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Valdība kļuvusi “zaļāka”

2.lpp.

Nesaskaņas nozarē vai 
savstarpējās attiecībās?

1., 3.lpp.

Absolventu tikšanās 
vakars

4., 5. lpp.

Kā arī TV programma, sludināju-
mi, reklāmas un daudz citas aktu-
ālas un noderīgas informācijas. 

Šodien numurā

Nevajag skaitīt 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 sveicam 
skaistajā jubilejā 

Jeļenu 
BEĻEVIČU!

1986. gada 
absolventi

Skries gadi prom, 
Tev dodot gadu skaitu, 
Ir tajā dzīvots, dejots, 
trakots, smiets, 
Šiem gadiem netici un 
sevi jaunu turi, 
Vēl jāveic viss, kas dzī-
ves kausā liets!

Sveicam 75 gadu 
jubilejā 

Staņislavu VELECKU!
Novēlam visu to labāko!

A. Orols, 
L. Kavinska, 

A. Ločmelis, 
Ē. Gabrusāne

Latvijā

Sveika, mīļā skola!

Rakstus par šo tematu lasiet 4. un 5. lpp                                          
 Ingas PUDNIKAS foto un no “Varavīksnes” skolas arhīviem

Dagdas novadā dzimst pozitīva tradīcija, 
kas lēmējvaru reizi mēnesī tuvinās tautai
12. februārī, ierodoties Dag-
das novada domē, uz mirkli 
atmiņā atausa pirmsvēlēša-
nu laiks. Daudzu gadu laikā 
jau ierasts, ka deputāti pie 
tautas vēršas tikai īsi pirms 
vēlēšanām. Ja deputā-
ti uzrunā tautu vairākus 
gadus pirms tām, tas liek 
aizdomāties, vai tik Valsts  
prezidents negrasās atlaist 
Saeimu?

Izrādās, tas nav saistīts ar 
Saeimas atlaišanu. Un kādēļ gan 
valsts prezidentam būtu tas tagad 
jādara, kad pēc tik ilgas cīņas 
beidzot ir izveidota Valdība.

Ierasts, ka Saeimas deputā-
ti vizītēs pie saviem vēlētājiem 
dodas īsi pirms vēlēšanām. 
Taču visu partiju deputāti, kuri 
ievēlēti no Latgales reģiona, 
šogad aizsākuši tradīciju, ka 
reizi mēnesī visu partiju pārstāv-
ji dosies izbraukumā pie saviem 
vēlētājiem Latgalē, negaidot 
vēlēšanu laiku.
12. februārī Dagdas no- 

vadu apmeklēja vairā-
ki 12. Saeimas deputāti. 
Dagdā bija ieradušies Aldis Ada-
movičs (Latgales partija, Vien-
otība), Silvija Šimfa (No sirds 
Latvijai), Jānis Tutins (Saskaņa) 
un Guntis Rasims (12. Saeimas 
deputāta Jura Viļuma palīgs un 
Rēzeknes novada pašvaldības 
deputāts).

Dienas sākumā notika Saei-
mas deputātu un Dagdas novada 
domes deputātu tikšanās. Tajā 
piedalījās arī Nacionālā veselī-
bas dienesta pārstāvis Jānis 
Pitrāns un pašvaldības iestādes 
“Veselības un sociālo pakalpo-
jumu centra “Dagda”” vadītājs 
Andris Badūns, kurš aktualizē-
ja jautājumu par kvotu sistēmu 
medicīnā, ambulatoro medicīnu, 
darbinieku trūkumu un medper-
sonāla novecošanās problēmu.

Domes priekšsēdētāja San-
dra Viškure aktualizēja jautājumu 
par ģimenes ārstu praksēm.

Turpinājums — 2. lpp.

•	 Kādreizējais Latvijas politikas 
smagsvars Ainārs Šlesers atstā-
jis partijas “Vienoti Latvijai” vadī-
bu. Partijas “Vienoti Latvija” val-
dē darbojas personas, no kurām 
tikai vienai ir tiesības pārstāvēt 
politisko organizāciju atsevišķi. 
Iepriekš šis valdes loceklis ar 
unikālajām tiesībām bija Šlesers, 
savukārt kopš 10. februāra viņu 
“Vienoti Latvijai” valdē nomainī-
jusi 1959. gadā dzimusī Inese 
Muhamberga.

•	 Jaunā premjera Māra Kučinska 
pārstāvētā Zaļo un zemnieku 
savienība (ZZS) nav noslēgusi 
sadarbības līgumu ne arvienu no 
Eiropas lielajām politiskajām gru-
pām, tāpēc nākamnedēļ Eiropa-
domē Kučinskis būs bez politis-
kajiem domubiedriem. Vienīgā no 
ZZS saraksta ievēlētā eirodepu-
tāte Iveta Grigule pēc aiziešanas 
no Eiroparlamenta eiroskeptiķu 
grupas tagad pievienojusies libe-
rāļiem, kuru nostājai, piemēram, 
bēgļu jautājumā ZZS nevar pie-
vienoties. Kučinskis ir noskaņots 
meklēt politiskos domubiedrus.

•	 Izskanējuši VID priekšlikumi 
vairāk uzmanības pievērst man-
tojumu saņemšanas kārtībai, 
un ierobežot skaidrās naudas 

turēšanu valsts amatpersonām. 
Lai šīs pārmaiņas paveiktu, būs 
nepieciešams politiķu atbalsts. 
Tiesa, arī Saeimas deputāti, kuri 
algu saņem bankas kontā, tomēr 
mīl banknotes. 

•	 Saeimas deputātiem par pagā-
jušo gadu transporta un dzīvoja-
mās telpas īres izdevumu kom-
pensācijās kopumā izmaksāti 
295 008 eiro. Kopumā deputā-
tiem paredzētā kompensācijas 
norma visos mēnešos bija lielāka 
nekā izmantotā summa, jo vairā-
ki deputāti neizmanto šo iespēju 
vai arī saņem kompensāciju, kas 
ir mazāka par paredzēto normu. 
Piemēram, decembrī šī norma 
bija 32 197 eiro.

•	 Eiropas Parlamenta deputāts 
Roberts Zīle uzskata, ka ir jāat-
rod iespējas neļaut Latvijā atvērt 
tādus propagandas medijus kā 
“Sputnik”. as esot uzbrukums 
mūsu mediju telpai, un viens no 
Krievijas ieročiem. Arī citās Eiro-
pas Savienības valstīs beidzot 
sākuši saprast, ko nozīmē šādi 
mediji, kuri jaucas citu valstu su-
verēnās lietās. LETA jau vēstīja, 
ka darbu Latvijā sākusi Krievijas 
propagandas medija “Sputnik” 
versija latviešu valodā – “sput-

niknews.lv”. Portālā publicētas 
ziņas latviešu un krievu valodā 
par notikumiem Latvijā, Krievijā 
un citviet pasaulē, solot, ka re-
surss runāšot “par to, par ko citi 
klusē”.

•	 Būvniecības kontroles birojs no-
lēmis slēgt Rīgas cirku. Lai gan 
formāli cirks ir slēgts, un fasāde, 
pēc ekspertu atzinumiem, draud 
sagāzties, ieeja nav norobežo-
ta, cirka kasē nepārtraukti nāk 
klienti, lai atgūtu naudu par bi-
ļetēm. Manēžā savus priekšne-
sumus atkārto daži mākslinieki. 
Cirka direktore par ārkārtas si-
tuāciju brīdinājusi pašvaldību. 
Pašvaldība gan uzskata – ja reiz 
tas ir valsts īpašums, lai paši tiek 
galā. Rīgas mērs savā Facebo-
ok kontā pat ironizē, ka Saeima 
var mierīgi aizvietot cirku, paužot 
cerību, ka valsts tomēr būs spē-
jīga savest vēsturisko ēku kartī-
bā. Rīgas cirka pēkšņā slēgšana 
pāršalkusi visu starptautisko cir-
ku mākslinieku pasauli, kas nav 
pārlieku liela. Nākamreiz, ja būs 
jābrauc uz Rīgu, mākslinieki to 
ļoti rūpīgi pārdomās.
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Pasaulē

Valdība kļuvusi “zaļāka”

Māra Kučinska vadītā Mi-
nistru kabineta sastāva apstip-
rināšanas diena izrādījās visai 
bagāta ar notikumiem, kas pa-
darīja krāsaināku plašsaziņas 
līdzekļiem jau mazliet apnikušo 
“seriālu” par valdības maiņu. Ro-
mantiskā līnija ir - 62 gadus ve-
cajam Ventspils mēram Aivaram 
Lembergam, kuru ļaunās valodas 
dēvē par jaunās valdības “krust-
tēvu”, tieši tajā dienā piedzima 
dēls. Savukārt komiskā līnija ir 
tā, ka Kultūras ministrija slēdza 
Rīgas cirku. (Saeimas kuluāros 
konstatēja, ka tas darīts ar gud-
ru ziņu: droši vien klauni drīzumā 
pārvāksies uz Ministru kabineta 
ēku.) Naudas un skandālu līni-
ja ir tā, ka parlaments atbalstīja 
Enerģētikas likuma grozījumus, 
atverot gāzes tirgu Latvijā un pēc 
būtības padarot galu “Latvijas gā-
zes” monopolam un līdz ar to arī 
Krievijas gāzei.

Uz šo minisensāciju fona bal-
sošana par Māra Kučinska kabi-
netu noritēja pietiekami gludi. Kā 
arī tika plānots, “par” balsojušas 
trīs deputātu frakcijas no valdošās 
koalīcijas – Nacionālā apvienība, 
“Vienotība” un ZZS, kuru balsu pie-
tika, lai apstiprinātu jauno valdību.

Savā runā no parlamenta tri-
bīnas Kučinskis vispirms pateicās 
savai priekštecei Laimdotai Strau-
jumai. Šī elementārā pieklājība iz-
raisīja zālē izbrīnītu balsu šalkoņu 
un pat aplausus.  Pēc tam Kučins-
kis pamēģināja atbildēt tiem, kuri 
kritizēja pirmo jaunā Ministru kabi-
neta kopīgi sagatavoto dokumentu 
– valdības deklarāciju – par tā ne-
konkrēto raksturu. “Visu koalīcijas 
partneru parakstītajā deklarācijā 
netiek piedāvāts koncentrēties uz 
atsevišķu nozaru jeb ministriju in-
teresēm, bet gan uz kopējo mērķi, 
kas nedrīkst būt vienas ministrijas 
monopols. Zinu, ka šis piedāvā-
jums būtiski atšķiras no tā koalīci-
jas partiju attiecību modeļa, kas ir 
pastāvējis Latvijā pēdējos divdes-
mit un vairāk gadus. Apkarojot vie-
nam otru, mēs zaudējam paši savu 
politisko jaudu un vairojam vēlētāju 
nihilismu attiecībā pret partijām,”  
centās pārliecināt deputātus jau-
nais premjers.

Kaut arī valdībai Kučinskis iz-
vēlējies saliedēšanas ceļu, dekla-
rācija, ko tajā pašā dienā pieņēma 
un parakstīja koalīcijas partijas, 
satur spēcīgu līdzekli sabiedrī-
bas sakaitināšanai. Vienā no 135 
deklarācijas sadaļām, kas veltī-

ta izglītībai, ir teikts: “Jāizstrādā 
plāns pārejai uz vienotu izglītības 
standartu mācībām valsts valodā 
valsts un pašvaldību fi nansētās 
izglītības iestādēs un jāuzsāk tā 
īstenošana.” Savukārt triju partiju 
koalīcijas līgumā ir norādīts, ka 
sadarbības partneri pieņem zinā-
šanai Nacionālās apvienības īpa-
šo viedokli, ka pāreja uz mācībām 
latviešu valodā valsts un pašvaldī-
bu skolās jāuzsāk jau līdz 2018. 
gada 1. septembrim.

No opozīcijas premjers izpel-
nījies daudz kritikas. Valērijs Age-
šins (“Saskaņa”): “Vērojot dažu 
amatpersonu aktiermeistarības 
stundas parlamentā un valdībā, 
prātā nāk Ostaps Benders, kurš 
zināja 400 salīdzinoši godīgus 
veidus, kā atņemt tautai naudu. Šī 
valdība nebūs nedz labāka, nedz 
sliktāka salīdzinājumā ar iepriek-
šējo. Tā ir tā pati valdība, saplēsta 
un neveiksmīgi salīmēta krūze.”

Deputāts Mārtiņš Bondars 
(Reģionu apvienība) atgādināja 
par premjera ne gluži nevaino-
jamo politisko pagātni: “Andris 
Šķēle ieveda Māri Kučinski Latvi-
jas politikā. Pēc tam savu karjeru 
Māris Kučinskis turpināja Aināra 
Šlesera aizvējā. Bet nu jau vai-

rākus gadus Māris Kučinskis ēno 
Aivaru Lembergu. Un nekas nelie-
cina par to, ka Māris Kučinskis ir 
spējīgs stāvēt uz savām kājām.”

Visīsāk un visprecīzāk jau-
no valdību raksturoja Inguna 
Sudraba (“No sirds – Latvijai”): 
“Straujuma tagad nomainīta ar 
Kučinski, bet Seile ar Šadurski. 
Vai tiešām ministru rokādes no 
vienas ministrijas uz otru iepūtīs 
dzīvību valdības vārgajās mie-
sās? Diez vai.”

Patiešām, kā “Ezerzeme” 
jau rakstija, vairums ministru no 
iepriekšējās Laimdotas Strauju-
mas vadītās valdības ir saglabā-
juši savus amatus vai ir pārgājuši 
citās ministrijās. Turpinās darbu 
Kaspars Gerhards (Vides attīstī-
bas un reģionālās attīstības mi-
nistrija), Dzintars Rasnačs (Ties-
lietu ministrija), Dace Melbārde 
(Kultūras ministrija) – visi no NA, 
Jānis Duklāvs (Zemkopības mi-
nistrija), Guntis Belēvičs (Veselī-
bas ministrija), Raimonds Berg-
manis (Aizsardzības ministrija) 
– visi no ZZS, kā arī “Vienotības” 
pārstāvji Rihards Kozlovskis 
(Iekšlietu ministrija) un Edgars 
Rinkēvičs (Ārlietu ministrija).

