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Latvijā un pasaulē

       Mēs ņemam debess gabaliņu zilu
Un pieliekam tam sniegpulksteni klāt,
Vēl  pūpolus un smaržu pilno silu, 
To visu vēlamies tev dāvināt.

Ingu Zujevu 
skaistajā dzīves jubilejā sveic   

            darbabiedri Aulejas pagasta pārvaldē.

Gudrs, vēl gudrāks jeb 
“Viszinis 2016” Dagdā

2.lpp

Netradicionālās modes 
šovs Skaistā un Kalniešos

3. lpp

Drīzumā tiks pielikts 
punkts pašvaldības pro-
pagandas informatīva-

jiem izdevumiem

Apskats par izdevumu “Krās- 
lavas Vēstis”

5.lpp

Šodien numurā

30. martā plkst. 14.00 Krāslavas Kultūras namā notiks 
Krāslavas novada pensionāru biedrības atskaites sa-
pulce. Ziņojumu par biedrības aktivitātēm papildinās 
fotogrāfijas uz ekrāna. 

Jautājumus, priekšlikumus rezolūcijai lūdzam līdz 27. martam ie-
likt pasta kastītēs, kas atrodas pie novada domes un Mūzikas sko-
las ēkām.  Sapulces laikā iestāžu amatpersonas sniegs atbildes 
tikai uz iepriekš iesniegtajiem jautājumiem. 

24. marts - Lielā ceturtdiena
(Kunga pēdējo vakariņu piemiņas diena)

18.00 - Sv. Mise (latviešu valodā)
25. marts - Lielā piektdiena

(Kunga ciešanu un nāves piemiņas diena)
15.00 - Lielās piektdienas dievkalpojums (poļu 

valodā)
18.00 - Krustaceļš Krāslavas pilsētas ielās (pul-

cēšanās pie kultūras nama)
Nakts adorācija (poļu valodā)

26. marts - Lielā sestdiena
(Kunga Augšāmcelšanās svētku vigīlija)

18.00 - Lieldienu vigīlijas sv. Mise (latviešu valodā)
Uguns un ūdens svētīšana (jāpaņem līdzi sveces).
Pēc sv. Mises - Lieldienu galda ēdienu svētīšana.
Nakts adorācija (latviešu valodā)

27. marts - svētdiena
(Kunga Augšāmcelšanās svētki)

7.00 - Rezurekcijas procesija un sv. Mise (latvie-
šu valodā)

Pēc sv. Mises - Lieldienu galda ēdienu svētīšana.
28. marts - pirmdiena

(Otrās Lieldienas)
8.00 - Sv. Mise (krievu valodā)
9.15 - Sv. Mise (latviešu valodā)
11.30 - Sv. Mise (poļu valodā)

TRĪS SVĒTĀS DIENAS UN LIELDIENAS
Krāslavas Sv. Ludvika Romas katoļu baznīcā

Mirkli šo es dāvinu tev svētu
Kā gaismas staru pirmo,
Kā klusu saules lēktu.
To saglabā un paturi sev sirdī
Kā sveicienu, ko sajūti un dzirdi!

Sirsnīgi sveicam jubilejā
Ingu Zujevu!

Novēlam stipru veselību, Dieva mā-
tes patvērumu un skanīgu balsi.

Aulejas draudze

SIA “Latvijas Lauku konsultāci-
ju un izglītības centrs” Krāslavas 
konsultāciju birojs, pamatojo-
ties uz MK noteikumiem Nr.147 
“Noteikumi par profesionālo 
AAL lietošanas operatoru, AAL 
pārdevēju un AAL konsultantu 
apmācību un apliecību izsnieg-
šanas kārtību”, piedāvā:

PAMATAPMĀCĪBAS 
“Profesionālā augu aiz-

sardzības līdzekļu lietotāja 
darbībām ar 2. reģistrā-
cijas augu aizsardzības 

līdzekļiem apliecības 
iegūšanai”. 

Vienlaikus uz pieciem gadiem 
iegūstot augu aizsardzības lī-
dzekļu pārdevēja statusu un 
augu aizsardzības līdzekļu lieto-
šanas operatora statusu. 

Mācību ilgums - 27 stundas 
+ 3 stundas eksāmens.  

Apmācības notiks 22., 23., 
29., 30. martā un 7. aprīli LLKC 
Krāslavas birojā (Skolas ielā 
9, Krāslavā). Kursu maksa: 80 
EUR (t.sk. PVN). 

Plašāka informācija un pie-
teikšanās: Valērijs Kairāns, tālr. 
26435910, e- pasts: valerijs.kai-
rans@llkc.lv

I  Vienā dienā - četri gadalaiki

Misters foto - Edgars, miss foto - Milāna. 
Alekseja GONČAROVA foto

•	Valsts prezidents Raimonds 
Vējonis sācis apdzīvot Jūrma-
las rezidenci. Vējonis dzīvo un 
strādā Jūrmalas rezidencē, sa-
vukārt atveseļošanos viņš tur-
pina nacionālajā rehabilitācijas 
centrā “Vaivari”. Iepriekš tika 
ziņots, ka Jūrmalas rezidenci 
valsts reprezentācijas vajadzī-
bām - gan tikšanos organizē-
šanai, gan dzīvošanai - plašāk 
varētu sākt izmantot pavasarī, 
piešķirot tai lielāku lomu pre-
zidenta ikdienas darbā. Telpas 
tiks izmantotas pēc nepiecie-
šamības atbilstoši Valsts prezi-
denta iecerēm.

•	Drošības policijas (DP) priekš-
nieks Normunds Mežviets uz-
skata, ka šogad kā jebkuru citu 
gadu, 16. martā provokāciju 
risks leģionāru atceres gājie-
na laikā saglabājas. 15. martā 
Rīgā notiks tā saucamo antifa-
šistu organizēta konference, kā 
arī protesta akcija pie Vācijas 
vēstniecības. Tā saucamie anti-
fašisti uzaicinājuši uz protesta 
pasākumiem cilvēkus no biju-
šām Padomju Savienības val-
stīm, gan Eiropas Savienības 
valstīs.

•	Valsts zemes dienests (VZD) 
no nākamā gada mainīs ka-
dastrālās vērtības, ko izmanto 
nekustamā īpašuma nodok-
ļa aprēķinam. Līdz ar to, pēc 
šābrīža aplēsēm, daudzviet 
Latvijā nodokļa maksājums 
strauji augs gan turīgajiem, 
gan iedzīvotājiem ar mazākiem 
ienākumiem. Kadastrālās vēr-
tības tiks tuvinātas 85% no tir-
gus vērtības, bet dažiem īpašu-
miem mainīs vērtību aprēķina 
modeļus. Attiecīgs noteikumu 
projekts 1. aprīlī tiks iesniegts 
izskatīšanai valsts sekretāru 
sapulcē. Tiek prognozēts, ka 
vērienīgākās izmaiņas skars 
daudzdzīvokļu māju jaunos 
projektus, kas celti pēc 2000. 
gada. 

