas vakariņas
20.50 Pasaules noslēpumi 
21.55 Dīvaina lieta
23.00 Slepenās teritorijas

ONT
6.00, 8.30, 9.00, 11.00, 13.00, 
16.00, 18.00, 20.30, 2.35 
Ziņas
6.05 Mūsu rīts
9.05 Dzīvo vesels!!
10.25 Kontrolpirkums
11.05, 13.05, 16.15, 18.15, 
21.00 Sports
11.10 Fazenda
11.55 Moderns spriedums
13.10 Vīriešu/Sieviešu
14.10 Laiks parādīs
15.35, 16.20 Alla Pugačova. 
Mihaila Zadornova koncerts
18.20 Gaidi mani. Baltkrievija
18.55 Brīnumu lauks
20.00 Laiks
21.05 Trīs akordi
23.05 Kas? Kur? Kad? Balt-
krievijā
0.25 Mf. Bēdīgi slavens

Baltkrievija 1
6.00, 7.20, 8.15 Labrīt!, Balt-
krievija!
7.00, 8.00, 9.00, 12.00, 15.00, 
19.00, 1.35 Ziņas
7.05, 8.05 Ekonomikas ziņas
7.10, 8.10, 19.20 Zona X
9.10 Pēdas
10.00, 13.00, 16.00 90 
sekundes
10.55 Uz pasaules malu
12.10, 16.30 Ģimenes me-
lodrāmas
13.05 Diena lielajā pilsētā
14.05 Vangēlija
15.15, 18.40 Reģionālās ziņas
15.25, 2.05 Snaiperi. 
17.30 Nezināmā Baltkrievija
18.00, 21.45 Mūsējie
18.15 Izmeklēšanas noslē-
pumi
19.55 Ne sievišķīga lieta
21.00 Panorāma
21.55 Tulkotājs
1.50 Sports

Baltkrievija 2
7.00 Telerīts
9.00, 21.30 TV barometrs
9.05, 16.25 Diversants. Kara 
beigas
10.15 Kapeika kapeikā
10.45 Ekstrasensi-detektīvi
11.40 Kauli
12.35 Mf. Es gribu to redzēt!
13.10 Ir nu gan!
13.55 Nepiedzimsti skaista
15.50 Gribu nokļūt televīzijā!
17.30 Viesnīca Bābele
18.30 Debesu valstība
21.00 Reālā pasaule
21.35 Sportloto 5 no 36, 
KENO
21.40 Ekstrasensu cīņas. 
Kontinentu cīņa
23.20 Pirmās Eiropiešu spēles 
Baku 2015

PIEKTDIENA, 19. jūnijs
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Maketētāja
Grāmatvede

Marina Nipāne 
Inga Pudnika
Aleksejs Gončarovs
Elizabete Viļuma

Na tā li ja Zda nov ska
Ieva Maļinovska

26795517, marina_nipane@inbox.lv
22021290, ingapudnika@inbox.lv
26065838
27068443, pati te@inbox.lv

26853074, natalin240580@mail .ru
65681475, designer.ieva@gmail.com
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Reklāma un sludinājumiLAIKA ZIŅAS
17.06. 18.06. 19.06.

 +11...+17  +10...+19 +13... +19

ZR  4 m/s  D   3 m/s DA  2 m/s

IEPĒRK
SIA “SENLEJAS” liellopus, teļus, 
jērus. Augstas cenas bioloģiski au-
dzētiem lopiem. Samaksa tūlītēja. T. 
65322454, 26190124, 26319888;
teļus, aitas, liellopus. T. 26260786;
liellopus, teļus, aitas. T. 22456110.

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

 Tālr. 26142514, 20238990.

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.

Vasara: diskotēka!

Brīvdienas sit augstu vilni.
Alekseja GONČAROVA foto

 Piektdien, 19. 
jūnijā, pārdoša-
nā būs jaunas 
dējīgu šķirņu 

vistiņas un gaiļi. Pēc pa-
sūtījuma balti broileru tī-
tari (2,5 mēn.). Diennakts 
un paaugušies šķiroti un 
mājas cāļi, tītarēni, broileri, 
balti un raibi pīlēni, pērļu 
vistiņas (1 mēn.), paipalas 
un pieaugušas pīles un 
pīļtēviņi. Tālr. 29142247, 
šoferis 29158908. 