Savukārt Dana Reiznie-

ce-Ozola (ZZS) nomainījusi Eko-
nomikas ministriju pret Finanšu 
ministriju, viņas kolēģis no šīs pa-
šas partijas Uldis Augulis pametis 
Labklājības ministriju Satiksmes 
ministrijas labad, bet Jānis Reirs 
(“Vienotība”) pārgājis no Finanšu 
ministrijas uz Labklājības ministriju.

Bez izglītības ministra Kār-
ļa Šadurska, par kuru jau esam 
rakstījuši, jaunpienācējs valdī-
bā ir tikai viens – ekonomikas 
ministrs un vicepremjers Arvils 
Ašeradens, kādreizējais avīzes 
“Diena” izdevējs.

Eksperti uzskata, ka tas nav 
nejauši, jo Ekonomikas ministrija 
saņems smagu mantojumu – strī-
du ar “Latvijas gāzi” gāzes tirgus 
pārdalīšanas dēļ. Gāzes tirgus 
atvēršanu pieprasa Brisele, un 
parlaments šo prasību ir izpildījis. 
“LG” pretī draud ar tiesāšanos, 
jo “Latvijas gāzes” un valdības 
līgums paredzēja, ka līdz 2017. 
gada 3. aprīlim “LG” ir nedalāma 
un strādā pēc komerciāliem no-
teikumiem, t.i., kā monopols. Gā-
zes piegāde Latvijas patērētājiem 
interesē vairāk nekā 10 kompāni-
jas no dažādām valstīm, tai skai-
tā no Norvēģijas un Lietuvas.

Darja ŽDANOVA

“Vienotības” premjeru virkni nomainīja “Zaļo un zemnieku savienības” pārstāvis Māris Kučinskis

Turpinājums. Sākums 1. lpp.
Tika izrunāti arī jautājumi 

par bēgļiem, policijas darbu, no-
dokļu sistēmu Latvijā, sabiedris-
ko transportu un lauksaimniekiem 

paredzēto degvielu.   Vizītes laikā 
deputāti apmeklēja Dagdas vi-
dusskolu.

Pēcpusdienā notika sa-
biedriskā diskusija ar vietējiem 

iedzīvotājiem, kurā piedalī-
jās S.Šimfa, A.Adamovičs un 
G.Rasims.  Diskusiju laikā tika 
aktualizēti daudzi sabiedrībai 
interesējoši jautājumi.  Plašāk 

par diskusiju un interviju 
ar Aldi Adamoviču lasiet  
nākamajā laikraksta nu-
murā. 

Pēc nelielas dis-
kusijas tika noskaidrots, 
ka šāda ideja – perio- 
diski valsts lēmējva-
ru tuvināt tautai, kas to 
ievēlēja Saeimā,  nāk no 
Dagdas novada deputā-
ta J.Viļuma un Dagdas 
novada priekšsēdētājas 
S.Viškures.  

 Varbūt beidzot Latvi-

jas tautas kalpi nāks pie tautas,  
nevis vienu reizi četros gados 
gaidīs, kad  tauta nāks pie viņiem 
uz vēlēšanu apgabaliem.  

Plašāk nākamajā laikraksta 
numurā. 
Elizabete VIĻUMA- GRAŽULE

Dagdas novadā dzimst pozitīva tradīcija, 
kas lēmējvaru reizi mēnesī tuvinās tautai

Meteņdiena pīlādzēnu mājās 
Metenim putru viru 
deviņiem miezīšiem:
Man deviņi bāleliņi, 
miežu putras ēdājiņi.

9. februārī iestādē valdīja 
jautrība, jo lieli un mazi ķekatnie-
ki svinēja Meteņus. Šajos svēt-
kos beidzas ziema, varbūt tieši 
tāpēc ārā jau nebija sniega un 
lija lietus? 

Meteņdienai ir jautrs rak-
sturs. Meteni visi gaida ar prieku, 

jo ziema iet uz beigām un tuvojas 
pavasaris. Beidzas garo, tumšo 
ziemas vakaru nodarbības, cilvē-
ku domas pārslēdzas uz pavasa-
ra darbiem. Neskatoties uz to, ka 

lietus neļāva priecāties ārā - viss 
notika pēc latviešu tautas masko-
šanās tradīcijām iestādes telpās: 
bija budēļu rotaļas, lielīšanās un 
meteņputra pēc senču receptes!
Pasākumā tika apbalvoti iestā-
des pākšaugu recepšu konkursa 
uzvarētāji, kurus balsojumā (pēc 

degustācijas) izvēlējās iestā-
des bērni: “Skābētu kāpostu 
un pupiņu borščs” ieguva 
1.vietu (J. Matuševa), “Pu-
piņu salāti ar vistas fi leju” ie-

guva 2. vietu (I. Kalinka, 
I.Eisaka), “Pupiņu sau-
tējums ar vistas fi leju” 
ieguva 3.vietu. 

Tika apbalvoti arī zī-
mējumu konkursa “Bēr-
ni uz sniega” fi nālisti: 
1.vieta – Ignatovičai Ok-
sanai (6 gadi) no Indras 
pamatskolas, skol. I. 
Šemele, 2.vieta Anasta-
sijai Pitrānei (7 gadi) sk. 
I. Aļžanova, “Pīlādzītis”, 
3.vieta Andrim Virkste-
nim (4 gadi), sk. I.Eisa-
ka, simpātiju balva Elī-
nai Kurpniecei (3 gadi), 
sk. I.Eisaka, “Pīlādzītis”.
Tika apbalvoti arī foto 
konkursa “Bērni uz 
sniega” fi nālisti: 1.vieta 
- Iveta Solima (“Pienenī-

te”), 2.vieta - Iveta Aļžanova 
(“Pīlādzītis”), 3.vieta - Stanis-
lava Batarāga (“Pienenīte”); 
Zinaīda Bernāte, Vija Dzalbe 
(“Pīlādzītis” ), simpātiju bal-
va - Velta Brovkina (12. gr. 
vecāks).

Jeļena VOROŠILOVA

Obama zvanījis Putinam

Krievija informēja, ka Obama 
esot zvanījis Putinam, norādot, 
ka sarunas bijušas “atklātas un 
lietišķas”. ASV prezidents Baraks 
Obama un Krievijas prezidents 
Vladimirs Putins telefonsarunas 
laikā ir pārsprieduši Sīrijas kon-
fl iktu. Obama aicinājis Putinu 
pārtraukt gaisa triecienus Sīrijas 
opozīcijas spēkiem, ļaut piegādāt 
humāno palīdzību aplenktajām 
teritorijām un sākt uguns pār-
traukšanu, paziņoja Baltais nams. 
Obama arī apspriedis konfl iktu 
Ukrainā. Jau vēstīts, ka Starptau-
tiskā Sīrijas atbalsta grupa, kurā 
ir 17 valstis, piektdien sarunās 
Minhenē vienojās par ambiciozu 
plānu karadarbības pārtraukša-
nai Sīrijā nedēļas laikā.

Reids Tallinas naktsklubā

Naktī uz piektdienu Igaunijā 
policija veikusi reidu kādā Talli-
nas naktsklubā, kura laikā aiz-
turēti 20 pusaudži alkohola rei-
bumā. Policija klubā ieradusies 
brīdī, kad svinības jau noritējušās 
pilnā sparā. Diemžēl, starp ap-
meklētājiem bijuši nepilngadīgie 
stiprā alkohola reibumā. Policija 
reida rezultātus sauc par satrau-
cošiem. Policijas darbinieki sazi-
nājušies ar pusaudžu vecākiem, 
no kuriem daudzi nav bijuši sa-
traukti par savu bērnu uzvedību.

Igaunijā atkal avarē 
autobuss

Igaunijā, uz šosejas Tallina–
Pērnava, kārtējo reizi avarējis 
pasažieru autobuss un cietuši 
vairāki cilvēki. Pēc aculiecinieku 
teiktā, autobusa šoferis centies 
izvairīties no frontālas sadur-
smes, tāpēc iebraucis grāvī un 
spēkrats apgāzies. Sākotnējā 
informācija liecina, ka avārijā cie-
tuši trīs cilvēki. Kopumā autobu-
sā bijuši 30 pasažieri. Kā norāda 
Igaunijas policijas amatpersonas, 
negadījumā iekļuvušais nav bijis 
regulārās satiksmes autobuss, 
tas bijis pasūtīts kādas grupas 
braucienam.
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Iegūtās zināšanas jāliek lietā!
8. februārī ar svinīgu izlaidu-

mu noslēdzās biedrības “Ģime-
nes atbalsta centrs “Atvērtība”” 
organizētās “Apmācības projektu 
rakstīšanas izpratnei un domā-
šanai. Praktiskas apmācības.” 
Apmācību ilgums kopumā bija 
36 stundas, tās pulcēja 15 dalīb-
niekus no Krāslavas un Dagdas 
novadiem. Dalībnieku iepriekšē-

jais zināšanu līmenis par projektu 
rakstīšanu bija ļoti dažāds, tomēr 
visus vienoja vēlme iegūt jaunas 
vai papildināt esošās zināšanas 
šajā jomā, dalīties pieredzē un 
nodibināt jaunus kontaktus. Šīs 
apmācības bija viens no pasā-
kumiem, kuru biedrība “Ģime-
nes atbalsta centrs “Atvērtība”” 
organizēja Eiropas Ekonomikas 

zonas finansētā projekta “Vienā 
laivā esot, kopā jāairē!” ietvaros.

Projekta mērķis ir vienotas 
sabiedrības veidošana starpet-
nisko nevalstisko organizāciju un 
mazākumtautību ģimeņu līmenī, 
kā instrumentu izmantojot starp-
kultūru dialogu veicinošus pasā-
kumus, valsts valodas zināšanu 
pilnveidošanu, sekmējot izpratni 

par latviešu 
tautas kultūru 
un tradīcijām. 

V i e n a 
no projekta pamataktivitātēm ir 
“Starpkultūru dialoga veicinā-
šana un mazākumtautību iedzī-
votāju integrācija sabiedrībā”’. 
Tās ietvaros norit daudzpusīgs 
pasākumu kopums, lai veicinātu 

dialogu un sadarbību 
starp esošajām ma-
zākumtautību biedrī-
bām un to ģimenes 
locekļiem, veicinātu 
viņu izaugsmi un 
ekonomisko stabili-
tāti pierobežas zonā, 
sekmējot to perso-
nisko integrāciju un 
aktivitāti.

“ A p m ā c ī b a s 
projektu rakstīšanas 
izpratnei un domāša-
nai. Praktiskas apmā-
cības.” notika laikā 
no 2016. gada 18. 
janvāra līdz 2016. 
gada 8. februārim. 
Apmācību laikā tika 
sniegts priekšstats 
un izpratne par pro-

jektu rakstīšanu un domāšanu tā 
sagatavošanas procesā, dalīb-
nieki tika iepazīstināti ar populā-
rākajiem projektu finansēšanas 
avotiem, veidlapām, kā arī tika 
dota iespēja grupu darbā prak-
tiski sagatavot divus nelielus pro-
jekta pieteikumus. Divās nodarbī-
bās apmācību dalībnieki gatavoja 
projektu pieteikumus Konstanti-
novas pagasta labiekārtošanai, 
jo aktīvākie projekta tēmu izvir-
zīšanā izrādījās tieši šī pagasta 
pārstāvji. Abu projektu pieteikumi 
tika prezentēti, kopīgi izvērtēti un 
atzīti par realizēšanas vērtiem. 

Noslēgumā apmācību da-
lībnieki saņēma apliecību. Pa-
sākuma novērtējumā dalībnieki 
uzsvēra, ka līdzīgus pasākumus 
zināšanu nostiprināšanai un pa-
plašināšanai vajadzētu rīkot re-
gulāri. 

Nevalstisko organizāciju 
pārstāvji gaida projektu konkursu 
atvēršanu, lai varētu iegūtās zi-
nāšanas likt lietā!

Iveta LEIKUMA

Rikšotāju sacensību entuziastu viedoklis
Cienījamā “Ezerzeme”!  
Latgales zirgaudzētāji, izlasot 

publikāciju par jātnieku Nikolaju 
Galiļejevu, izjūt pretrunīgas emoci-
jas.  No vienas puses, ir liels prieks, 
ka avīze veltīja tik lielu uzmanību 
Nikolaja panākumiem zirgu au-
dzēšanā. Bet no citas puses - mēs 
esam sarūgtināti par to, ka raksta 
tapšanas procesā daži fakti tika 
sagrozīti, un līdz ar to šajā publi-
kācijā ir radies negatīvs zemteksts, 
kas met ēnu uz Dagdas novada 
pašvaldības un Anatola Viškura 
reputāciju. Acīmredzot, tas notika 
tāpēc, ka avīzes korespondente 
Elizabete Viļuma – Gražule pama-
tojusies tikai uz Natālijas un Niko-
laja Galiļejevu subjektīvo redzēju-
mu, nenoskaidrojot visus situācijas 
apstākļus un citu Latgales jātnieku 
un zirgaudzētāju uzskatus. Mēs 
nolēmām aizstāvēt Anatolu Viš-
kuru un lūdzam publicēt avīzē arī 
mūsu viedokli. 