•	 Finanšu policisti aizturēja kādu 
Valsts ieņēmumu dienesta (VID) 
darbinieci Cēsīs. Viņu vaino 
krāpnieciskas shēmas organizē-
šanā. Finanšu policijas priekš-
nieks Kaspars Podiņš izteicies, ka 

no-
ziegums nebūtu noticis, ja VID 
kopumā nebūtu bijusi vieglprā-
tīga attieksme pret pievienotās 
vērtības nodokļa (PVN) izkrāpē-
jiem. 

•	Vienā no Taizemes lielākajām 
bankām ir gājuši bojā astoņi 
un guvuši ievainojumus sep-
tiņi cilvēki, nejauši iedarbinot 
ugunsdzēšanas sistēmu, no 
kuras izplūda smacējošs ķi-
mikāliju mākonis. Darbinieki, 
strādājot pie ēkas ugunsdzēša-
nas aparātu uzlabošanas, kļū-
daini iedarbināja šo sistēmu, 
nopludinot firmas “Pyrogen” 
aerosolu, kas samazināja skā-
bekļa līmeni telpā. 

Сīņa par savām tiesībām atkritumu apsaimniekošanā: 
asas diskusijas un masveida parakstu vākšana

Latvijas iedzīvotāji ir miermīlīgi un 
parasti neprotestē pret jauna likuma 
vai pieņemto normatīvo aktu prasību 
ieviešanu. Taču Dagdas novadā pēdējās 
dienās iedzīvotāji pulcējas kuplā skaitā 
gan tautas namā, gan domes komiteju 
sēžu laikā, gan uz ielām, paustu lai savu 
neapmierinātību, parakstoties.

Neapmierinātības vilni sabiedrībā 
sacēla jaunā atkritumu apsaimnie-
košanas līguma prasības, kas būtiski 
sadārdzina šī pakalpojuma izmaksas. 

Atkritumu apsaimniekošanas li-
kums paredz, ka jautājumu risināšana, 
saistīta ar atkritumu apsaimniekošanu, 
tostarp operatora izvēli, ietilpst pašvaldī-
bas kompetencē, tāpēc konkrētās 
situācijas izveidē sabiedrība apsūdz 
domes atbildīgās amatpersonas un 
iepirkuma komisiju.

No 1. aprīļa atkritumu apsaimnie-
košanu Dagdas novadā pārņems jauns 
operators – Rīgas uzņēmums “Clean-R”, 
kas uzvarējis iepirkuma konkursā, cenas 
ziņā aiz sevis atstājot 2 operatorus, arī 
iepriekšējo atkritumu apsaimniekotāju 
- firmu SIA “Dova”.

Iepirkuma konkursā šī firma nosau-
ca zemāko cenu, taču, izlasot jaunos 
līgumus, iedzīvotāji saprata, ka pakalpo-
juma izmaksas kļūs daudz dārgākas. 
Iedzīvotājiem ir neizpratne par jaunā 
apsaimniekotāja dārgajiem tarifiem; 
pēc kādiem aprēķiniem tie tiks iekasēti?

Iedzīvotājos ir  neizpratne sākot ar 

tarifa pamatojumu un beidzot ar atkri-
tumu izvešanas kārtību un regularitāti, 
jo jaunā operatora piedāvājums krasi 
atšķiras no pašlaik esošā.

Vairāk savu neapmierinātību pau-
da daudzdzīvokļu māju iedzīvotāji. Ja 
agrāk ik mēnesi viņi maksāja konstan-
tu maksu par katru dzīvoklī deklarēto 
cilvēku, neatkarīgi no saražoto atkri-
tumu skaita, tad tagad apmaksa tiks 
aprēķināta par 0,24 m3 no katra dzī-
vokļa. Tas nozīmē, ka cilvēkiem par 
atkritumu izvešanu būs jāmaksā vairāk.

Iedzīvotāji uzskata, ka viņiem va-
jadzēs maksāt nevis par atkritumiem, 
bet par gaisu, tāpēc nevēlas to pieļaut. 

Šajā cīņā aktīvi iesaistījās novada 
deputāti - A. Plotka, O. Golube, V. 
Stikuts, R. Nipers, O. Kosarevska, kuri 
vērsās domē ar iesniegumu, lūdzot 
pārtraukt līgumu ar SIA “Clean-R”, 
likvidēt esošo Dagdas novada Iepirku-
ma komisiju un atbrīvot tās locekļus 
no pienākumu pildīšanas. Deputātiem 
radās iespaids, ka, iespējams, Dag-
das novada pašvaldības iepirkumu 
komisija nebija ņēmusi vērā vairākus 
būtiskus sadzīves atkritumu apsaim-
niekošanas faktorus, kas ietekmē 
maksu par to.

Plašāk par iedzīvotāju panāku-
miem, aizstāvot savas tiesības, un 
jaunajiem tarifiem atkritumu apsaim-
niekošanā, lasiet nākamajos numuros. 

Elizabete VIĻUMA - GRAŽULE
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Atcerējušies par pensionāriem

Sēdes gaita skaidri demon- 
strēja, kā, ņemot vērā apstāk-
ļus, deputāti iedomājas nākamo 
valsts attīstības scenāriju. Sprie-
žot pēc pieņemtajiem likumdo-
šanas grozījumiem, tuvākie gadi 
kļūs par visai pieticīgu ienāku-
mu laiku gan iedzīvotājiem, gan 
valsts budžetam.

Galīgajā lasījumā tika pie-
ņemti Pensiju likuma grozījumi, 
kas sola nelielu ienākumu celša-
nos pensionāriem. Saskaņā ar 
šiem grozījumiem, ar 2017. gadu 
pensijām tiks piemērots 50% in-
dekss no darba algas apdroši-
nāšanas iemaksām, nevis 25%, 
kā ir tagad. Taču pēc būtības tas 
nozīmē pensijas pieaugumu par 
10 eiro gadā – pavisam niecīgu 
summu. Pensiju apmērs tiek pār-
skatīts katra gada oktobrī. Tiek 
indeksēti tikai tie ienākumi vai 
to daļas, kas nepārsniedz pusi 

no vidējām darba algas apdroši-
nāšanas iemaksām iepriekšējā 
gadā.

Pašlaik, saskaņā ar statisti-
ku, 56% pensionāru saņem pen-
sijas līdz 350 eiro apmērā. Prog-
noze tuvākajiem 20-30 gadiem 
ir vēl drūmāka: ja pašlaik cilvēks 
strādā par minimālo darba algu 
vai saņem “aplokšņu algu”, ie-
stājoties pensijas vecumam, viņš 
saņems vēl mazāk nekā vairums 
mūsdienu pensionāru.