Aglona - 7.40, Šķeltova - 
8.00, Grāveri - 8.20, Auleja 
- 8.45, Kombuļi - 9.10, 
Izvalta - 9.30, Borovka - 
9.45, Krāslava (Ostas iela) 
- 10.00, Skaista - 10.50, st. 
Skaista - 11.10, Kalnieši 
- 11.25, Piedruja - 11.40, 
Lupandi - 11.55, Vaicuļevas 
- 12.05, Indra - 12.15, Skuki 
- 12.35, Robežnieki - 12.30, 
Asūne - 13.15, Dagda - 13.35, 
Ezernieki - 14.00, Andzeļi - 
14.15, Andrupene - 14.40, 
Mariampole - 14.50, Jaunokra 
- 15.00, Priežmale 15.15.

 Z/S “Madera”
Iepērk jaunlopus, liellopus, ai-

tas, zirgus, cūkas. Samaksa uz 
vietas. Svari. Tālr. 26563019

PĀRDOD

PĒRK

DAŽĀDI

SIA “FORVEST”
Pērkam augošu mežu, mežu ar 

zemi, ieķīlātu mežu un bez doku-
mentiem. Meža izstrādāšanas pa-
kalpojumi. Mežizstrādes pakalpo-
jumi, meža izvedēja, forvardera 
pakalpojumi. Pārdodam malku (3 
m). T. 26677812

IEPĒRK METĀLLŪŽŅUS
Augstas  cenas. Strādājam  

jebkurā laikā. Tālr. 29198531

SIA „RENEM” 
iepērk jaunlopus, liellopus, 

aitas, zirgus. 
ELEKTRONISKIE SVARI. 

Tālr. 65329997, 29485520, 
26393921.

2 - istabu dzīvokli. 2.st., Ezera 
18, Krāslava, 103.sērija. Tālr. 
25902789; 
2 - istabu dzīvokli. Raiņa iela 15, 
1. st., 53 m2, 103. sērija, bez pa-
rādiem, atsevišķas istabas un 
vannas istaba, WC, iestiklots bal-
kons. Silts, gaišs, saulains. Zemi 
komunālie maksājumi. Daļēji mē-
belēts, ir elektropreces. 5500 €. 
T. 29764006, 29907427;
“FORD C-max” - 2.0, TDCi, dīze-
lis, 2005. 3500 €. Tālr. 26368786;
“VW-IV”-1,9 TDi (2001., univer-
sāls, TA līdz 07.06.2016., sud-
rabkrāsas). Tālr. 29187144; 
“MERCEDES Vito” (2000., labā 
stāvoklī). Tālr. 29158702;
“OPEL Vectra” - universāls, 
1998., TA līdz 16.04.2016. Tālr. 
29443964;
“MAZDA 323 F” - 1.5 i, 16 v, 
1998, TA līdz 06.2016., labā stā-
voklī, 850 €. Tālr. 28737579;
“VW Passat” -2,0 (1994., univer-
sāls, gāze/benzīns, ideālā stāvoklī, 
bez rūsas, jauna TA, nav benzīn-
vedējs, 1050 EUR). T. 26234028;
apkures katlu (Lietuva), 8 sekci-
jas. Tālr. 29473196;
baltkrievu zirga pļaujmašīna ar 
gumijas riteņiem. Cena pēc vie-
nošanās. Tālr. 26212085;
govi HM, 5. laktācija. Pienīga, 
atnesīsies janvārī. Zilupes nov.
Tālr. 26262965;
sivēnus. Tālr. 24904590;
cūkgaļu (var ar piegādi) Tālr. 
26615298, 26329474;
pārtikas, lopbarības kartupeļus. 
Piegāde. Tālr. 27131681; 
graudus, miltus, kartupeļus. Maija 
medus. Piegāde. Tālr. 29134527;
malku. Tālr. 29189194.