Dagda patiešām ir vieta, kur 
mīl un augstu vērtē zirgus, vieta, 
kur tiek rīkoti attiecīgi pasākumi, 
un mēs visi esam to pastāvīgie 
dalībnieki, kā arī liecinieki, un labi 
pazīstam gan N. Galiļejevu, gan 
A.Viškuru. Rakstā “Nikolaja Ga-
liļejeva zirgs Koman Šeļ iegūst 
augsta ranga godalgu Baltijas 
kausā “Derbi-2015”” (29.01.2016.) 
avīze rakstīja par to, ka Galiļeje-
viem piederošajā zemes teritorijā 
projekta ietvaros tika izveidota 
visiem standartiem atbilstoša vie-
ta, kas ir piemērota sacensību 
rīkošanai.  Pilnīgi precīzi tika no-
rādīts, ka viss bija izdarīts, lai pār-
baudītu ZIRGU piemērotību dar-
bu veikšanai. Sporta rikšotājam 
šīs darba iemaņas ir lūša ātrums, 
kā arī spēja ātri un pareizi skriet. 
Projektu ar mērķi izveidot šādu 
skrejceļu iecerēja un realizēja Lat-
vijas Šķirnes zirgu audzētāju aso-
ciācija (LŠZAA). Dagdas novada 
pašvaldība, uz kuru tagad esot 
apvainojušies Galiļejevi, šo ob-
jektu neplānoja un nebūvēja, bet 
atbalstīja šī projekta īstenošanu. 
Tātad tās pienākumos neietilpst šī 
objekta apsaimniekošana, kā arī 
finansiālā atbalstīšana, starp citu, 
pašvaldībai arī nav tiesību to darīt, 
jo celiņš atrodas privātajā teritori-
jā. Skrejceliņa ierīkošanas mērķis 
- šķirnes rikšotāju profesionālie 
treniņi un pārbaudījumi, nevis 
kultūras pasākumi, tautas svētki 
vai zaļumballes, kuros piedalās 
CILVĒKI. Ir jāuzsver, ka tajā laikā 
Dagdā jau vairāku gadu garumā 

tika rīkoti tieši tādi paši pasākumi 
pēc Viškuru ģimenes iniciatīvas. 
Skrejceliņš Dagdas muižā ir izvie-
tots ērtā vietā, un daudzi iedzīvo-
tāji jau ir pieraduši, ka sacensības 
notiek tieši tajā teritorijā. Dagdas 
iedzīvotājiem nav vajadzīgs trans-
ports, lai nokļūtu tajā vietā. Raksta 
autore izmanto terminu “koleģiālā 
ētika”. Pēc mūsu domām, neētis-
ki, nekorekti un arī nesaprātīgi bija 
būvēt Dagdas novada teritorijā vēl 
vienu skrejceliņu. Bet diemžēl tā 
celtniecības brīdī citu jātnieku vie-
doklis netika ņemts vērā. Anatols 
Viškurs var lepoties ar to, ka viņš 
nevienam netraucēja attīstīt rikšo-
tāju sacensību tradīcijas. Latgales 
ietvaros šādi pasākumi notiek Ro-
bežniekos, Rēzeknes novadā un 
Pušmucovā. Un Anatols tos atbal-
sta savu iespēju robežās (atved 
savus rikšotājus, palīdz nogādāt 
arī citu saimnieku zirgus, bez ne-
kādas samaksas komentē sacen-
sības un tā tālāk). Tāpēc tiem, kas 
aizmirsa par visu labo, gribas at-
gādināt, ka 2009. gadā tieši Ana-
tols piešķīra degvielu, lai uz Gali-
ļejeva celiņu atvestu rikšotājus, lai 
viņus pārbaudītu (vienu no Ciblas 
un sešus no Rēzeknes rajona). 
Kas attiecas uz mums, jātniekiem, 
tas fakts, ka Nikolajs uzbūvēja šo 
celiņu, neizsauca nekādu skaudī-
bu vai citas negatīvas emocijas. 
Uzskatām, ka viņš to ir pelnījis par 
savu uzticību darbam. Un, kaut 
gan lielākā daļa jātnieku visbiežāk 
trenē savus rikšotājus vienkārši 
ceļa malā, esam gandarīti par to, 
ka Galiļejeva sapnis piepildījās. 
Taču Latgales rikšotāju sacensību 
attīstībai šis celiņš nav sniedzis ne-
kādu ievērojamu ieguldījumu visu 
6 pastāvēšanas gadu garumā. Šis 
skrejceļš netika izmantots, lai ap-
mācītu kādu jaunu rikšotāju jātnie-
ku, bet pēdējo divu gadu laikā tur 
vispār netika veikts neviens rikšo-
tāju novērtējums. Diemžēl ir zinā-
mi tādi gadījumi - objekts projekta 
ietvaros tiek uzbūvēts, bet pēc tam 
tajā nekas vairs nenotiek. 
Varbūt ir vērts painteresē-
ties LŠZAA, kāpēc tā sa-
nāca? Taču ir jāsaprot arī 
tas, ka Galiļejevu ģimene 
saviem spēkiem (pat tad, 
ja palīdzēs pašvaldība) 
nav spējīga rīkot rikšotā-
ju sacensības, kuru laikā 
zirgi tiek izvērtēti. 

Par laimi, cits liktenis 
ir Dagdas skrejceliņam, 
kuru apsaimnieko Viš-

kurs. Pateicoties viņa ģimenei un 
citiem entuziastiem, sacensības 
notiek regulāri, neskatoties uz to, 
ka LŠZAA nekad nepiešķīra nau-
du to rīkošanai, kaut gan rikšotāju 
pārbaudījumi norisinās pēc tādiem 
pašiem kritērijiem, kādi arī Galiļeje-
vam (stingri ievērota distance un 
noteikts laiks). Un taisnības labad 
gribētos izlasīt “Ezerzemē” arī par 
Sandras Viškures rikšotāju (Hipno-
ze, Idille) panākumiem ārzemēs. 
Jauns un talantīgs jātnieks Jānis 
Ruskulis viņus trenē, uzstājas ar 
viņiem un arī uzvar. Līdz ar to ar 
nepacietību gaidām šo interviju! 
Mūsuprāt, Elizabete Viļuma – Gra-
žule dod mājienu par to, ka sacen-
sības pie Galiļejeva pašvaldība ne-
līdzfinansē, jo tur strādā deputāts 
Anatols Viškurs, un žurnāliste vē-
lējās saņemt atbildes arī uz citiem 
jautājumiem. 

Bet ko domājam mēs. Kas ir 
Galiļejevs? Atbildam: teicams jāt-
nieks, veiksmīgs zirgu audzētājs, 
kalējs, strādīgs zemnieks. Piekrī-
tam tam, ka prasme veidot attiecī-
bas ar zirgiem viņam, iespējams, 
ir gēnos. Bet tieši ar zirgiem, nevis 
ar cilvēkiem. Tādēļ viņš ir sekmīgs 
kā zirgu treneris. Bet, lai organi-
zētu atbilstoša līmeņa pasāku-
mus, ir vajadzīgas citas svarīgas 
īpašības: prasme sadarboties ar 
cilvēkiem, labestība, uzmanīga 
attieksme pret apkārtējiem, dip-
lomātiskums, komunikabilitāte 
un vēlme dāvāt prieku. Tas, kas 
ir Anatola gēnos. Tieši tāpēc rik-
šotāju sacensības Dagdas muižā 
tiek rīkotas kā kultūras pasākumi 
CILVĒKIEM, parasti Annas dienu 
vai pilsētas svētku programmas 
ietvaros. Tur ir gan dejas un mūs-
dienīgas lauksaimniecības teh-
nikas izstāde, gan loterija, bērnu 
vizināšanās ar poniju un tirdznie-
cība. Tas viss, ko Natālija Galiļeje-
va kritizē un sauc par “balagānu 
un šovu”. Bet tiem lauku iedzīvo-
tājiem, kam nav iespējas apmek-
lēt muzejus, teātrus pilsētā, ir ne-

pieciešami vismaz šādi pasākumi. 
Pat pilsētniekiem tur ir, ko redzēt. 
Kur vēl Latvijā var bez maksas 
apskatīt mūsdienīgu traktoru vai 
mājdzīvnieku mini izstādi?   

Tieši tāpēc tādās rikšotāju 
sacensībās ir daudz skatītāju. Arī 
zirgus tur nedala pēc viņu sasnie-
gumiem. Ja cilvēkam ir vēlēšanās 
un citi konkurenti, viņš var iegūt 
balvu arī tad, ja piedalās sacīk-
stēs ar vienkāršu darba zirgu. 
Anatols aicina uz savu celiņu pat 
bērnus, kuri pagaidām prot braukt 
tikai ar poniju. Atmosfēra tur vien-
mēr ir ļoti silta. Tādēļ, noguruši no 
“sausām” sporta sacensībām uz 
profesionālajiem celiņiem Lietuvā, 
uz Dagdu labprāt brauc lietuvieši. 
Tad rikšotāju sacensībās pulcējas 
vairāk nekā divdesmit dalībnieku, 
un Dagdas skrejceliņa kvalitāte 
dod iespēju uzrādīt labu ātrumu. 
Mēs esam ļoti pateicīgi par to, jo 
zinām, cik daudz darba ir ieguldīts 
tāda līmeņa pasākuma organizē-
šanā. Anatols Viškurs uzmanīgi 
seko līdzi visam sarežģītajam pro-
cesam, turklāt pats arī komentē 
sacensības (bet tas, ticiet mums, 
ir ļoti grūti). Un varbūt Galiļeje-
vam nav vērts uzmest lūpu par 
to, ka Anatols savos komentāros 
kaut ko nepateica vai pateica ne 
to?  Starp citu, pats Nikolajs ir ne 
pārāk smalkjūtīgs attiecībās ar ko-
lēģiem, var aizvainot arī ar kādu 
rupju vārdu un rīcību. 

Noslēgumā gribam aizstāvēt 
arī Dagdas pašvaldību. Tā funkcio-
nē galvenokārt tāpēc, lai rūpētos 
par cilvēkiem, tai ir daudz darba 
sociālajā jomā, kas prasa arī ievē-
rojamas izmaksas, tāpēc piešķirt 
naudu sporta attīstībai ne vienmēr 
ir viegli. Vēl jo vairāk tāpēc, ka rik-
šotāju sports ir ļoti dārgs prieks, 
turklāt tas nav tik masveidīgs kā, 
piemēram, futbols. Ar dārgiem rik-
šotājiem brauc nevis bērni vai pus-
audži, bet pieaugušie cilvēki, kas 
ir spējīgi nopelnīt. Ja brauc pat uz 

ārzemēm, tas nozīmē, ka viņiem 
tas ir “pa kabatai”.  Kā atzinās pats 
Galiļejevs, viņam jau ir nepiecieša-
ma materiāli tehniskā bāze, zirgi, 
sertificēts celiņš. Tagad ir laiks, kad 
daudziem cilvēkiem ir finansiālas 
grūtības, pasaulē ir krīze. Jātnieki, 
kuri brauc uz sacensībām, kas no-
tiek ārzemēs, pārstāv tajās Latviju 
kā savu valsti, nevis tikai savu paš-
valdību, un vērsties “pēc naudas” 
ir nepieciešams valsts mēroga 
sporta federācijā vai galvaspilsē-
tas šķirnes zirgu audzētāju orga-
nizācijās.   

Kas attiecas uz Koman Šeļ, 
par uzvaru Baltijas kausā “Der-
bi-2015” šī, bez šaubām, perspek-
tīvā ķēve saņēma pelnītu apbalvo-
jumu, tai skaitā - naudas prēmiju. 
Auzām pietiks. Pateicoties “Ezer-
zemei”, bija interesanti uzzināt, kā 
šis zirgs izauga un trenējās. Tas 
nav palicis ēnā, saņēma labu rek-
lāmu, un tagad mēs ļoti ceram uz 
viņu, lepojamies ar tā uzvaru un no 
sirds apsveicam Galiļejevus. Vē-
lam turpmākos panākumus! 

P.S. Taču, iespējams, Nikolajs 
patiešām nevarēja pārliecināt Dag-
das pašvaldību? Tad lai viņam 
šajās pārrunās palīdz Rīgas jāt-
nieks Māris Ežmalis. Acīmredzot 
viņš nemaz nav slikts diplomāts, 
jo viņam izdevās piesaistīt Gar-
kalnes pašvaldības (Vidzeme) 
līdzekļus, lai organizētu Garkalnē 
Latgales ceļojošā kausa izcīņas 
sacensības 2015. gadā. Vēl jo 
vairāk tāpēc, ka Galiļejevs piekrita 
viņa lūgumam un aizveda šo kau-
su uz Vidzemi, kaut gan tas bija 
neētiski, bez cīņas uz skrejceli-
ņa, atņemot to jātniekam no Ro-
bežniekiem Josifam Mančinskim, 
iepriekšējam divkārtējam kausa 
īpašniekam. Taču labs tas parāds, 
kas atdots! 

Latgales jātnieki, rikšotāju 
īpašnieki, zirgu audzētāji un 

rikšotāju sacensību entuziasti 
(autoru vārdi redakcijai ir zināmi) 

A. GONČAROVA foto

No lasītāju vēstulēm
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 “Cenšos būt stingra, bet taisnīga.”

Turpinot stāstu ciklu par “Varavīksnes” jauna-
jiem skolotājiem, gribas izstāstīt par kādu jaunu 
un ļoti mērķtiecīgu matemātikas un informā-
tikas skolotāju Mariannu Rukmani, kura skolā 
strādā tikai pus gadu, taču jau ir spējusi iegūt 
autoritāti skolēnu vidū un cieņu no kolēģiem. 

- Marianna, pastāsti, kur tu esi dzimusi, dzī-
vojusi un mācījusies?

Piedzimu tepat, Krāslavā, un dzīvoju šeit vi-
sus savus nu jau gandrīz 25 gadus. Līdz 9. klasei 
mācījos Krāslavas pamatskolā, bet vidējo izglītī-
bu ieguvu Krāslavas Valsts ģimnāzijā. Augstāko 
izglītību (bakalaura grādu matemātikā) ieguvu 
Daugavpils Universitātes Dabaszinātņu un ma-
temātikas fakultātē, šobrīd esmu finiša taisnē, 
lai saņemtu maģistra grādu pedagoģijā un ma-
temātikas un informātikas skolotāja profesiju.

- Kāpēc izvēlējies tieši šo profesiju?
Ideja, ka gribu kļūt par skolotāju, radās aptu-

veni 7. klasē. Viss sākās ar to, ka pamatskolā 
bija tāda tradīcija, ka skolotāju dienā vecāko 
klašu skolēni vadīja stundas jaunākajām kla-
sēm. Tā kā man bija labi sasniegumi matemā-
tikā, man bija tas gods novadīt dažas matemā-
tikas stundas. Es sapratu, ka man patīk mācīt, 
skaidrot, pārbaudīt. Turklāt pēc stundu nova-
dīšanas es saņēmu labas atsauksmes no sko-
lēniem. Un, sākot ar to dienu, mana ideja par 
skolotājas profesiju tikai attīstījās. Neviens no 
maniem skolotājiem (ne pamatskolā, ne ģim-
nāzijā) neatbalstīja manu profesijas izvēli, bet 
es zināju, ka mani tas interesē, tāpēc gāju uz 
priekšu, lai iegūtu to.