Šajā fonā loģiski izskatās 
atbalsts, ko sniedza parlamenta 
vairākums citam likumprojektam: 
Krimināllikuma grozījumiem, pēc 
kuriem par “aplokšņu algu” mak-
sāšanu var dabūt cietumsodu. 
Līdz šim šāds pārkāpums tika 
sodīts vienīgi ar palielu naudas 
sodu. Ja nelegāli izmaksātā sum-
ma pārsniedz 10 minimālo algu 
apmēru, var dabūt līdz 2 gadiem 

ieslodzījuma, par mazākām sum-
mām pienākas piespiedu darbs, 
naudas sods vai aizliegums no-
darboties ar uzņēmējdarbību. 
Šī norma izraisīja ne mazumu 
strīdu, tāpat kā vēl viena, ko pie-
ņēma parlamentārieši –, krimināl- 
atbildības ieviešana par “kukuļa 
solīšanu”. 

“Ar sodiem vien un “jostu 
savilkšanu” ekonomikas iekšē-
jās problēmas nav atrisināmas,” 
komentēja Saeimas akceptētos 
jauninājumus Saeimas Budžeta 
un finanšu (nodokļu) komisijas 
loceklis Ivans Ribakovs (“Saska-
ņa”). “Jāizstrādā pieņemama no-
dokļu politika un, pats galvenais, 
strikti tā jāievēro neatkarīgi no 
varas maiņas vai tračiem valdībā. 
Nelabvēlīgais nodokļu režīms, 
biežās nodokļu likmju izmaiņas, 
ekonomikas attīstības ilgtermiņa 
vīzijas trūkums – tas viss baro 

“pelēko sektoru”.”
Ribakovs atgadināja arī to, 

ka kļuvuši jau ierasti skaļi skan-
dāli, kas saistīti ar tautas nau-
das izšķērdēšanu. Izgāzušies 
e-skolas un e-veselības projekti, 
vilcienu iepirkšana, krāpšanās 
ar skolotāju algu celšanu, tagad 
arī atteikšanās no sen ieplano-
tās ienākumu nodokļa samazi-
nāšanas... Ar šiem daudzajiem 
piemēriem valsts it kā pasaka 
priekšā saviem iedzīvotājiem, ka 
godīgiem būt nav izdevīgi. Ēnu 
ekonomiku lielā mērā atbalsta 
uzņēmēju pārliecība, ka mazais 
bizness nespēj attīstīties, ja at-
klās visu peļņu un nomaksās 
visus nodokļus. Nejūtot stabilitā-
ti, uzņēmēji mēģina ietaupīt uz 
nodokļu rēķina, slēpjot peļņu un 
maksājot “aplokšņu algas”.

Darja ŽDANOVA

Nesenajā Saeimas sēdē parlamentārieši nobalsoja par pensiju indeksāciju un bargākiem 
sodiem par “aplokšņu algām”. 

Gudrs, vēl gudrāks jeb “VISZINIS 2016” Dagdā

Erudītu konkurss Dagdā “Vis-
zinis 2016” pulcēja gudrākos 
no gudrākajiem Dagdas no-
vada skolu pārstāvjiem. Eru-
dītu konkursā šogad piedalī-
jās 22 septīto – devīto klašu 
skolēni no četrām novada 
skolām. 

Andzeļu pamatskolu pārstā-
vēja Ainārs Kraulišs, Anna Klima-
nova, Anna Burceva, Sabīne Ču-
mika, Viktorija Višņakova, Jana 
Krauliša, Lolita Ļebedeva un 
Alīna Seļavina; Ezernieku vidus-
skolu - Jūlija Mošaka un Violeta 
Milaševiča; Dagdas vidusskolu - 
Elīna Staģe, Agate Krilova, Lau-
ris Vandišs, Karīna Kuzmenko, 
Juris Andžāns, Kaspars Roma-
novskis, Olga Kurakina un Žanis 
Mizāns; Andrupenes pamatskolu 
– Ilze Reča, Alīna Zvidriņa, Liene 
Reča un Mārtiņš Konošonoks.

Konkursa dalībniekiem tika 
izvirzīti divi uzdevumi. Pirmais – 
īsa prezentācija par sevi, tā sau-
camā “lifta saruna”, kad minūtes 

laikā jāspēj pastāstīt par sevi bū-
tiskākais. Otrs uzdevums – atbil-
des uz jautājumiem. Atšķirībā no 
Rīgas konkursa, Dagdā visiem 
dalībniekiem bija iespēja atbildēt 
uz visiem konkursa jautājumiem. 
Konkurss netika dalīts kārtās, 
jautājumi sekoja viens pēc otra. 
Zīmīgi, ka tie bija 98 – tikpat, cik 
gadu mūsu valstij. Jāatzīst, ka 
es nevarēju minūtes laikā rast 
atbildi katram jautājumam. Kon-
kursa rezultātus vērtēja žūrija 
– Jauniešu iniciatīvu centra Jau-
natnes lietu speciāliste Svetlana 
Ilatovska un Sabiedrisko attiecī-
bu un komunikāciju nodaļas spe-
ciāliste Evita Krūmiņa. 

Sarunā ar konkursa idejas 
autori un organizētāju, Dagdas 
novada Izglītības, kultūras un 
sporta nodaļas vadītāju Mariju 
Mickeviču uzzināju, ka konkurss 
tiek organizēts, lai skolēnus 
motivētu uzzināt vairāk nekā 
rakstīts mācību grāmatās un 
dzirdēts mācību stundās. “Katra 
diena izvirza mums daudz jautā-
jumu. Atbildes var uzzināt vairāk 
lasot, meklējot atbildes enciklo-
pēdijās.”

- Kā tika izvēlēti dalībnieki?
Tika aicināti visi Dagdas 

novada izglītības iestāžu  7.- 9. 
klašu skolēni, kuri uzskata, ka 
viņi paši ir gana erudīti, spēs 
saistoši par sevi pastāstīt, ir 
drosmīgi un zinoši. Spēs atbil-
dēt uz jautājumiem ar izslēg-
šanas metodi vai ar konkrētām 
zināšanām. “Ja vēl tagad nezi-
nu, tad gan nākotnē uzzināšu.” 

- Pēc kāda principa va-
dījāties, izvēloties kon-
kursa jautājumus?

Centos aptvert visus 
mācību priekšmetus, iz-
domāt tādus jautājumus, 
par kuriem bieži var dzir-
dēt masu medijos. Gata-
vošanās Olimpiskajām 
spēlēm, cik deputātu ir 
Saeimā? Kā arī jautāju-
mus uz loģisko domā-
šanu. Piemēram: “Elek-
triskais vilciens brauc ar 
ātrumu 50 km/h. Vējš no 
tās pašas puses pūš ar 
ātrumu 20 km/h. Uz kuru 
pusi ies vilciena dūmi?” 
vai “Gailis lido, lido, lido. 
Nolaižas uz kalna. Izdēj 
olu. Uz kuru pusi ola ri-
pos?”

  - Vai esat apmieri-
nāta ar rezultātiem?