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;
10-12 tonnas laba siena. Ar 
piegādi. St. Krāslava. T. 26067711;
lietotus bišu stropus. T.  26160359;
investori Latgalē - zemi ar mežu, 
lauksaimniecības zemi sākot 
ar 5 ha (var bez ZG), kā arī 
lietaskoku. Tālr. 29888098.

MEKLĒJU angļu valodas sko-
lotāju (8 - 9 gadīgam bērnam). 
Tālr. 26447738.
VAJADZĪGI strādnieki mežā. 
Tālr. 22472104. 
Steidzami VAJADZĪGI metinā-
tāji, šuvējas, CNC-operatori, 
atslēdzniekus. Tālr. 27717410.
VAJADZĪGA aukle Rīgā. Tālr. 
24827346.
Datoru remonts, Windows uzstā-
dīšana. Tālr. 26094474.
Zāles pļaušana ar krūmgriezi. 
Tālr. 28295726.
Dzīvokļu remonts. T. 27751513.
Rokam, tīram DĪĶUS, grāvjus. 
Buldozera pakalpojumi. Tālr. 
28601483.
Pieredzējis MAŠĪNISTS ar 
“Draglainu” rok, tīra dīķus, grāv-
jus, izlīdzina zemi. T. 25439289.
PĀRDOD brusas, dēļus. Jum-
tu, fasāžu REMONTS. Tālr. 
28139156.   
Atdošu labās rokās dūmakai-
ni baltu kaķenīti (2 mēn.). Tālr. 
29768020.

Palstikāta logi un durvis.
Metāla durvis.
Pilns serviss!

Tālr. 28675525, 28230237, 
65621730.

 Celtniecības darbi. 
Tālr. 25663987

Krāslavas Valsts ģimnāzija 
uzņem 9. klašu absolventus 
ģimnāzijas 10. klasēs šādās 
izglītības programmās:
• vispārējās vidējās izglītības 

humanitārā un sociālā virzie-
na izglītības programmā;

• vispārējās vidējās izglītības 
matemātikas, dabaszinātnes 
un tehnikas virziena izglītības 
programmā;

• vispārējās vidējās izglītības 
vispārizglītojošā virziena iz-
glītības programmā.
Nepieciešamie dokumenti jā-

iesniedz Krāslavas Valsts ģim-
nāzijas kancelejā līdz 2015. 
gada  19. jūnijam. Ieskaitīša-
na 10. klasē 19. jūnijā.

Piesakoties uzņemšanai 
10. klasē, jāiesniedz šādi do-
kumenti:
• skolas direktoram adresēts 

vecāku (aizbildņu) vai skolē-
na personisks iesniegums;

• pases vai dzimšanas  apliecī-
bas kopija;

• apliecību par pamatizglītību, 
sekmju izrakstu;

• skolēna medicīniskā karte 
026/u;

• izraksts no ambulatorā slim-
nieka medicīniskās kartes 
027/u par iepriekš izdarītām 
profi laktiskām  vakcinācijām.
Uzziņas pa tālruni: 65622095, 

65622096.

Krāslavas Valsts ģimnāzija 
uzņem proģimnāzijas 7. kla-
sēs skolēnus, kas ir beiguši       
6. klasi. 

Vecāku iesniegums un sko-
lēna liecība ir jāiesniedz Krā-
slavas Valsts ģimnāzijas kan-
celejā. Skola nodrošina visus 

7. klašu skolēnus ar mācību 
grāmatām, nepieciešamības 
gadījumā — bezmaksas inter-
nātu. 

Uzziņas pa tālruni: 65622095, 
65622096. 

Organizatoriskā sapulce 
vecākiem 2015. gada 18. jūnijā 

plkst. 18:00.

Tāds dīvains klusums šodien 
priedēs,
Tur dzenis serdei laukā sāpi 
kaļ...

Krāslavas “Varavīksnes” 
vidusskolas kolektīvs izsaka 
dziļu līdzjūtību Stanislava 
Nemiro tuviniekiem sakarā 
ar viņa nāvi.  
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