Protams, nozīmīgu lomu šīs profesijas izvēlē 
nospēlēja arī mana attieksme pret matemāti-
ku. Vēl skolas gados man ļoti patika matemā-
tikas stundas, man ļoti viegli viss padevās, es 
piedalījos dažāda mēroga (skolas, rajona, no-
vada, valsts) matemātikas olimpiādēs un guvu 
godalgotās vietas. Bet, studējot matemātiku 
universitātē, es iepazinos ar šīs zinātnes ie-
spējām. Es sapratu, ka matemātika ir diezgan 
sarežģīta, bet dzīvē ļoti noderīga zinātne. Daž-
reiz pat radās doma, saistīt savu dzīvi ar aug-
stāko matemātiku, bet tomēr es neatteicos 
no sava sapņa kļūt par skolotāju, un nolēmu, 
ka, strādājot šajā profesijā, es centīšos radīt 
skolēnos interesi par šo priekšmetu.

-Tevi nebaida zemais atalgojums?
Tā kā savas profesijas izvēlē es orientējos 

galvenokārt uz savām interesēm, nevis uz pie-
prasījumu vai atalgojumu, tad par to pat nebiju 
domājusi. Kad sāku strādāt, tad, protams, pa 
īstam sapratu, ko nozīmē skolotāja darbs, cik 
daudz laika jāvelta, lai sagatavotos stundām, 
pārbaudītu burtnīcas, aizpildītu dažādas at-
skaites utt. Un es sapratu, ka šis atalgojums 
nav atbilstošs. Bet es cenšos nepievērst tam 
uzmanību, jo pagaidām man patīk tas, ko daru, 
esmu apmierināta ar savas profesijas izvēli.

- Tu esi absolvējusi ģimnāziju, kāpēc tad nāci 
strādāt uz “Varavīksnes” vidusskolu?

Uz Varavīksnes vidusskolu atnācu, lai izietu 
šeit mācību praksi. Izvēlējos šo skolu (nevis sa-
vas skolas), jo man bija interesanti iepazīties ar 
šīs skolas struktūru (tā līdz šim bija man pilnīgi 
sveša skola), pavērot citu skolotāju darba pieeju 
un metodes. “Varavīksnes” vidusskola ir arī pa-
visam tuvu manām mājām, man bija ļoti ērti un 

ātri līdz turienei nokļūt, jo prakses laikā gadījās 
tā, ka uz skolu bija jānāk vairākas reizes dienā.

Pavisam man šajā skolā bija 3 prakses. Un, kā 
saprotu, es atstāju labu iespaidu uz skolotā-
jiem, kas bija mani prakses vadītāji (Antoņina 
Bahmate, Ņina Živuhina, Natālija Kirkiļeviča, 
Ilona Kolodnicka). Šie skolotāji deva labas re-
komendācijas par mani skolas direktorei, vis-
drīzāk tāpēc arī mani aicināja pastāvīgā darbā 
kā matemātikas un informātikas skolotāju. 

- Vai viegli bija iegūt autoritāti skolēnu vidū? 
Vidusskolēni tevi neuztvēra kā draudzeni, jo 
vecuma starpība tomēr ir neliela?

Sākot strādāt, es uzreiz centos nostādīt sevi 
kā stingru, bet tajā pašā laikā taisnīgu skolo-
tāju, adekvāti reaģējot uz skolēnu attieksmi 
pret mācību stundām un mani. Mazāko klašu 
skolēniem būt par autoritāti, no vienas puses, 
liekas, ka nav sarežģīti, jo vecumu starpība ir 
krietni jūtama, bet no otras puses, viņu uz-
vedības dēļ dažreiz liekas, ka viņi pilnīgi tevi 
neuztver, un tad ir jāpieliek daudz vairāk pūļu, 
lai saglabātu autoritāti. Kas attiecas uz vecā-
ko klašu skolēniem, tad, neskatoties uz to, ka 
esmu jauna skolotāja, viņi tomēr pieņem faktu, 
ka esmu skolotāja, un cenšas manā klātbūtnē 
uzvesties tā, kā to dara citu skolotāju priekšā. 
Dažreiz vecāko klašu meitenes cenšas pievērst 
manu uzmanību, nosaucot vienīgi manu vārdu 
(nevis vārdu un tēva vārdu, kā tas pieņemts 
šajā skolā, vai pievienojot vārdu “skolotāja”), 
taču, nesaņemot nekādu atbildes reakciju, vi-
ņas ātri pārstāja to darīt. Es nevaru teikt, ka 
vecāko klašu skolēni izturas pret mani kā pret 
draudzeni, bet es jūtu, ka viņiem ar mani ir 
vienkāršāk, varbūt pat interesantāk, jo es bieži 
cenšos iejusties viņu vietā (atceroties savi šajos 
gados) un dažreiz vai nu pieveru acis uz vairā-
kām lietām, vai otrādāk - iesaistos tajās lietās, 
sarunās, kuras skolēnus uztrauc.

- Vai nav disciplīnas problēmu stundās? Ku-
rās klasēs ir vieglāk strādāt?

Disciplīnas jautājums pagaidām ir aktuāls ti-
kai jaunākajās klasēs. Ja vecākās klases skolēns 
negrib mācīties, viņš mierīgi sēž un nevienam 
netraucē (vismaz tā bija manās stundās). Bet 
mazie skolēni, kurus ir sarežģīti ieinteresēt un 
motivēt piedalīties mācību procesā (bet es cen-
šos to darīt ar visdažādākajiem paņēmieniem 
– prezentācijas, spēles, aktīvās metodes utt.), 
paši nemācās un neļauj to darīt arī pārējiem, 
nemitīgi pievēršot viņu uzmanību. Mazāko kla-
šu skolēni ir ļoti aktīvi un enerģiski, nosēdēt 
mierīgi 40 minūtes - tā viņiem ir “neiespēja-
mā misija”. Protams, es dažreiz pieveru acis uz 
tādām lietām kā sarunas, nelielas blēņas vai 
zīmīšu nodošana. Bet dažreiz skolēni atraisās 
ne pa jokam (īpaši pēdējās stundās) un tad jā-
domā, kā atkal iesaistīt viņus mācību procesā.

Kā jau var spriest no iepriekšējām atbildēm, 
man tuvāks ir darbs ar vecākajām klasēm. 
Mūsu starpā nav jūtama stipra vecuma barje-
ra, bet, neskatoties uz to, viņi ciena mani un 
manu darbu stundā. Vecāko klašu skolēni apzi-
nās, kam ir domāta skola, apzinās, kas viņiem 
būs nepieciešamas turpmākajā dzīvē, tāpēc 
viņu attieksme pret mācībām ir nopietnāka un 
mērķtiecīgāka.

- Ar ko tu aizraujies brīvajā laikā? Vai tev ir 
kādi hobiji?

Šobrīd mana lielākā aizraušanās ir meitiņa 
Adriāna. Protams, visu savu brīvo laiku (kura 
darba un mācību dēļ nav daudz) es cenšos vel-
tīt viņai. Man ļoti negribas, lai mana darba un 
pārējās noslogotības dēļ meita augtu bez ma-
nis, tāpēc cenšos vienmēr saplānot savu laiku 
gan darbam, gan mācībām, gan ģimenei.

Līdz brīdim, kad sāku strādāt skolā, es ne-
daudz nodarbojos ar sportu. Man ļoti patīk 
skriešana un velobraukšana. Es pat dažas rei-
zes piedalījos ikgadējā skrējienā apkārt Krāsla-
vai un vietējos velomaratonos. Sports man ir 
ļoti saistošs, jo uzskatu, ka “veselā miesā ir ve-
sels gars”. Skriešana palīdz ne tikai uzturēt sevi 
labā formā, bet arī atbrīvo no sliktajām domām 
un negatīvās enerģijas, kas var sakrāties dienas 
laikā. Skrienu pārsvarā pa meža ceļiem un ta-
kām, jo tādā veidā varu skriešanu apvienot ar 
ģimenes mīluļa takša Arčija izvešanu pastaigā.

Neskatoties uz to, ka dzīvojam mazā pilsētā 
un šobrīd esam pietiekoši noslogoti, vienmēr 
cenšamies atrast laiku kopābūšanai. Ja ārā 
laiks silts, tad noteikti ejam pastaigāties ar visu 
ģimeni, vai kopā ar draugiem braucam pie da-
bas, piknikos. Aukstākā laikā atrodam laiku aiz-
braukt uz kino, boulingu vai koncertu. 

- Paldies, Marianna, par atbildēm! Lai tev vei-
cas! Lai daudz paklausīgu un zinātkāru bērnu!

Natālija ZDANOVSKA

Katru gadu februāra pirmajā sestdie-
nā Krāslavas Valsts ģimnāzijas sienās 
jūtams neliels satraukums, svinīgums un 
neviltots prieks par iespēju atkal būt savā 
skolā. Tās sestdienas vakars jau gadiem 
ilgi pulcē skolas sienās bijušos audzēk-
ņus un skolotājus. Gadu gaitā skola ir 
dažādi dēvēta - sākotnēji par Krāslavas 
Vidusskolu, tad tā ieguva ģimnāzijas 
statusu, bet tagad lepojas ar Krāslavas 
Valsts ģimnāzijas titulu. Daļa absolven-
tu skolas gaitas aizvadījuši senās grāfu 
Plāteru pils sienās. Taču tagad visi kopā 
tiekas Raiņa ielā 25.

Absolventu vakari ir kaut kas ļoti 
īpašs. Tajos skan pateicības vārdi sko-
lotājiem, bijušie skolas audzēkņi grem-

dējas atmiņās par skolas laiku un stāsta 
dažādus kuriozus. Dažs, satiekot skolas 
biedrus pēc gadiem 20 vai 30, it kā no 
jauna iepazīstas. Skolas sienās visi kļūst 
jaunāki, priecīgāki un nebēdnīgāki. 

Skolas ainas atmiņā atsaukt palīdzē-
ja Krāslavas Valsts ģimnāzijas skolēni, 
uzstājoties ar teatralizētām etīdēm. Laiks 
iet, taču “problēmas” skolas dzīvē ir prak-
tiski nemainīgas. 

Absolventu rindās ir visdažādāko 
profesiju pārstāvji, visus pat nav iespē-
jams nosaukt, taču katrs šīs skolas ab-
solvents tieši šeit, ģimnāzijā, pilnveido-
jās, izzināja pasauli un izvēlējās savu 
nākotnes ceļu. Absolventu rindās ir 
daudz veiksmīgu speciālistu, uzņēmēju, 
radošo nozaru pārstāvju utt. Gribas, lai 
arī turpmāk, pa skolas durvīm izejot, pa-
saulē dodas zinoši un prasmīgi jaunieši, 
kuri pilnveidos un padarīs kvalitatīvāku 
savu dzīves vidi.  

Paldies, skola! Lai ģimnāzistu saime 
kļūst arvien kuplāka!

Inga PUDNIKA

Jaunas sejasMarianna Rukmane: Laiks doties ciemos 
                uz savu mīļo skolu...
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Februāra pirmā sestdiena 

Trad ic ionā la is 
“Skolas draugu va-
kars”, tieši tāds no-
saukums bija šim pa-
sākumam vēl pirms 
trīsdesmit gadiem, 
Varavīksnes vidus-
skolā sākās vestibilā, 
kur tika izvietotas da-
žādas skolas laika fo-
togrāfijas. Šoreiz vie-
su reģistrācija notika 
neparasti: katram ab-
solventam-jubilāram 
(tiem, kas pabeidza 
skolu pirms 1, 5, 10, 
15, 20, 25, 30 un 35 gadiem) bija 
jāuzraksta savs vārds uz bērza 
lapiņas un jāizrotā ar tām simbo-
liskais koks. Vēl 6 vakarā šis koks 
izskatījās kails un nepievilcīgs, bet 
līdz 7 tas pārvērtās par spilgtu un 
daudzkrāsainu bērzu. Šī neno-
pietnā rituāla simboliskā nozīme 
ir visai vienkārša: satiekoties ar 
saviem absolventiem, skola kļūst 
jaunāka un atplaukst. Tā arī no-
tika. 

Skolas aktu zāle tikko ietil-
pināja visus viesus, kuri ilgojās 

pēc tikšanās ar skolu. 
Direktores apsveikuma 
runa, kurā tika minēts 
viss galvenais, kas ta-
gad notiek absolventu 
Alma Mater, tika sa-
gaidīta ar draudzīgiem 
aplausiem, un tad pie-
nāca šova laiks. Šogad 
uz skatuves tika pre-
zentēts skolas kabare 
“Absolventu glābšanas 
dienests”. No kā gan 
tika glābti absolventi 
Varavīksnes vidussko-
lā? Viņus centās glābt 
no pelēkās ikdienas, rū-
pēm un raizēm, no gar-
laicības un skumjām. 

Bet galvenais - visiem spēkiem 
palīdzēja viņiem atgriezties tajā 
bezrūpīgajā laikā, kad divnieks 
fizikā vai literatūrā bija vislielākā 
problēma viņu dzīvē. Ar vienu vār-
du sakot – bijušie skolēni varēja 
atkal izjust skolas dzīves prieku.  

Labākie JAK festivālu nu-
muri, pagājušo gadu dziesmas, 
asprātīgi joki un skumīgas notis 
finālā. Kaut gan priekšnesumi ab-
solventu tikšanās vakarā vienmēr 
ir dažādi, tos vieno viens galve-

nais akcents. Tā ir nostalģija un 
vieglas skumjas pēc pagājuša-
jiem gadiem, prieks satikties ar 
tiem cilvēkiem, kuri netika sastapti 
desmit un reizēm pat vairāk gadu 
garumā. 