Maksimāli varēja ie-
gūt 108 punktus. Nomi-
nācijas “Viszinis 2016” 
ieguvēja Jana Krauliša 
no Andzeļu pamatsko-
las ieguva 74,5  punk-
tus. Skolēni lieliski sevi 
prezentēja, pastāstīja 
par saviem hobijiem, 
aizraušanos. Skolēni, 
atbildot uz jautājumiem, 
pārliecinājās par savu 
erudīciju. Katram noslē-
gumā gribējās zināt, cik 
punktu ir iegūts. Kāda 
bija pareizā atbilde. 

     - Vai šādi kon-
kursi tiks organizēti 
regulāri?

Plānojam rīkot arī nākoš-
gad, divās vecuma grupās.

Ko novēlat konkursa da-
lībniekiem un pārējiem skolē-
niem? 

Vairāk interesēties par sev 
notiekošo apkārt, būt zinātkā-
riem, iejūtīgiem, draudzīgiem. 
Gūt pieredzi piedaloties pasāku-
mos. Pieredzei ir lielāka pievie-
notā vērtība nekā zināšanām. 
Kāda būs mūsu dzīve, ir atkarīgs 
no mums pašiem. Atliek neno-
laist bezcerīgi rokas  un strādāt, 
pilnveidoties.

“Viszinis 2016” nominantes 
Janas Kraulišas moto ir “Laiks 
iet ātri, taču vajag to izmantot 
lietderīgi.” Vērā ņemams moto! 
Apsveicam un vēlam panāku-
mus arī turpmāk!

Iveta LEIKUMA

Kad kolektīvā “pārgudrības” 
sit augstu vilni jeb kā atbild 
Aglonas novada dome
Kā jau iepriekš minēju, š.g. 8. 
februārī laikraksta “Ezerzeme” 
vārdā nosūtīju Aglonas, Dag-
das un Krāslavas pašvaldībām 
informācijas pieprasījumu par 
katra novada izdoto informatī-
vo izdevumu izmaksām. 

Visām pašvaldībām tika nosūtīts 
informācijas pieprasījums ar iden-
tisku tekstu, izņemot to, ka katrā 
pieprasījumā bija minēta konkrētā 
pašvaldība, kurā vērsos. 

Visātrāk atbildi sniedza Dagdas 
pašvaldība. Pēc tās var secināt, ka 
Dagdas pašvaldības darbinieks, izla-
sot pieprasījumu, saprata, kādu in-
formāciju korespondente pieprasa, 
kam informācija tiks izmantota un pat 
vēl vairāk, sniedzot atbildi, aprēķinā-
ja izdevuma “Dagdas Novada Ziņas” 
vidējās izmaksas, kas netika prasītas. 
Tātad informācijas pieprasījums bija 
skaidrs un uz to laicīgi tika sniegta at-
bilde. Par ko jāsaka liels paldies.

Otrā ar uzdoto uzdevumu galā 
tika Krāslavas pašvaldība. Ievērojot 
likumu, laicīgi sniedza starpziņojumu 
un pavēstīja, kurā dienā tiks iesnieg-
ta atbilde un solītajā datumā to arī 
iesniedza. Kaut arī pēc sniegtajām 
ziņām īsti nevarēja aprēķināt viena 
informācijas izdevuma vidējās izmak-
sas, taču, kopumā ņemot, atbilde tika 
sniegta pēc būtības. Paldies par to!

Aglonas pašvaldība laikam savā 
“pārgudrībā” vēlējās izcelties. Pirm-
kārt, uz informācijas pieprasījumu 
atbildēja tikai pēc mēneša. Otrkārt, 
norādīja, ka novada domes rīcī-
bā nav dokumenta - pilnvaras vai 
lēmuma par E.Viļumas - Gražules 
tiesībām pārstāvēt laikrakstu “Ezer-
zeme”. Treškārt, atbildot uz informā-
cijas pieprasījumu, savā atbildē tā arī 
neko neatbildēja. Tikai norādīja, ka: 
“Darām zināmu, ka Aglonas novada 
domes budžets ir saistošie noteiku-
mi, tātad oficiāli pieejama informā-
cija, kas atrodama Aglonas novada 
domes mājaslapā www.aglona.lv sa-
daļā “budžets”, kur atrodama infor-
mācija par pašvaldības izdevumiem 
pa budžeta sadaļām.”

Viena mēneša laikā “radošais ko-
lektīvs” spēja radīt NEKO. 

Saņemtā atbilde neizbrīnīja, jo 
novada domē “speciālistu” kolektīvā 
“pārgudrība” un mazdūšība norādīt 
“saimniekam” uz visatļautību ir ap-
brīnojama. Šis gadījums nebija izņē-
mums. Ieskatoties šajos dokumentos, 
kuros it kā korespondentei jāmeklē 
atbilde, konstatēju, ka to tur nemaz 
nav. Neviena budžeta izdevumu aile 
nenorāda izdevumu apmēru, kas tiek 
tērēts informatīvā izdevuma “Aglonas 
Novada Vēstis” sagatavošanai, drukā-
šanai un nogādāšanai uz pašvaldību. 
Varbūt tā pēkšņi atradīsies ar atpaka-
ļejošu datumu, kā bieži vien mēdz ga-
dīties, bet šobrīd publicētajā budžetā 
tādas ailes nav. Par izdevumiem, kas 
saistīti ar “Aglonas Novada Vēstis” 
izdošanu, atsevišķu ziņu nav nevienā 
no dokumentiem. 

Būs vien jāiet uz Aglonas novada 
domi, lai izpilddirektore Ineta Poga 
parāda īsto ailīti budžeta izdevumu 
sadaļā, kur nepieciešamā informāci-
ja ir atspoguļota. 

No visām trim pašvaldībām Ag-
lonas pašvaldība, kuru vada Helēna 
Streiķe, “sniedzot” informāciju lasī-
tājiem, parādīja spilgtu piemēru, cik 
ļoti pašvaldība “vēlas” sniegt infor-
māciju, kas, iespējams, tai ir neērta. 

Cerams, ka nepieciešamo ailīti 
budžeta tāmē atrast palīdzēs Vides 
aizsardzības un reģionālās attīstības 
ministrijas speciālisti. Varbūt viņi 
sniegs arī skaidrojumu pašvaldībai, ka 
valstī jau kopš 1998. gada ir pieņemts 
“Informācijas atklātības likums”, kura 
mērķis ir nodrošināt, lai sabiedrībai 
būtu pieejama informācija, kura ir ies-
tādes rīcībā vai kuru iestādei atbilstoši 
tās kompetencei ir pienākums radīt. 

Lai arī kolektīvā “pārgudrība” sit 
augstu vilni, pašiem vien pret šiem 
viļņiem būs jāatsitas. 