Vakara šova noslēgumā tika 
izlozēti trīs dāvanu sertifikāti, kas 
laimīgajiem deva reālu iespēju 
atgriezties skolas gados. Pirmā 
laimesta īpašniekam ir tiesības 
uz vienu dienu iestāties jebkurā 
skolas klasē, apmeklēt visas stun-
das, izpildīt visus uzdevumus un 
saņemt arī atzīmes. Otrais serti-
fikāts garantē tiesības apmeklēt 
skolas trenažieru zāli nedēļas lai-
kā (apmeklējumu skaits nav iero-
bežots). Trešajam laimīgajam tiek 

nodrošināta iespēja 
bez maksas izman-
tot skolas ēdnīcas 
pakalpojumus - sa-
ņemt brokastis, pus-
dienas un launagu, 
šī sertifikāta īpašnie-
kam šādas tiesības 
ir tikai vienu dienu 
un pēc iepriekšējas 
pieteikšanās. 

Pēc iepazīša-
nās ar mūsdienu 

skolu, absolventi aizgāja uz sa-
vām klasēm, lai iedziļinātos atmi-
ņās, dalītos ar savām uzvarām, 
veiksmēm un nākotnes plāniem. 
Aktu zālē bija tie, kas gribēja pa-
dejot savu jaunības dienu hītu 
pavadījumā, gaitenī kāds pierak-
stīja bijušo klasesbiedru telefonu 
numurus, klasē tika apspriesti ko-
pīgi biznesa plāni, kāds piedāvā-
ja saviem klasesbiedriem darbu, 
bet cits ar lepnumu demonstrēja 
savu bērnu fotogrāfijas. Mūsu ab-
solventi ir izauguši... 

Bet noslēdzās šis vakars 
kā parasti: skanēja solījumi atkal 
sapulcēties pēc gada, pieciem, 
vai pēc desmit... Daudzi skolas 
viesi nākamajās dienās iesēdās 
visiem pazīstamās aviosabied-
rības “RYANAIR” lidmašīnās un 
devās uz ārzemēm... Devās pelnīt 
naudu un atkal ilgoties pēc savas 
dzimtenes. Diemžēl tāda ir mūsu 
dzīves reālitāte. Lielākā daļa Krā-
slavas “īru”, “vāciešu”, “angļu” un 
“norvēģu” atbrauc uz dzimteni 
tikai atvaļinājuma laikā un vēl uz 
savām kāzām, kuras labprāt svin 
dzimtajā pusē. Arī tā ir mūsdienu 
dzīves tendence... Bet katru gadu 

tieši absolventu tikšanās vakari 
dod cerību, ka jau pavisam drīz 
visi nopirks biļeti vienā virzienā 
un atgriezīsies mājās. Un viss būs 
labi! Paldies jums, absolventi, par 
to, ka neaizmirstat savu dzimto 
skolu, atcerieties skolotājus. Gai-
dīsim jūs arī nākamajā gadā! 

Andrejs JAKUBOVSKIS
Foto: Natālija ZDANOVSKA un 

no “Varavīksnes” arhīva 

Izvaltas pamatskolā skan atmiņu zvans...
Klāt ir februāra pirmā sest-

diena, laiks, kad daudzviet  Lat-
vijā, arī pie mums Izvaltā,  ir 
absolventu tikšanās vakars. Ir 
seši vakarā, īsā ziemas diena 
satumst, krēslo, bet skolas ēka 
ir gaiša. Nāk bijušie skolēni. 
Ziedu smarža, smaidi, bučas, 
pārsteiguma pilni izsaucieni, arī 
kāda asara, vienu vārdu sakot 
- atkalredzēšanās prieks. Sa-
tikšanās pēc daudziem gadiem 
mūsu mīļajā, vecajā skolā ir sā-
kusies!

Skaistā skolas zāle šodien 
uzņem daudzas paaudzes, gan 
tos, kam pēdējais skolas zvans 
izskanēja pirms 50 gadiem, gan 
jauniešus, kas tikko kā pametu-
ši skolas solus. Visus šos cilvē-
kus vieno viens fakts - katrs no 

viņiem ar lepnumu saka: esmu 
mācījies Izvaltas skolā! 1991.

gada absolvente Andīna skaisti 
pateica: ”Neskatoties uz to, ka 
esmu beigusi divas augstsko-
las, uz jautājumu, kādu skolu tu 
esi beigusi, es vienmēr atbildu 
- esmu beigusi Izvaltas skolu!”

  Izvaltas pamatskolas di-
rektore Lolita Proma īsumā pa-
stāstīja par skolas šodienu: lai 
gan bērnu paliek ar katru gadu 
mazāk, skolā rit aktīva dzīve, 
darbojas dažādi pulciņi, bērni 
piedalās olimpiādēs, sporta sa-
censībās, brauc ekskursijās un 
organizē dažādus pasākumus. 
Izvaltas skolotāju kolektīvs 
vienmēr ir enerģijas  un opti-
misma pilns. Direktore, kas pati 
arī ir beigusi Izvaltas vidussko-
lu, saka: “Ar skolu saistītās at-
miņas vienmēr paliks ar mums 

- labas vai sliktas, priecīgas vai 
skumjas, patīkamas vai ne vi-

sai, bet tās ir, bija un būs daļa 
no mūsu dzīves...”

  Gaišajos svētkos ir arī 
kāda skumja nots, jo daudzi 
skoltāji, skolasbiedri un sko-
las darbinieki ir tikai vairs 
mūsu atmiņās. Visiem aizgā-
jušajiem viņsaulē veltām klu-
suma brīdi un Bogdānu ģime-
ne dzied smeldzīgo R.Paula 
dziesmu “Tikai nesaki nevie-
nam.”

   Skan skolas zvans. Pir-
majos skolas gados tas bija 
neliels zvaniņš ar koka roktu-
ri, tagad šo zvanu izmanto ti-
kai īpšos brīžos - ar to iezva-
na 1.septembri un Pēdējā 
zvana pasākumu. Šodien 
mazais, bet joprojām dzidri  
skanīgais zvaniņš aicina mūs 

uz vēstures stundu. 
Tiešām, ir ko atcerēties 
un salīdzināt. Atmiņās ar 
mums dalās absolventi, 
kas skolu pabeidza 1966.
gadā. Tie ir cilvēki, kas ir  
izbaudījuši pēckara gadu  
trūkumu un smago darbu, 
bet šodien viņi joprojām ir 
enerģijas un dzīvesprie-
ka pilni. Patiesa cieņa un 
apbrīna vienīgajai no sko-
lotājām, kas mācījusi šo 
klasi  un šodien vēl varēja 
ierasties uz tikšanos - sko-
lotājai Solomejai Jutānei!

Atkal skan zvans, 
starpbrīži mijas ar 
stundām, atmiņas ar 

smiekliem, mainās izlaiduma 
gadi. Visiem ir silti un jautri. 

Katrai paaudzei, katrai klasei 
ir savs stāsts. 1981. gada ab-
solventi var lepoties ar to, ka 
pieci no viņiem strādā Izval-
tas pamatskolā. 70. - 80. gadu 
absolventi ar smaidu atceras 
militārās mācības, ierindas ska-
tes un Kalašņikova automātus. 
Jaunākā paaudze beidzot var 
pastāstīt par kādu nedarbu, ko 
nezināja pat klases audzinātāja.

Visu absolventu vārdā sa-
kām lielu, sirsnīgu paldies šī 
neaizmirstamā vakara organi-
zētājiem, iedvesmotājiem un 
atbalstītājiem, visam Izvaltas 
pamatskolas kolektīvam, bet 
jo īpaši nenogurdināmajai, 
enerģiskajai, atraktīvajai sko-

lotājai Irēnai Delverei un viņas 
jaukajiem palīgiem - Paulai un 
Reinim. Paldies arī mūsu dzie-
došajām- Bogdānu un  Madalā-
nu ģimenēm, kuru dziedāšana 
saviļņo un aizkustina līdz sirds 
dziļumiem. Un tagad balle, de-
jas un jautras spēles! Kamēr 
muzikants Valērijs atvelk elpu,  
Irēna veikli noorganizē Izval-
tas absolventu kori, kurš droši 
var pieteikt savu dalību jaunās 
sezonas “Koru karos”. Izvaltas 
skola - mana labākā skola! Uz 
tikšanos nākamgad!

Līvija BOGDĀNE, 
1984.gada Izvaltas vidus-

skolas absolvente
Foto no Izvaltas skolas 

arhīva
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6.02 Es - savai zemītei
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6.30 Projekts Nākotne
7.00 Ceturtā studija
7.30 De facto
8.05 Province
8.35, 5.00 Citādi latviskais
9.10, 0.25 100 g kultūras 
10.00 Jaunie ārsti 
10.55, 16.05 Muhtars atgrie-
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20.55 Vēju savaldītāji. Kiklādu 
salas
22.00 15 stāsti  par jauno 
22.50 Uz motocikliem apkārt 
Ķīnai
23.25 Kultūrzīme. Akmens 
modinātājs
1.15 LTV - 60

LNT
6.00, 14.20 Ēd un ti evē
6.30, 3.10 900 sekundes
8.40, 0.40 Dzīvīte
9.05, 20.35 Degpunktā
9.35, 2.35 Dzīves krustcelēs
10.35, 13.45 Televeikala 
skatlogs
10.45, 5.20 Bernards
10.55 Mežonīgā sirds
11.50 Mf. Melnais gulbis
14.00, 17.50, 20.00 LNT ziņas

14.50 Vampīra dienasgrāma-
tas
15.45 Nemelo man!
16.50, 18.00 Atriebības zeme
18.55, 1.40 Spēles karaliene
21.10 Vecie īgnie policisti 
22.15 Mf. Rokijs
1.00 Nikita
5.00 Karamba!
5.35 Kristī gā programma 

TV3
6.40 Ķepu patruļa 
7.05, 13.00 Bruņurupuči 
nindzjas 
7.35, 13.30 Beibleidi 
7.55, 18.00 Divarpus vīri 
9.00, 15.40 Komisārs Reksis 
10.00 Īpašo uzdevumu vienība 
Hawaii 
11.00, 1.00 Nozieguma skelets 
12.00, 5.40 Rozenheimas 

detektī vi 
14.00 Lācēna Pedingtona 
piedzīvojumi
14.30, 2.30 Viņas melo labāk
16.45, 20.20, 3.25 Uguns-
Grēks 
19.00, 3.55 TV3 Ziņas
19.35, 4.25 Bez Tabu
21.00 Tēta nedienas 
23.05 Greislenda
0.05 Ģēnijs uzvalkā 
1.50, 5.00 Krīze 

TV3+
6.10, 17.50, 3.30 Māja-2
7.55 Kucēnu patruļa
8.55 Bada spēles
9.55, 14.30 Comedy batls 
11.15, 15.35 Comedy Women
12.15, 16.40 Tētuka meiti ņas
13.30, 20.00 SašaTaņa
18.55, 2.10 Brīvdienas Mek-

sikā
21.00 Tēti s sprukās
22.50 Mf. Aizliegtās vēlēšanās 
0.30 Mf. Paradīzes gūstekne 

TV5
8.05, 17.30 Nabaga Ļaļa
9.00, 12.35 TV skatlogs
9.15 Kadeti 
11.05 Paspēt 24 stundu laikā
12.05, 12.50, 23.20 6 kadri
13.15, 18.30 Nemelo man!
14.15, 22.15 Inkvizitors
15.20, 19.40 Bijusī sieva
21.50 Ārpus likuma
0.20 Mūzika

NTV
6.00 NTV rīts
7.00, 9.00, 12.00, 15.00, 
18.00, 5.00 Šodien

Televīzijas programmaTREŠDIENA, 17. februāris

16. februārī Ir iemesls!

Krimināls, notikumiLaika periodā no 
05.02.2016. līdz 12.02.2016. 
Krāslavas iecirknī tika reģistrēti 56 
notikumi. 
Būtiskākie:
• 10. februārī Kaplavas pagasta Vecbor-

nē, kokapstrādes uzņēmumā, veicot 
remontdarbus no augstuma nokrita 
darbinieks - 1989. gadā dzimis vīrietis, 
gūstot miesas bojājumus. Par doto faktu 
uzsākts kriminālprocess, notiek izmeklē-
šana.

• 5. februārī Krāslavā, veicot sankcionētu 
administratīvo apskati vienā no dzīvok-
ļiem Rēzeknes ielā, tika atrastas pa-
gaidām neidentifi cētas 
medību bises IŽ 27E sa-
stāvdaļas. Tika uzsākts 
kriminālprocess, nozīmē-
ta ekspertīze.

• Turpinot darbu ar agrāk 
reģistrētiem noziedzī-
giem nodarījumiem, tika 
atklāta mantu zādzība 
no privātmājas Krāsla-
vā, Rātūža ielā, kas bija 
reģistrēta aizvadīta gada 
22. decembrī. Krimināl-
meklēšanas pasākumu 

rezultātā tika noskaidrots, ka noziegumu 
izdarīja agrāk vairakkārt tiesātais G., 
dzim.1963. g.

* * * * * * * * 
Par izvairīšanos no soda izciešanas 

Krāslavas iecirknis meklē, Alekseju Savi-
ču, dzim. 1989. g. un Eduardu Punculi, 
dzim.1981. g. Visus, kam ir jebkāda in-
formācija par iepriekš minētajām perso-
nām un viņu atrašanās vietām, lūdzam 
ziņot policijai, piezvanot pa tālruni 110 
vai griežoties tuvākajā policijas iecirknī.

Par Mirdzošo zvaigzni viņu sāka dēvēt 
vēl dzīves laikā. Viņam bija daudz citu ti tulu, 
kas ir daudz piemērotāki austrumu senlai-
ku despoti jām. Ir zināms, ka vēstures līkloči 
reizēm izpaužas visbrīnumainākajā kārtā. 
Un tad izveidojas ti k sarežģīti  noti kumu sa-
mezglojumi, ka ir grūti  saprast, kur beigas 
un kur - sākums. Uz mūsu planētas pašlaik 
nav citas valsts, kas būtu ti kpat aizvērta citai 
pasaulei kā Ziemeļkoreja. Visi jaunumi, kas 
no šīs valsts iekļūst mūsu pasaulē, parasti  
pārsteidz, bieži arī uzjautrina. Bet pēdējā 
laikā arvien vairāk uztrauc. Visa pasaule ar 
lielām bažām skatās uz Korejas pussalas zie-
meļiem, kur valda “visu iemīļotais vadītājs”, 
kas ir jau trešais visdemokrāti skākās un vi-
sas pasaules “brīvo ļaužu” iemīļotākās Kimu 
dinasti jas pārstāvis... 