Elizabete VIĻUMA - GRAŽULE 
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 Cik vērta ir tauta?
Vēlos papildināt “Ezerze-
mes” Nr. 18. un 19. publicētā 
Vilhelma Barkovska rakstā 
“Vai tauta ir svēta?” pausto 
viedokli. Protams, tauta nav 
ideāls (t.i., svēta), bet sabied-
rība ar saviem trūkumiem. 
Autors norāda risinājumu šai 
ne ideālajai situācijai: katram 
pašam būt godīgam, nekal-
pot naudai. Pret to nevar ie-
bilst, tomēr papildināt gan.

Jēdzienu “tauta” izmantoja, 
apzīmējot sabiedrību, kuru vie-
noja piederība kopīgai kultūrai. Šo 
kultūru ar Dieva palīdzību, ar savu 
darbu daudzu, daudzu paaudžu 
laikā izkopa šie tautieši. Tautas 
(etniskā) kultūra ir ar tik daudzām 
dažādām izpausmēm, ka, tikai 
papildinot vienam otru, iegūstam 
pašpietiekamu sabiedrību. Izvei-
dot no ne ideāliem cilvēkiem har-
moniski saderīgu sabiedrību - tau-
tu ir ideāls Dieva izkārtojums. Savā 
kultūrvidē jūtamies kā mājās. Visā 
pasaulē savu kultūrvidi aizstāvot, 
savas dzīvības atdošana tiek vērtē-

ta kā augstākā mērā cildena rīcība.
Varētu ar savu skatījumu no 

šāda rakursa neapgrūtināt lasī-
tājus, taču šī tēma ir aktualitāšu 
aktualitāte. Mēs jau aprodam ar 
skandāliem, krīzēm tādā mērā, ka 
nepamanām tautas iziršanu. Šajās 
dienās TV sižetā skaidri parādīts, 
ka skolas slēgšana laukos nozīmē 
tai sekojošu tautas izmiršanu šai 
apvidū. Ja ne visi cilvēki aizmukuši, 
tad sabiedriskā dzīve pārstāj eksis-
tēt. Lai lasītājos neradītu nolemtī-
bas sajūtu, uzreiz jāpiedāvā risinā-
jums. Ar atsevišķu cilvēku godīgu 
dzīvi nepietiek. Mūsu nelaime ir 
tā, ka valsts politikā latviešu tauta 
nav rūpju vērta. Tad lūk, manā ska-
tījumā, ja Latvijā apstiprina amat-
personu, kura personīgi atbildīga 
par latviešu tautas saglabāšanos, 
tad tas būtu pirmais solis latviešu 
tautas atlabšanai. Pretējā gadīju-
mā jau piesolītās reformas nostip-
rinās esošo katastrofālo situāciju 
un tas var būt arī “āmen” latviešu 
tautai. Vai tiešām? Dzīve aplieci-
nās.

Jānis SVOKS

Pateicība par korespondentes darbu
Dagdas novada iedzīvotāju 
vārdā vēlos pateikties par 
laikraksta “Ezerzeme” kores-
pondentes Elizabetes Viļu-
mas - Gražules darbu, kura 
objektīvi, konstruktīvi un ar 
konceptuālu pieeju veic savu 
profesionālo darbu, atspogu-
ļojot Krāslavas, Aglonas un 
īpaši Dagdas novada dzīvi.

Ar Elizabetes Viļumas raks-
tiem laikrakstā “Ezerzeme” radās 
paaugstināta interese iegādāties 
un lasīt šo laikrakstu.

Dagdas novada iedzīvotiem 
rūp tajā notiekošo procesu atspo-
guļošana, kā saka - bez cenzūras! 
Tas rada arī vietējos iedzīvotājos 
vēlmi iesaistīties notiekošajos pro-
cesos, būt aktīviem sabiedrības 
locekļiem, turklāt, ja tas spēj ietek-
mēt novadā notiekošos procesus.

Uzskatam, ka demokrātiskā 
un suverēnā valstī tā ir normāla 
prakse, kad iedzīvotājiem ir jābūt 

lietas kursā par visu sabiedriskās 
dzīves līmeņu notiekošiem proce-
siem, lai arī cik patīkami vai nepa-
tīkami tie būtu vienai vai otrai 
sabiedrības grupai, kas piedalās 
novada dzīvē un lasa laikrakstu 
“Ezerzeme”!

Demokrātijai no netikumiem 
neizbēgt, arī tad, ja sabiedrības 
lietās ielavās zemiskums un nelie-
tība, tas neizraisa nelietīgu cilvēku 
savstarpēju naidu, bet, tieši otrādi, 
viņus sasaista ciešā draudzībā!

Līdz ar to Dagdas novada 
iedzīvotāju vārdā izsakām pateicī-
bu laikraksta “Ezerzeme” vadībai 
un personīgi “Ezerzemes” kores-
pondentei - E. VIĻUMAS - GRAŽU-
LES k-dzei par profesionālu darbu 
un objektīvu Dagdas novada noti-
kumu atspoguļošanu!

Paldies!

Laikraksta “Ezerzeme” lasītāju 
un Dagdas novada iedzīvotāju 

vārdā Antons ARNICĀNS

No lasītāju vēstulēm

Godātie “Ezerzemes” darbinieki!
Esmu lasītāja no Lielvārdes. 
Toties manas saknes zarojas 
Andrupenē. Neizmērojamā 
patriotiskā pacēlumā izlasīju 
rakstu “Cilvēks, kas nes gais-
mu”(22.12.2015.).

Priecājos! Paldies! Paldies!
Emocionāls, dvēselisks, vis-

pusīgs personības raksturojums, 
piesaucot pārliecinošus apliecinā-
jumus. No visa staro sirdsgaisma 
un patiess prieks, sazīmējot līdz-
cilvēka devumu. “Viņā ir tāds sie-

višķīgs trauslums un dāmas smal-
kums, un latgaļu sievas stiprums 
vienlaicīgi”. Tēlaina, raita, trāpīga, 
lakoniska valoda.

Kopumā šis stāsts ir spilgts 
paraugs sava novada bagātināša-
nai. 

Pateicības sveiciens kores-
pondentei Ivetai Leikumai un 
visam darbinieku kolektīvam!

Atvaļināta valodas skolotāja 
Vilhelmīne EISAKA

Netradicionālās modes šovs Skaistā un Kalniešos
Par modes galvaspilsētām 

tiek uzskatītas Londona, Parī-
ze, Milāna un Ņujorka. Iesaku 
par netradicionālās modes cen-
tru uzskatīt Skaistu. Šim ietei-
kumam ir pamats – 8. martā 
Skaistā, Starptautiskās sieviešu 
dienas svinību ietvaros, notika 
12. Netradicionālās modes šovs. 
9.martā šovu varēja novērtēt Kal-
niešu pagasta publika. 

Bruno Birmanis,  Nepieradinā-
tās modes asamblejas (1991. - 
1998.g.) idejiskais autors un orga-
nizators, ir teicis: ”... tradicionālā 
mode ir domāta, lai cilvēki nestai-
gātu pliki, bet alternatīva nāk ar 
zināmu vēstījumu. Tai piemīt jēga, 
tā ir simboliska un zīmīga...”

Mūsu modes mākslinie-
ce Gunta Ļaksa – Timinska, 
ik gadu pārsteidz ar jaunu 
nepieradinātās modes tērpu 
kolekciju. Ir bijušas gan „Kāzu 
kleitu pārvērtības”, gan polie-
tilēna maisiņu tērpi. Saru-
nājām, ka par visām tēmām 
atcerēsimies pēc dažiem 
gadiem, kad tiks plānots 
piecpadsmitais (jubilejas)  
Netradicionālās modes šovs. 
Šoreiz lūdzu Guntu atbildēt 
uz dažiem jautājumiem:

Kad tika demonstrēts 
pirmais Netradicionālās 
modes šovs Skaistā un kas 
iedvesmoja šī gada tēmai ?

Pirmā tērpu kolekcija 
“Melnais un baltais” tika 
demonstrēta 2005. gada 
8. martā. Šovā piedalījās 
gan pieaugušie, gan bērni. 
Melnbaltās krāsās bija ne 
tikai tērpi un aksesuāri, bet pat 
matu gumijas. Šī gada tēmai 
mani iedvesmoja Ugunīgā pēr-
tiķa gadam atbilstošā sārtā krā-
sa. Rezultātā radās divpadsmit 
dažādi sarkanbalti tērpi.  

Cik laikietilpīgs ir tērpu 
radīšanas process?

Tikko beidzas jaunās 
kolekcijas demonstrējumi, tā 
sāku domāt jau par nākošo. 
Gada laikā tiek piemeklēti un 
krāti materiāli, pats šūšanas 
process aizņem apmēram 
mēnesi.

Vai ir jau idejas nākoša-

jiem tērpiem?
Par nākošo gadu vēl domāšu, 

bet zinu, ka 2020.gadā tērpi būs 
veltīti Tīģera gada tēmai. 

Paldies netradicionālās mo- 
des māksliniecei par tērpiem un 
arī par to, ka viņa neaicina savu 
tērpu demonstrēšanai pasaulsla-
venas modeles, bet uztic tos 
demonstrēt mums, Skaistas “top-
modelēm”, deju grupas “Harmo-
nija” dalībniecēm.  Ja arī citviet 
vēlaties redzēt šī gada kolekciju 
– aiciniet! Esam atvērtas sadar-
bībai. Skaistas pagasta tautas 
nama tālrunis: 65628098.

Iveta LEIKUMA

Mūsu laikrakstu 2016. gadam var abonēt jebkurā pasta  nodaļā,
 pie sava pastnieka, www.abone.pasts.lv,

 kā arī “Ezerzemes” redakcijā (Lāčplēša ielā 20, Krāslavā).

Abonē “Ezerzemi” 2016. gadam!
Periods Fiziskai 

personai
Juridiskai 
personai

Invalīdiem, 
 uzrādot apliecību

1 mēn. 3,10 3,66 2,75
2 mēn. 6,20 7,32 5,50
3 mēn. 9,30 10,98 8,25
4 mēn. 12,40 14,64 11,00
5 mēn. 15,50 18,30 13,75
6 mēn. 18,10 21,96 16,50
7 mēn. 21,11 25,09 18,40
8 mēn. 23,91 26,86 21,03
9 mēn. 26,89 32,26 23,67
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II Vienā dienā - četri gadalaiki 
Aleksandrovas internātpamat-

skola atšķiras no citām skolām. 
Šajā mācību iestādē veiksmīgi 
tiek īstenota audzēkņu individu-
ālās apmācības sistēma. Izglītī-
bas iestādē audzēkņiem, kas ir 
ieguvuši pamatizglītību, ir nodroši-
nāta iespēja turpināt profesionālo 
apmācību atbilstoši pirmajam kva-
lifikācijas līmenim un apgūt pavā-
ra, mājsaimnieka, lauksaimnieka 
palīga profesiju. 

Pēdējos gados vidējais skolē-
nu skaits ir ap 100, bet ar īpašu 
lepnumu internātpamatskolas di-
rektore stāsta par savu radošo pe-
dagoģisko kolektīvu. Pirms desmit 
gadiem šeit ir radusies oriģināla 
ideja – rīkot netradicionālās mo-
des dienu. Pasākums ieguvis tik 
lielu popularitāti, ka pakāpeniski 
paplašinājis savus horizontus un 
pārtapis par spilgtiem starpnova-
du svētkiem. 

Otrajā atklātajā skatē ar devīzi 
“Netradicionālā mode: gadalai-
ki” piedalījās skolēni no Dagdas, 
Ezerniekiem, bet Krāslavas pa-
matskolas audzēkņi šeit jau sen 
ir zināmi kā atsaucīgi sadarbības 
partneri. 

... Ilgi gaidītā ceturtdiena, pie 
skolas piebrauc autobusi, bet 
ēkas pirmajā stāvā ir vērojama lie-
la rosība un spilgtas tērpu krāsas, 
it kā tas viss notiek kādā Latīņa-
merikas karnevālā. Jautras sejas, 

neiedomājamie kostīmi, vismazā-
kos aktierus un aktrises pavada 
audzinātāji, bet puiši un meitenes 
no vecākajām klasēm uzvedas kā 
pieredzējuši modeļi. Aizsteidzo-
ties notikumiem pa priekšu, varu 
teikt, ka šajā dienā uz Aleksandro-
vas internātpamatskolas modes 
skatuves uzstājās 54 fantastiskā 
šova dalībnieki. Bet scenāristi 
piedāvāja interesantu program-
mu - vispirms savus tērpus de-
monstrēja pavasara sūtņi, pēc 
tam - tveicīgas vasaras pārstāvji 
un tālāk uz skatuves kāpa auglī-
ga rudens un brīnišķīgas ziemas 
simboli. Daudziem tērpiem bija 
alegoriski nosaukumi: Pavasa-
ra vēstneši, Saules meita, Meža 
skaistule, Lietussargs, Graciozs 
bērziņš, Kvēlojošs rudens, Snie-
ga karaliene... Tā bija īsta parāde, 
kurā piedalījās gan pasaku varoņi, 
gan dabas tēli. Kur gan vēl ir ie-
spējams ieraudzīt putnēnu ligzdā, 
kā arī dzīvu bērziņu vai eglīti?!  

Vieni izgāja uz mēles mūzikas 
pavadījumā, citi izpildīja dejas - 
klasiskās un vismūsdienīgākās, 
trešie deklamēja dzeju. Bija gan 
solo priekšnesumi, gan ansambļu 
uzstāšanās, bet improvizācija tika 
vērtēta visaugstāk. Un pārpildītā 
zāle vairākkārt skandēja: “Atkār-
tot!” Tad modeļi atkal priecēja sa-
vus skatītājus.  