Pārpratumi sākās jau ar Kima Čen Ira, 
Kima Ir Sena dēla, piedzimšanas faktu. Sa-
skaņā ar Korejas mitoloģiju “visu iemīļotais 
vadītājs” (šī ti tula politi skais eroti sms arī ne-
var neizsaukt smaidu) ir dzimis “būdā, Pek-
tusana kalna virsotnē”. Bet dokumenti  lieci-
na par to, ka no Pektusana nav ne miņas. 
Zēns vārdā Jura, Sarkanās Armijas strēlnieku 
brigādes bataljona komandiera dēls, ir dzi-
mis Vjatkas ciemā, Habarovskas novadā. 
Protams, nekādas divkāršas varavīksnes un 
spilgtas zvaigznes tajā momentā pie debe-
sīm neparādījās, kā tagad par to ir rakstī ts 
visās Ziemļkorejas mācību grāmatās. Vien-
kārši piedzima... Turklāt Jura arī visu savu 
bērnību pavadīja šajā ciemā un savā vēstu-
riskajā dzimtenē parādījās ti kai pēc aptuve-
ni pieciem gadiem. 

Izglītī bu nākamā “zvaigzne” saņēma 
Ķīnā, nevis Phenjanā, arī universitāti  Kims 
Čen Irs ir beidzis šajā kaimiņzemē. Augst-
skolā viņa specializācija bija politekonomija. 

Kima Čen Ira partejiskā karjera sākās, 
kad viņam bija 20 gadi. Uzreiz pēc iestāša-
nās parti jā, kuru vadīja viņa tēvs. Karjera at-
tī stī jās ti k strauji, ka to varētu salīdzināt ti kai 
ar galma kroņprinču karjeru agro viduslaiku 
laikmetā. Pēc 10 darba gadiem parti jā “Mir-
dzošā zvaigzne” kļuva par vienu no parti jas 
vadītājiem, presē viņu dēvē par “Parti jas 
centru”, bet pirms tam ar šo terminu apzī-
mēja visu Centrālkomiteju. 

Pagāja vēl desmit gadi, un presē jau 
“atklāti ” un nopietni rakstī ja par Kima Čen 
Ira neiedomājamo gudrību, viņa vienkārši 
fantasti skajām spējām. Bet tēti s Kims iecēla 
savu dēlēnu par visu Ziemeļkorejas specdie-
nestu vadītāju. Mūsu varoņa darbību šajā 
postenī raksturo vairāki tumšie plankumi. 
Tieši šajā laikā noti ka dažādi terorakti  Zie-
meļkorejai tuvākajās valstī s, kā rezultātā 
gāja bojā daži Dienvidkorejas diplomāti , kā 
arī avarēja pasažieru laineris, kas piede-
rēja “Samsunga” un “Hjundaja” valsts sla-
venākajai aviosabiedrībai. Ofi ciāli nekādi 
fakti  par Kima jaunākā saistī bu ar to neti ka 
atrasti , bet šīs divas traģēdijas sniedza ti k 
daudz prieka KTDR vadībai. Pakāpes, ti tuli, 
apbalvojumi, amati  bira uz Kimu Čen Iru kā 
no pārbagātī bas raga. Skaidrs, ka pēc sava 
tēva nāves ti eši viņš ieņēma valsts vadītāja 
posteni. 

Pēc Kima Otrā nākšanas pie varas KTDR 
nekas nav mainījies, kaut gan cietumos cil-
vēkus tagad sāka likt vēl aktī vāk, kā arī vēl 
necilvēcīgāk piespieda veikt abortus, arī ver-
dzības izpausmes kļuva vēl smagākas. Divas 

g a l v e n ā s 
idejas, kas 
ir Ziemeļko-
rejas valsts 
ideoloģijas 
pamatā, ir 
“čučhe” un 
“s o n g u n ”. 
Pirmā ir saistī ta ar valsts pilnīgu pašpieti e-
kamību un neatkarību, pašnodrošinājumu 
un rēķināšanos ti kai ar saviem spēkiem (tā 
ir skaista ti kai uz papīra, un, ja nebūtu ķīnie-
šu un starptauti skās humānās palīdzības, 
tad valstī  būtu šausminoši daudz bada nāv-
ju), otrā ideja pārliecina par to, ka armijai 
ir jābūt pirmajā vietā (tā noveda pie tā, ka 
valstī , kurai ir arī kodolieroči, kas ražo raķe-
tes un pavadoņus, lauksaimniecības jomā 
kravas automašīnu iedarbināšanai izmanto 
malku). Propaganda centī gi slavē šos divus 
nesatricināmos principus un visiem spē-
kiem cenšas pārliecināt, ka korejieši dzīvo 
vislaimīgākajā pasaules valstī , ģēniju un ar 
dievišķās gaismas spēku apdāvināto cilvēku 
– Kimu - vadībā. 

Propaganda iedvesmojoši slavē ne ti kai 
“Mirdzošās zvaigznes” valsts vadītāja talan-
tu, Kims Otrais ir zināms arī kā izcils kompo-
nists, kas pēkšņi sacerējis veselas 6 operas 
divu gadu laikā. Nav aizmirsti  arī “izcilā ar-
hitekta” darbi, jo viņš ir izveidojis KTDR aug-
stākās ēkas projektu.  

Neskatoti es uz to, ka Kimi ir izcili ģe-
niāli un neiedomājami gudri – tomēr viņi 
arī  mirst. 1994. gadā “Spilgtā zvaigzne” 
norietēja. Tas noti ka sirdslēkmes dēļ... Un 
“tronī” kāpa jaunākais Čen Ira dēls. Vecākais 
un vidējais sociālisma ideju turpinājumam 
izrādījās nepiemēroti , jo pārāk aizrāvās ar 
kapitālisma priekiem, kuri, kā noskaidrojās, 
nav pieejami KTDR ti kai vienkāršajiem cilvē-
kiem, bet vadītājiem pat ļoti  pieejami. Bet 
tā esot... lirika... 

Ofi ciālie Kima Čen Ira ti tuli ir arī ti k ek-
soti ski kā, piemēram, Parti jas centrs, Visu 
iemīļotais vadītājs, Cienījamais Vadītājs, 
Dzimtenes vienotī bas ķīla, Nācijas liktenis, 
Spilgtā Pektusana zvaigzne, Tautas tēvs, Nā-
cijas saule, Diženais pulkvedis, Diženais Va-
dītājs. Pēc otrā Kima dinasti jas prezidenta 
nāves viņa pieminekļi un fotogrāfi jas izpla-
tī jās pa visu valsti . Viņa iebalzamētais ķer-
menis ti ka ievietots mauzolejā blakus tēva 
mirstī gajām atliekām. Šodien visa Ziemeļ-
koreja slavē visu Kimu dinasti ju un it īpaši 
- Kimu Čen Iru. Televīzija ziņo par “vērienīgu 
sociālisti sko lielvalsti ”, biedē imperiālisti s-
kos provokatorus un dažādu veidu oportū-
nistus, kriti zē tos, kas līdz šim laikam neti c 
tam, cik ģeniāli ir Kims Pirmais, Kims Otrais 
un Kims Trešais. Pēc “Mirdzošās zvaigznes” 
nāves valsts tronī kāpa trešais no Kimiem 
– Čen Ins. Viņam parādījās arī jauni ti tuli: 
Jaunā zvaigzne, Mirdzošais biedrs, Ģēnijs 
ģēniju vidū. Savu senču darba turpinātājs. 
Ģenerāļus viņš sašauj ar lielgabaliem, bet 
citādi domājošos sēdina cietumā ar vēl lielā-
ku entuziasmu, un labi prot pavicināt ar ko-
dolrungu, vēl viņam garšo Šveices siers un 
daudzas citas “kapitālisti skās” delikateses, 
ko viņam piegādā ar speciāliem reisiem... 
Tāds, lūk, “čučhe”...  

Andrejs JAKUBOVSKIS

Mirdzošās zvaigznes diena KTDR 

ļiem Rēzeknes ielā, tika atrastas pa-

Pārdomas pēc izlasītā
2016. gada 25. janvāra “Latvijas Avī-
zes” raksts “Baltiešu leģionāru izdo-
šana” izraisīja pārdomas, kuras sais-
tītas ar man tuvu cilvēku, kurš 1946. 
gada 25. janvārī bija to 146 baltiešu 
skaitā, kurus tā laika Zviedrijas valdī-
ba izdeva Padomju Savienībai.

Tas bija mans radinieks Modests Aleh-
no, kurš bija dzimis 1918. gada 10. sep-
tembrī Daugavpils apriņķa Robežnieku 
pagasta Pleiku sādžā.

Kopā ar daudziem citiem Latvijas 
puišiem un vīriem Modests Alehno 1943. 
gada rudenī tika iesaukts vācu leģionā. 
1945. gadā, kara beigās, Modestam Aleh-
no un citiem leģionāriem izdevās no Kurze-
mes katla tikt līdz Zviedrijai. Bēgļi no Latvi-
jas cerēja, ka varēs palikt Zviedrijā vai arī 
doties uz kādu citu valsti.

1946. gada janvārī kādā no Zviedri-
jas nometnēm visus baltiešu leģionārus 
nostādīja ierindā un paziņoja, kurš grib at-

griezties dzimtenē, lai paiet divus soļus uz 
priekšu. Kurš tad negribēja doties uz mā-
jām! Modests, daudz nedomādams, spēra 
šos liktenīgos soļus, kaut gan faktiski, kā 
mēs zinām no vēstures, palikt Zviedrijā 
baltiešiem tik un tā neļautu. Latvijā, Pleiku 
sādžā, Modestu gaidīja liela ģimene – tēvs 
ar māti, seši brāļi un māsas, kuri visi bija 
jaunāki par Modestu. 

Braucot ar padomju kuģi “Beloostrov” 
no Zviedrijas ostas Trelleborgas uz Liepā-
ju, baltieši bija priecīgi, apsprieda tikšanās 
prieku ar saviem tuviniekiem. 1946. gada 
27. janvārī kuģis ieradās Liepājā, kur bi-
jušie leģionāri tika iesēdināti vagonos, vil-
ciens devās uz Lietuvu, drīz parādījās jau 
Baltkrievijas ainavas. Kļuva skaidrs, ka 
dzimto māju baltiešiem neredzēt un ceļš 
būs tāls.

Pēc vairāku nedēļu brauciena Mo-
dests Alehno ar biedriem ieradās tālajā 
Habarovskas apgabalā, kur viņu sagaidīja 
ne tēva sēta, bet smags darbs mežā.

Latvijā Modests Alehno atgriezās 
1953. gada septembrī. Dzīvi vajadzēja 
sākt no jauna. Tēva saimniecību bija iznī-
cinājusi kolhozu iekārta, Modests ar sievu 
Ļubu, kuru viņš apprecēja Tālajos Austru-
mos, devās uz Ogri, strādāja tur par šoferi, 
izaudzināja trīs bērnus. Modests Alehno 
mira 1996. gada 25. janvārī Ogrē, kur tika 
arī apglabāts.

Leģionāru traģiskais liktenis pašā 
Zviedrijā ilgstoši bija ļoti jūtīgs temats, jo 
izsauca neērtības sajūtu zviedru sabiedrī-
bā.1994. gadā tobrīd pie varas esošā Karla 
Bildta valdība atzina, ka baltiešu karavīru 
izdošana PSRS bijusi kļūda, un ofi ciāli at-
vainojās izdzīvojušajiem.

Janīna GEKIŠA, pensionēta skolo-
tāja, novadpētniece 

Foto: Modests Alehno 1947. gadā
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LTV1
6.00 LR valsts himna
6.02 Es - savai zemītei
6.30 Rīta Panorāma
8.35, 17.00 Mīlas viesulis
9.35, 16.05 Mīlas jūra
10.35, 13.05, 14.55 Top-Shop 
10.50, 18.53, 5.00 4. studija
11.20 Daudz laimes! 
12.10 Latvijas šlāgeraptauja 
13.20 Aculiecinieks
13.35 Zebra 
13.55 Raķetēni
14.25 Kas te? Es te! 
15.10 Jaunie ārsti
18.00, 23.15 Ziņas
19.30 Uzvelc tautastērpu!
20.00 700 pasaules brīnumi
20.30 Panorāma
21.15 Latvijas sporta leģendas
22.15 Fortitūda
23.30 100 g kultūras
0.30 Informācijas zudums
1.30 Tieša runa
5.30 Saknes debesīs

LTV7
6.00 LR valsts himna
6.03, 5.30 1000 jūdzes līdz 
Eņģeļu pilsētai
6.30 Pie stūres
7.00 Ceturtā studija
7.30, 5.00 Es - savai zemītei
8.00 Alternatīva izgāztuvei
8.15 Tieša runa
9.25 Jaunie ārsti
10.30, 12.00 PČ skeletonā
11.35 Momentuzņēmums
13.00, 16.05 Muhtars atgriežas
13.55 Alpu dakteris 
14.45 Vides fakti
15.15 Pašattīrošās ēkas
15.35, 1.30 Projekts Nākotne
17.00 Dzīve šodien

18.00 Šodien
18.35 Bez aizvainojuma
19.05 Pazemes pāreja
20.05 Zinātne - manas 
nākotnes pareģis
21.05 100 g kultūras
22.50 Vēju savaldītāji. Kiklādu 
salas
0.00 Sporta studija
0.45 Zebra
1.00 LTV - 60