Žūrijai bija jāarisina grūts uz-

devums: no visa spilgtā karnevā-
la jāizvēlas tikai četri uzvarētāji 
- vislabākie. Kad aiz aizvērtajām 
durvīm notika diskusijas, modes 
skates zāle, visiem par prieku, 
pārvērtās par lielu konkursu un 
spēļu laukumu, kur erudītākie, 
jautrākie un atjautīgākie ieguva 
saldas balvas. 

Dāvanas šajā dienā bira kā 
no pārbagātības raga, par ko pa-
rūpējās dāsni sponsori - “Latvijas 
Bērnu bāreņu fonds” un Līvānu 
firma “Adugs”. Visi, kas izgāja uz 
mēles karnevāla tērpā, saņēma 
pateicības rakstu un lielu saldu-
mu komplektu. Protams, galveno 
ieguldījumu šajos neaizmirstama-
jos un spilgtajos svētkos sniedza 
pedagogi pēc aicinājuma, kuriem 
pasākuma noslēgumā sirsnīgi pa-
teicās direktore Anita Maļinovska. 
Modes skatē bija daudzas balvas, 
un arī man tika uzticēts nopietns 
uzdevums: izvēlēties, kurš ie-
gūs titulu Mis un Misters foto. Ir 
jāatzīst, ka arī pretendentu bija 
daudz, un, šauboties līdz pēdējam 
momentam, es uzaicināja uz ska-
tuves Edgaru no Dagdas un mazo 
Milanu no Aleksandrovas. 

Par modes karnevāla kulmi-
nāciju kļuva galveno uzvarētāju 
vārdu paziņošana. Nominācijā 
“Pavasaris” ārpus konkurences 
bija apbrīnojams duets no Ezer-
niekiem – Mārīte un Tamāra Kreč- 
kovas. Pilnīgi piekrītu žūrijai: vēl 
pirms svētku sākuma, arī es pie-
vērsu uzmanību viņu krāsainajiem 
un pavasarīgajiem tērpiem, bet uz 
skatuves māsas parādīja muzikā-
lo izrādi par tēmu “Dabas atmo-
da”. Sniegpulkstenītes kļuva par 
īpašu svētku rotu. 

Vasaras iedvesmoto skatu-
ves tērpu bija visvairāk, kas, pēc 
manām domām, sagādāja žūrijai 
vislielākās problēmas, izvēloties 
labāko. Un galu galā bija izdarīta 
pareizā izvēle: skatītāju ovāciju 
pavadījumā apsveikumus pieņē-
ma Viktorija Jakubaņeca no Alek-
sandrovas internātpamatskolas. 
Visspilgtāko rudens tēlu demons-
trēja Jolanta Miglāne no Dagdas: 
tērpa, dekoratīvās kosmētikas 
un artistiskuma apbrīnojama har-
monija! “Slaidā eglīte” – ziemas 
skatuves tērpu kolekcijas galvenā 
rota, par ko arī pieņēma apsvei-
kumus Krāslavas pamatskolas 
pārstāve Jana Volka. Uzstājoties 
ļoti izteiksmīgā trio, Eglītei izde-
vās pārspēt jautro Sniegavīru 
un graciozo Bērziņu. Šajā ziņā 
mans viedoklis atkal pilnībā sa-
krita ar žūrijas lēmumu. Vēl viens 

audzēknis no Krāslavas, Edgars 
Žavņerčiks, izpildīja visai sarežģī-
tu uzdevumu: viņam bija tas gods 
atklāt modes skati, un viens no 
Pavasara vēstnešiem uzstājās tik 
spilgti, ka ieguva žūrijas speciālo 
balvu. Ikvienam žūrijas loceklim 
bija tiesības piešķirt papildus ap-
balvojumu savai simpātijai. 

No tēla pievilcības līdz dvē-
seles harmonijai. Manuprāt, tieši 

tādu mērķi izvirzīja un arī sasnie-
dza šo neparasto svētku organi-
zatori, ar ko es apsveicu visu Alek-
sandrovas internātpamatskolas 
kolektīvu. Paskatieties uz bērnu 
un pieaugušo laimīgajām sejām! 
Milzīgs sagatavošanās darbs un 
tā rezultāti ir acīmredzami. 

Paldies visiem par šo neaiz-
mirstamo šovu! 

Aleksejs GONČAROVS 

Lielie lasīšanas svētki Rīgā
           

Bērni, lasiet grāmatas, tas prātu 
pacilā.   /Vecais Stenders/

    Visa aizritējušā gada garumā Dag-
das un Krāslavas novadu 24 biblio-
tēkas (tajā skaitā 7 skolu bibliotēkas) 
aktīvi darbojās lasīšanas veicināšanas 
programmā “Bērnu, jauniešu un vecā-
ku žūrija 2015.”

Žūrijas kolekcijas grāmatas Dagdas 
un Krāslavas novados lasīja un vērtēja 
vairāk nekā 550 bērni un vecāki. Visak-
tīvākie lasītāji izrādījās pirmsskolu 
izglītības iestāžu “Pienenīte” un “Pīlā-
dzītis” bērni.

  5. martā 36 aktīvākie žūrijas ek-
sperti devās uz Rīgu, lai piedalītos Lat-
vijas Nacionālās bibliotēkas lasīšanas 
veicināšanas programmas noslēguma 

pasākumā – “Lielie 
lasīšanas svētki”. Lasī-
šanas svētki tika orga-
nizēti jau 14. reizi, bet 
šis gads īpašs ar to, ka 
svētki notika Latvijas 
Nacionālajā bibliotēkā, 
Gaismas pils Ziedoņa 
zālē, kur godināja gada 
populārāko grāmatu 
autorus, ilustrētājus, 
tulkotājus un izdevējus. 

Liels prieks par Dag-
das bērnu bibliotēkas, 

Asūnes, Konstantinovas, Andzeļu, 
Ezernieku, Bērziņu pagastu tautu bib-
liotēku bibliotekārēm, kuras aizveda 
bērnus uz Gaismas pili, lai vairotu la-
sīšanas prieku un palīksmotu kopā ar 
visiem Latvijas lasītājiem.

Krāslavas novadu pārstāvēja lasītāji 
no Krāslavas Valsts ģimnāzijas, Krāsla-
vas Varavīksnes vidusskolas, Krāslavas 
Grāfu Plāteru v.n. poļu pamatskolas, 
Krāslavas un Robežnieku pamatsko-
lām, kā arī lasītprieka vēstneši no 
Skaistas, Kalniešu un Piedrujas pagas-
tu bibliotēkām.

Mūsu uzticīgajai lasītājai Maijai 
Mjadjutai bija tas gods pārstāvēt Vecā-
ku žūrijas lasītājus. 