LNT
6.00, 14.20 Ēd un tievē
6.30, 3.00 900 sekundes
8.40, 1.05 Dzīvīte
9.05, 20.35 Degpunktā
9.35, 2.20 Dzīves krustcelēs
10.30, 13.45 TV skatlogs
10.45, 5.20 Bernards
10.55 Mežonīgā sirds
11.55 Mf. Cepumiņu gribēsiet?
14.00, 17.50, 20.00 LNT ziņas
14.50 Vampīra 
dienasgrāmatas
15.45 Nemelo man!
16.50, 18.00 Atriebības zeme
18.55, 1.25 Spēles karaliene
21.10 Profesija – mamma
22.10 Glābiet mūsu ģimeni
0.25 Čikāgas sardzē
4.40, 5.00 Karamba!
5.35 Kristīgā programma 

TV3
6.40 Ķepu patruļa 
7.05, 13.00 Bruņurupuči nindzjas 
7.35, 13.30 Beibleidi 
7.55, 18.00 Divarpus vīri 
9.00, 15.40 Komisārs Reksis 
10.00 Nevaldāmā tiesnese
11.00 Nozieguma skelets 
12.00, 5.40 Rozenheimas 

7.10 Rīts ar Jūliju Visocku
8.00 Muhtara atgriešanās
9.20 Bākas gaisma un ēna
11.00 Zvērināto tiesa
12.20 Ārkārtas gadījums
13.00 Brāļi
15.20 Aizdzīšanas noteikumi
17.00 Runājam un rādām
19.00 Tīmeklis
21.00 Dienas kopsavilkums
21.35 Biškopis
23.30 Kurlais
1.30 Kriminālvideo
3.25 Dzīvokļu jautājums
4.25 Mežonīgā pasaule 
5.05 Advokāts

RTR Baltija
8.55 Par pašu galveno
10.00, 13.00, 16.00, 16.50, 
19.00 Vēstis
10.35, 13.30, 16.30, 18.35 

Vēstis-М
10.55 Aizstāve
14.00 Samara
17.15, 2.50 Tiešais ēters
20.00 Kults
21.50 Speciālkorespondents
23.35 Ķīmija. Sagraušanas 
formula. 
1.30 Steidzami uz numuru!
2.20 Smieklu istaba
4.00 Krievijas rīts

PBK
6.00, 1.40 Euronews
6.35, 9.00, 11.00, 14.30, 
17.10, 2.10 Ziņas
6.40, 12.40 Bērnu klubs
7.05, 9.25 labrīt!
9.55 Dzīvo vesels!
11.30 Vienatnē ar visiem
13.00 Tablete
13.30 Laiks parādīs

14.50 Vīriešu/ sieviešu
15.55, 3.50 Moderns sprie-
dums
17.50, 18.05 Precamies!
18.00, 20.45, 23.00 Latvijas 
laiks
19.00 Lai runā!
20.00 Laiks
21.25 Aiz kadra
21.50, 23.05 Mf. Ģimenes 
albums
0.10 Vakara Urgants
0.50 Valērijs Obodzinskis 
2.25 Mf. Traktoristi
5.30 Smieklīgi videoklipi 

RenTV Baltic
6.20 Karavīri
7.10 Bērnu klubs 
7.29, 0.50 Laika ziņas
7.30, 19.45 Saviesīgas vaka-
riņas

8.35, 16.25 Jums pat sapņos 
nav rādījies
9.40 TOP shop 
9.55 Čapmanes noslēpumi 
11.00, 18.35 Ģimenes me-
lodrāmas
12.05, 17.30 Pareizs līdzeklis
13.05 Maldu teritorija 
15.20, 20.50, 0.00 Dokumen-
tāls projekts
23.00 Pazīsti mūsējos
0.55 Skatīties visiem!
5.30 Seno skaistuļu noslēpumi 

ONT
5.00, 7.30, 8.00, 10.00, 12.00, 
15.00, 17.00, 19.30, 0.30 
Ziņas
5.05 Mūsu rīts
8.05 Dzīvo vesels!
9.25 Kontrolpirkums
10.05, 12.05, 15.15, 17.15, 

20.00 Sporta ziņas
10.10 Moderns spriedums
11.35 Piezīmes
12.10 Vīriešu/ sieviešu
13.10 Vienatnē ar visiem
14.10 Laiks rādīs
15.20 Tablete
15.55 Precamies!
17.20 Tētuka meitiņas
17.50 Lai runā!
19.00 Laiks
20.05 Ģimenes albums
22.00 Mf. Valsts robeža. Aiz 
uzvaras sliekšņa. 

Baltkrievija 1
5.00, 6.20, 7.15 Labrīt, Balt-
krievija!
6.00, 7.00, 8.00, 11.00, 14.00, 
18.00, 22.55 Ziņas
6.05, 7.05 Ekonomikas ziņas
6.10, 7.10, 18.40, 22.20 Zona 

Х 
8.10, 21.00 Pēdas
9.00, 12.00, 15.00 90 sekun-
des
9.50 Domā kā sieviete
11.10, 15.30 Ģimenes me-
lodrāmas
12.20 Diena lielpilsētā
13.25 Bērnu ārsts
14.15, 17.40 Reģiona jaunumi
14.25 Lamatas
16.35 Baltkrievijas laiks
18.20, 22.35 Interešu sfēra
19.00, 23.25 Snaiperis 2
20.00 Panorāma
20.45 Aktuāla intervija
23.10 Sporta diena

Baltkrievija 2
6.00 TV rīts
8.00, 20.05 TV barometrs
8.05, 16.25 Līgavu karš

CETURTDIENA, 18. februāris detektīvi 
14.00 Lācēna Pedingtona 
piedzīvojumi
14.30, 2.30 Viņas melo labāk
16.45, 20.20, 3.20 UgunsGrēks 
19.00, 3.50 TV3 Ziņas
19.35, 4.20 Bez Tabu
21.00 Vajātājs
22.00 Mf. Neiznīcināmie 3
0.35 Kinomānija
1.05 Overtime TV
2.05 Smieklīgākie videokuriozi 
5.00 Krīze 

TV3+
6.15, 17.50, 2.55 Māja-2
8.00 Pingvīni no 
Madagaskaras
8.55 Bada spēles
9.55, 14.30 Comedy Batls 
11.15, 15.35 Comedy Women
12.15, 16.40 Tētuka meitiņas
13.30, 20.00 SašaTaņa
18.55, 1.35 Brīvdienas Meksikā
21.00 Sporta skolotājs
22.05 Mf. Supernačo
23.55 Mākslas filma

TV5
8.05, 17.15 Nabaga Ļaļa
9.00, 12.35 TV skatlogs
9.15 Kadeti
11.05 Paspēt 24 stundu laikā
12.05, 12.50, 23.35 6 kadri
13.15, 18.15 Nemelo man!
14.15, 22.30 Inkvizitors
15.20 Mf. Uzdāvini man 
mēness gaismu 
19.20 Hokejs
22.00 Ārpus likuma
0.30 Mūzika

NTV
6.00 Rīts
7.00, 9.00, 12.00, 15.00, 

18.00, 5.00 Šodien
7.10 Rīts ar Jūliju Visocku
8.00 Muhtara atgriešanās
9.20 Bākas gaisma un ēna
11.00 Zvērināto tiesa
12.20 Ārkārtas gadījums
13.00 Brāļi
15.20 Aizdzīšanas noteikumi
17.00 Runājam un rādām
19.00 Tīmeklis
21.00 Dienas kopsavilkums
21.35 Biškopis
23.30 Kurlais
1.30 Kriminālie videoklipi
3.20 Vasarnīcu lietas
4.25 Galvenais ceļš
5.05 Advokāts

RTR Baltija
8.55 Par pašu galveno 
10.00, 13.00, 16.00, 16.50, 
19.00 Vēstis
10.35, 13.30, 16.30, 18.35 
Vēstis-М
10.55 Aizstāve
14.00 Samara
17.15, 2.50 Tiešais ēters
20.00 Kults
21.50 Divkauja
23.35 No Pētera līdz Nikolajam. 
1.15 Steidzami uz numuru!
2.15 Smieklu istaba
4.00 Krievijas rīts

PBK
6.00, 1.10 Euronews
6.35, 9.00, 11.00, 14.30, 
17.10, 1.40 Ziņas
6.40, 12.35 Bērnu klubs
7.00, 9.25 Labrīt!
9.50 Dzīvo vesels!
11.30 Vienatnē ar visiem
12.55 Tablete
13.30 Laiks rādīs
14.50 Vīriešu/ sieviešu
15.55, 3.40 Moderns 

spriedums
17.50, 18.05 Precamies
18.00, 20.45, 23.00 Latvijas 
laiks
18.55 Lai runā
20.00 Laiks
21.15, 23.05 Ģimenes 
albums
23.35 Vakara Urgants
0.20 sazvērestības teorija
1.55 Mf. Kapteiņa meita
3.30, 5.20 Smieklīgi video

RenTV Baltic
6.20 Karavīri
7.10 Bērnu klubs 
7.29, 0.40 Laika ziņas
7.30, 19.45 Saviesīgas vakariņas
8.35, 16.30 Jums pat sapņos 
nav rādījies
9.40 TOP shop 
9.55 Čapmanes noslēpumi
11.00, 18.35 Ģimenes drāmas
12.05, 17.30 Pareizs līdzeklis
13.10 Maldu teritorija 
15.25, 23.50 Dokumentāls 
projekts
20.50 Kara noslēpums 
23.20 V un S
0.45 Skatīties visiem!
5.30 Seno skaistuļu noslēpumi

ONT 
5.00, 7.30, 8.00, 10.00, 
12.00, 15.00, 17.00, 19.30, 
0.40 Ziņas
5.05 Rīts
8.05 Dzīvo vesels!
9.25 Kontrolpirkums
10.05, 12.05, 15.15, 17.15, 
20.00 Sporta ziņas
10.10 Moderns spriedums
11.35 Piezīmes
12.10 Vīriešu/ sieviešu
13.10 Vienatnē ar visiem
14.10 Laiks rādīs

15.20 Tablete
15.55 Precamies!
17.20 Tētuka meitiņas
17.50 Lai runā!
19.00 Laiks
20.05 Jātiek skaidrībā
20.30 Ģimenes albums
22.25 Mf. Valsts robeža

Baltkrievija 1
5.00, 6.20, 7.15 Labrīt, Baltkrievija!
6.00, 7.00, 8.00, 11.00, 
14.00, 18.00, 22.55 Ziņas
6.05, 7.05 Ekonomikas ziņas
6.10, 7.10, 18.40, 22.20 Zona Х 
8.10, 21.00 Pēdas
9.00, 12.00, 15.00 90 sekundes
9.50 Domā kā sieviete
11.10, 15.35 Ģimenes 
melodrāmas
12.20 Diena lielpilsētā
13.25 Bērnu ārsts
14.15, 17.40 Reģiona jaunumi
14.25 Lamatas
16.35 Baltkrievijas laiks
18.20, 22.35 Interešu sfēra
19.00, 23.25 Snaiperi 2
20.00 Panorāma
20.45 Speciālprojekts
23.10 Sporta diena

Baltkrievija 2
6.00 TV rīts
8.00, 23.05 TV barometrs
8.05, 16.25 Līgavu karš
8.40, 18.55 Neredzamais 
cilvēks
9.40, 15.20 Aizliegtā skola
10.45 Ekstrasensi - detektīvi
11.45, 17.00 Voroņini
12.50, 22.05 Rudie
13.25, 18.00 Tautu draudzība
14.30, 23.10 PIN kods
20.00, 21.55 Futbols 
21.45 Sportloto 6 no 49, KENO
23.55 Bafija pret vampīriem

PIEKTDIENA, 12. februāris

LTV1
6.00 LR valsts himna
6.02 Es - savai zemītei
6.30 Rīta Panorāma
8.35, 17.05 Alpu dakteris
9.35, 16.05 Mīlas jūra
10.35, 13.05, 14.50 Top-Shop 
10.50 Ceturtā studija
11.20, 1.25 Kalle nāk
13.20 Saknes debesīs
13.50 Raķetēni
14.20 Brīnumskapja skola
15.05 Jaunie ārsti
18.00, 23.00 Ziņas
18.55 100 g kultūras
19.05 Gudrs, vēl gudrāks
20.30 Panorāma
21.15 Mf. Alekss Igo Medības
23.15 Skutelis ir studijā
23.30 Latvijas šlāgeraptauja 
0.25 Fortitūda
3.00 Midsomeras slepkavības
4.45 Sporta studija
5.30 Province

LTV7
6.00 LR valsts himna
6.03, 5.30 1000 jūdzes līdz 
Eņģeļu pilsētai
6.30 Labākais no Euromaxx
7.00 Ceturtā studija
7.30, 3.00 LTV - 60
7.55 1:1
8.45 Jaunie ārsti
9.45, 15.35 Muhtars atgriežas
10.45, 12.15, 16.30, 18.15 PČ 
skeletonā
11.50, 20.15 Aculiecinieks
13.15 100 g kultūras
15.00, 5.00 Pie stūres
17.30 Šodien

19.15 Personīgā lieta
19.45 1000 jūdzes Kambodžā
20.30 Mikrotopija. Kompaktā dzīve
21.30 Tās tik ir operas! 
22.25 Mf. Parīze, es tevi mīlu
0.35 Eiropa koncertos
1.25 15 stāsti par jauno 
2.10 Zinātne - manas 
nākotnes pareģis

LNT
6.00, 14.20 Ēd un tievē
6.30, 3.15 900 sekundes
8.40, 1.00 Dzīvīte
9.05, 20.35 Degpunktā
9.35, 2.15 Dzīves krustcelēs
10.40, 13.45 TV skatlogs
10.55 Mežonīgā sirds
11.50 Mf. Goda lieta
14.00, 17.50, 20.00 LNT ziņas
14.50 Vampīra dienasgrāmatas
15.45 Nemelo man!
16.50, 18.00 Atriebības zeme
18.55, 1.20 Spēles karaliene
21.10 Dzintara dziesmas
22.10 Sirdsmīļā Monika
22.55 Greizais spogulis
2.55 Dabas stihiju varā
5.00 Boba burgeri
5.20 Ķerto līga
5.40 Karamba!

TV3
6.40 Ķepu patruļa 
7.05, 13.00 Bruņurupuči nindzjas 
7.35, 13.30 Beibleidi 
7.55, 18.00 Divarpus vīri 
9.00, 15.25 Komisārs Reksis 
10.00 Vajātājs
11.00, 5.40 Nozieguma skelets 
12.00 Rozenheimas detektīvi 

14.00 Lācēna Pedingtona 
piedzīvojumi 
14.20, 2.55 Viņas melo labāk
16.25 Čaļi ar bērniem
17.25 Bitīt’ matos
19.00, 3.50 TV3 Ziņas
19.35, 4.20 Bez Tabu
20.20 Dzīves smalkumi 
21.00 Mf. Taksis 
22.50 Mf. Kriminālās nedienas
0.50 Mf. Neiznīcināmie 
5.00 Krīze 

TV3+
6.15, 17.50, 1.20 Māja-2
8.00 Pingvīni no Madagaskaras
9.00 Bada spēles
10.00, 14.30 Comedy Batls 
11.15, 15.35 Comedy Women
12.30, 16.40 Tētuka meitiņas
13.30 SašaTaņa
20.00 Mf. Medus sazvērestība 
21.50 Mf. Blondīne likuma kārtībā. 
23.40 Mf. Pārdzīvojums 17-tos 

TV5
8.05, 17.30 Nabaga Ļaļa
9.00, 12.35 TV skatlogs
9.15 Kadeti
11.05 Paspēt 24 stundu laikā
12.05, 12.50, 23.30 6 kadri
13.15, 18.30 Nemelo man!
14.15 Inkvizitors
15.20 Bijusī sieva
19.40 Greizais spogulis
21.40 Mf. Pelnrušķīte
0.30 Mūzika

NTV
6.00 NTV rīts
7.00, 9.00, 12.00, 15.00, 
18.00, 5.00 Šodien
7.10 Rīts ar Jūliju Visocku

8.00 Muhtara atgriešanās
9.20 Bākas gaisma un ēna
11.00 Zvērināto tiesa
12.20 Ārkārtas gadījums
13.00 Brāļi
15.20 Aizdzīšanas noteikumi
17.00 Runājam un rādām
19.00, 21.35 Mf. Apmaiņa
21.00 Dienas kopsavilkums
23.30 Vairākums
0.50 Kurlais. Turpinājums
2.50 Kriminālvideo
4.45 Mežonīgā pasaule 
5.05 Advokāts

RTR Baltija
8.55 Par pašu galveno
10.00, 13.00, 16.00, 16.50, 
19.00 Vēstis
10.35, 13.30, 16.30, 18.35 Vēstis-М
10.55 Aizstāve
14.00 Samara
17.15 Tiešais ēters
20.00 Kults
21.50 Mf. Mīlestība uz 4 riteņiem 
23.50 Mf. Gaistošais huzāra 
eskadrons 
3.00 Smieklu istaba
4.00 Krievijas rīts

PBK
6.00, 1.05 Euronews
6.35, 9.00, 11.00, 14.30, 
17.10 Ziņas
6.40, 12.35 Bērnu klubs
7.00, 9.25 Labrīt!
9.55 Dzīvo vesels!
11.30 Vienatnē ar visiem
12.55 Tablete
13.30 Laiks rādīs
14.55 Vīriešu/ sieviešu
15.55, 4.30 Moderns spriedums
17.50, 18.05 Precamies
18.00, 20.40 Latvijas laiks

19.00 Lai runā!
20.00 Laiks
21.15 Ģimenes albums
23.35 Vakara Urgants
0.15 Humora raidījums
1.35 1 in city
2.55, 5.20 Smieklīgi videoklipi
3.10 Mf. Katru vakaru 
vienpadsmitos 

RenTV Baltic
6.20 Karavīri
7.10 Bērnu klubs 
7.29, 0.49 Laika ziņas
7.30, 19.45 Saviesīgas vakariņas
8.35, 16.25 Jums pat sapņos 
nav rādījies     9.40 TOP shop 
9.55, 0.00 Dokumentāls projekts
12.00, 17.30 Pareizs līdzeklis
13.05 Maldu teritorija 
15.25 Kosmisko stāstu dienu
18.35 Ģimenes drāmas
20.50 Čapmanes noslēpumi 
21.55 Dīvaina lieta
23.00, 0.50 Skatīties visiem!

ONT
5.00, 7.30, 8.00, 10.00, 12.00, 
15.00, 17.00, 19.30, 23.25 Ziņas
5.05 Mūsu rīts
8.05 Dzīvo vesels!
9.25 Kontrolpirkums
10.05, 12.05, 15.15, 17.15, 
20.00 Sports
10.10 Moderns spriedums
11.35 Piezīmes
12.10 Vīriešu/ sieviešu
13.10 Vienatnē ar visiem
14.10 Laiks rādīs
15.20 Tablete
15.55 Precamies!
17.20 Gaidi mani. Baltkrievija
17.55 Lai runā!
19.00 Laiks

20.05 Ģimenes albums
22.00 Leģendas Live 
22.35 Naktij tuvojoties

Baltkrievija 1
5.00, 6.20, 7.15 Labrīt, Baltkrievija!
6.00, 7.00, 8.00, 11.00, 
14.00, 18.00, 23.00 Ziņas
6.05, 7.05 Ekonomikas ziņas
6.10, 7.10, 18.20 Zona Х 
8.10 Pēdas
9.00, 12.00, 15.00 90 sekundes
9.50 Domā kā sieviete
11.10, 15.30 Ģimenes melodrāmas
12.20 Diena lielpilsētā
13.25 Bērnu ārsts
14.15, 17.40 Reģiona jaunumi
14.25 Lamatas
16.35 Terra incognita
17.10 Izmeklēšanas noslēpumi
19.00, 23.30 Snaiperis 2
20.00 Panorāma
20.45 Gigantu liktenis
21.15 Mf. Pavēlēts apprecēt 
23.15 Sports

Baltkrievija 2
6.00 TV rīts
8.00, 20.05 TV barometrs
8.05, 16.25 Līgavu karš
8.40 Neredzamais cilvēks
9.40, 15.25 Aizliegtā skola
10.45 Mats matā
11.25 Voroņini
12.30 Rudie
13.30 Tautu draudzība
14.30, 22.25 PIN kods
17.00 Mītu grāvēji
18.05 Mf. Paranoja
20.10 Ekstrasensu cīņa
21.00 Sportloto 5 no 36, KENO
23.20 Reportieris
0.05 Кā es satiku jūsu 
mammu
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Aleksejs Gončarovs
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IEPĒRK
SIA “SENLEJAS” – liellopus, 
teļus, jērus. Samaksa tūlītē-
ja. T. 65322454, 26190124, 
26319888;
cūkas, aitas, zirgus, liellopus, 
piena teļus. Tālr. 26200951;
zirgus, govis, teļus. Piespiedu 
nokaušana un pārvadāšana. 
Tālr. 29448794, 26650918.

SI A “TEK” 
no Pre iļiem pie dā vā 19. 

februārī Krāslavas tirgū no 
plkst. 8.00 līdz 13.00 vil nas 
un pus vil nas dzi ju, aus tos 

iz strā dā ju mus, kā arī vil nas 
ap mai ņu pret dzi ju un aus tiem 
iz strā dā ju miem. T. 29505937.

LAIKA ZIŅAS
17.02. 18.02. 19.02.

- 7... - 1  - 8... - 3 - 2 ...  0

DA    1 m/s DA     5 m/s DA   3 m/s

22 gadus kopā ar Jums! 

AIZDEVUMI    
“Dzēšam nulles!”

1000 EUR uz gadu - mēnesī 
maksā 100. 

Aizņemoties 300 EUR- mak-
sā 30! (GPL 56%). 

Vēl dažādi varianti - 
izvēlies savu! 

Krāslavā, Brīvības  ielā 24.  
Tālr. 65622735, 28229290.

Reklāma un sludinājumi

SIA “FORVEST”
Pērkam augošu mežu, 

mežu ar zemi, ieķīlātu mežu un 
bez dokumentiem. Mežizstrādes 
pakalpojumi. Meža izvedēja, for-
vardera pakalpojumi. 

Pārdodam malku (3 m).
Tālr. 26677812, 20377801. 

PĒRK

PĀRDOD

DAŽĀDI

visaugstākā cena par meža 
īpašumiem vai cirsmām, l/s 
zemi. Tūlītēja samaksa. Tālr. 
29105447, 20318082, 27413393;
vecās mašīnas - Žiguli, Volgu, 
Moskviču. Tālr. 29928618.

iekoptu, apstrādātu l/s zemi Ro-
bežnieku pag. - 48.8 ha (trijos 
gab.). Labi piebraucamie ceļi. 
Tālr. 29114384;
1 - istabas dzīvokli. 4000 €. Tālr. 
28653118;
“FORD Focus” - 2.0, benzīns, 
2001., automātiskā ātrumkārba, 
lietie diski. TA līdz 2016. g. mai-
jam. 800 €. Tālr. 28646179;
“AUDI A6”- 2.5 TDi, 110 KV, 
1999. Labā stāvoklī. 1650 €. Tālr. 
20076806, 27615648;
kombainu “NIVA”. Tālr. 26277004;
jaunas un lietotas mēbeles (lēti). 
Terases dēļus. Tālr. 29517757;
telīti (6 ned., melnraiba). Tālr. 
25981500;
grūsnas aitu mātes. Tālr. 
28693451;
sivēnus. Tālr. 28683927;
kartupeļus. Piegāde. T. 27131681;
kartupeļus “Vineta” (pārtikas, 
sēklas, lopbarības), audzēti bez 
ķimikālijām, augsts ataudzējums; 
vasaras kviešus “Granaris” lop-
barībai vai sēklai. Iespējama pie-
gāde. Tālr. 28387496;
miežus, kviešus, auzas, kartupe-
ļus, miltus. Piegāde. T. 29134527;
malku, dēļu. Tālr. 28139156;
malku. Tālr. 28346625.

•	 Sezonas ATLAIDES granīta un 
cementa - smelknes pieminek-
ļiem, kapapmalēm, plāksnēm, 
nožogojumiem.

•	 Granīta, krāsu un formu 
daudzveidība.

•	 Uzraksti uz pieminekļiem ar 
padziļinātu gravējumu un 
smilšstrūklu.

•	 Pasūtījuma pēcapmaksa.
•	 Uzstādīšana un transporta 

pakalpojumi.
Krāslava, Jaunā iela 13, 

tālr. 25633212, 65681339.
Dagda, Rīgas iela 2a, t.28686822.

KAPU PIEMINEKĻU 
IZGATAVOŠANA

SIA “RENEM” 
iepērk jaunlopus, liellopus, 

aitas, zirgus. 
ELEKTRONISKIE SVARI.

Paagstinātas cenas.
Skaidra naudā vai ar pārskai-

tījumu. 
T. 65329997, 29485520,  
29996309, 26393921.

SI A “AIBI” 
ie pērk liel lo pus, jaun lo pus, 

aitas,  zir gus. La bas ce nas. 
Sa mak sa tū lī tē ja. Sva ri. 

T. 26142514, 20238990.

SIA „LATVIJAS GAĻA” 
iepērk liellopus, jaun-

lopus, aitas, zirgus. Sva-
ri. Samaksa tūlītēja.     

Tālr. 28761515.

ООО “Rēzeknes gaļas 
kombināts” 

iepērk liellopus un jaun-
lopus. 

Samaksa 2-3 darba dienu 
laikā. 

T. 64622475, 
25435533. 

SIA “LAUKU MIESNIEKS”
Iepērk mājlopus. Augstas 

cenas. Samaksa tūlītēja. Svari. 
T. 20207132.

 Z/S “Madera”
Iepērk jaunlopus, liellopus, 

aitas, zirgus, cūkas. 
Samaksa uz vietas. Svari.   

Tālr. 26563019

Ļauj pie tavām mīļām rokām 
Vēl tik mirkli galvu glaust... 
Cauri palsai sāpju miglai 
Senos saules rītus jaust.

Izsakām līdzjūtību Ainai 
Stepiņai, no māmiņas uz 
mūžu atvadoties.

PII “Pienenīte” 7. grupas 
audzēkņi un viņu vecāki

23. februārī Krāslavas centra 
aptiekā (Brīvības ielā 8) būs 

medfirma “AURIS”. 
Aicinām visus, kam ir dzirdes 
traucējumi. Pārdošanā būs dzir-
des aparāti, to rezerves daļas, 
pielaikošana un labošana. 

Meistara tālr. 26019076.

SIA “Rumba” centrs
aicina darbā 
PĀRDEVĒJU

CV - merogs@inbox.lv
Tālr. 28237504

AICINA DARBĀ meža izve-
dēja šoferi. Vēlams ar darba 

pierdzi. Tālr. 29414231

AICINA pastāvīgā DARBĀ 
automehāniķis bez kaitīgiem 
ieradumiem, atbildīgu, ar darba 
pieredzi un vēlmi strādāt. Tālr. 
28162428.
IZĪRĒ vai PĀRDOD 2 - istabu 
dzīvokli (Aronsona ielā 5, 2. 
st., balkons). Tālr. 28892068, 
20080043.
IK “Lija L” (Dagdā, Brīvības 7a) 
sniedz transporta pakalpojumus 
(zeme, grants, graudi). Līdz 
25 tonnām. No 25 līdz 35 m3. 

Auto pacēlāja pakalpojumi - 
18 m. Koku apgriešana. Tālr. 
29455509. 
DĀVINU skaistus kaķēnus (3 
mēn.). Piegāde. Tālr. 28814008.

Veikalā “R.D.A.”
februārī lielā ziemas sezonas 

izpārdošana līdz 80 %

Izklaides hronika

Jautrās Meteņdienas atskaņas: Ūdrīši, Izvalta, Skaista, 
Kombuļi, Naujene...

Alekseja GONČAROVA foto

Gada balva medicīnā “GADA ĀRSTS 2015” laureāts Jāzeps Pogumirskis.
Rakstu lasiet nākamajā numurā.

 Kad smaga sāpe saliec 
plecus un klusi vēji pāri kapu 
kalnam aiznes pēdējos at-
vadu vārdus, PII “Pienenīte” 
kolektīvs izsaka visdziļāko 
līdzjūtību Olgai Kazakevičai, 
māmiņu pēdējā gaitā izva-
dot.
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