LNB Bērnu literatūras centrā mēs 
ierakstījām savu novēlējumu valodi-
ņas kamoliņā, sabildējāmies ar bērnu 
rakstnieku Juri Zvirgzdiņu (attēlā pa 
kreisi). Priecājamies, ka uzzinājām 
daudz jauna un interesanta. Viss iz-
devās! Lūk, daži bērnu un jauniešu ie-
spaidi par redzēto, dzirdēto un izjusto:

- Patika bibliotēkas dizains, skats no 
bibliotēkas 11. stāva un grandiozais 
plaukts ar lasītāju uzdāvinātajām grā-
matām (Juliana, Raivis,Viktorija, Mari-
ja Patrīcija un Samanta);

- Šokēja bibliotēkas ēkas neparastā 
arhitektūra (Vita);

- Patika priekšnesums jaunākā ve-
cuma bērniem (Ligita);

- Melodisks meiteņu ansambļa kon-
certs, žūrijas grāmatu izvērtējums un 
uzaicinājums rakstīt grāmatas pašiem 
(Alīna);

- Vēsturiskais albūms “Terra Maria-
na” (1186-1888), tā oriģināls atrodas 
Vatikānā un grāmatas dublikāts maksā 
800 EUR (Diāna);

- Interesanta ekskursija pa bibliotē-
ku, it īpaši  informatīvais centrs, kur at-
rodama daudzpusīga informācijas par 
mācību iestādēm visā pasaulē (Olga, 
Ilona);

- Krišjāņa Barona Dainu skapis manī 
izraisīja cieņu un svētbijību (Artis);

- Es labprāt padarbotos bērnu lite-

ratūras nodaļā, kas atrodas 7. stāvā 
(Indris);

Vikai no Robežniekiem patika pilnīgi 
viss.

Savukārt Dagdas novada bērni un 
jaunieši atzīmēja īpašo Gaismas pils 
gaisotni, priecājās par tikšanos ar grā-
matu autoriem un visiem ļoti patika 
ekskursija uz Latvijas Dabas muzeju.

Brauciena laikā bērni sadraudzējās. 
Paldies Krāslavas un Dagdas novadu 

pašvaldībām par braucienu finansiālo 
atbalstu.

Krāslavas novada centrālā bibliotē-
ka aicina visus Bērnu/Jauniešu/Vecāku 
žūrijas ekspertus un visus, kam patīk 
lasīt, uz EIROPAS LASĪŠANAS SVĒT-
KIEM, kas notiks 17.03.2016. plkst. 11. 
Krāslavas kultūras namā. Jūs sagaidīs 
lasītprieka vēstnešu apbalvošana un 
Rēzeknes jauniešu teātra “Joriks” izrā-
de “Burvju vārdi”.

Viktorija URBANOVIČA, 
KNCB Bērnu literatūras nodaļas 

vadītāja
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Pavasaris mūsu pilsētā sākas ar 
austrumu deju studijas “Malika” atskai-
tes koncertu. Olga Malina jau deviņus 
gadus vada eksotisko deju skolu. Dau-
dzi viņas audzēkņi veiksmīgi uzstājas 
dažādos festivālos un, startējot vietējos 
un starptautiskos konkursos, iegūst 
godalgotas vietas. Studijas dalībnieku 
vecums - no bērnudārza līdz pieklājī-

giem brieduma gadiem. Un kādi kostī-
mi!

Ar katru gadu pieaug ne tikai dejo-
tāju prasmju līmenis, bet arī eksotisko 
deju pielūdzēju skaits, kuri apmeklē tra-
dicionālo pavasara atskaites koncertu.

Paldies par neaizmirstamo šovu!

Aleksejs GONČAROVS

Austrumu šarms, Krāslavas tradīcija Drīzumā tiks pielikts punkts pašvaldību propagandas 
informatīvajiem izdevumiem

Turpinājums, sākumu lasiet “Ezerzeme” nr. 20 
(11.03.2016.)

“Krāslavas Vēstis”

Visdāsnāk ar informāciju novadniekus 
nodrošina Krāslavas novada pašvaldība. Bet, 
vai izvērtējot tās saturu, netiks konstatēts ne-
pamatots budžeta izlietojums, par kuru savā 
argumentācijā min Preses izdevēju asociāci-
jas izpilddirektors Guntars Līcis, analizējot 
pašvaldību propagandas izdevumus? 

 Informatīvais laikraksts “Krāslavas Vēs-
tis” iznāk divas reizes mēnesī. Krāslavas 
pašvaldība arī uztur mājaslapu “Krāslavas 
vēstis”, kurā ne tikai ir pieejami ikmēneša 
“Krāslavas Vēstis” numuri, bet arī video ma-
teriāli, plaši pasākumu apraksti, intervijas, 
diskusijas, maksas sludinājumi, komerciālu 
pasākumu afi šas. Vārdu sakot, viss par un ap 
Krāslavas novadu. Sabiedrība var izteikt savu 
viedokli komentāru sadaļā, uzdot interesējo-
šos jautājumus. Ja vērtē informācijas apjomu, 
tad mājas lapa ir informācijas pārbagāta. Tās 
dažādība un apjoms ir līdzīgs www.aglona.
net mājaslapā sniegtajai informācijai. Taču ir 
viens BET. Pašvaldības mājaslapās viss po-
zitīvi ietērpts un neviena raksta, kas paustu 
kritisku viedokli, argumentētu problēmsituāci-
ju - pretēji neatkarīgajai presei. Tāpēc rodas 
pamatots jautājums, vai Krāslavas novads ir 
Latvijas Veiksmes stāsts, kuram problēmas 
gājušas secen? 

Vai tomēr tas ir viens no piemēriem, kā-
dēļ kultūras ministram jāveido darba grupas, 
lai kaut kādā veidā ierobežotu šo pārbagāto 
informācijas sniegšanu no nodokļu maksātāju 
kabatām, kas tuvojoties vēlēšanām sāk izska-
tīties pēc propagandas? Ja informācija ir vien-
pusēja, tā nesniedz patieso ainu un atgādina 
iekārtu, kas okupācijas laikā bija mūsu teritori-
jā, kad bija nevis neatkarīgas avīzes, bet parti-
jas un valdības izdoti informatīvie izdevumi. Arī 
tajos nedrīkstēja būt kritika par varu. 

Kāpēc drīzumā pret to uzsāks cīņu 
valstiskā mērogā? 

Jo māc bažas, ka, tā turpinoties, brīvā pre-
se drīz izmirs un tad būs tikai šādi pašvaldību 
propagandas laikraksti, kuru saturs būs atka-
rīgs no pašvaldības vadītāju ētikas, godkāres 
utt. Nevēlos aizvainot kādu pašvaldības vadī-
tāju, bet ir manīts, ka ļoti labi cilvēki, iegūstot 
varu, kļūst krietni vien citādāki nekā pirms va-
ras iegūšanas. Un, ja nav brīvās preses, kura 
uzrauga varu, tad par demokrātisku iekārtu 
nevar runāt. 

 Pašvaldība no sava budžeta informācijas 
sniegšanai var tērēt līdzekļus, nedomājot par to, 
ka tie jāatgūst atpakaļ, kā par to jāuztraucas pri-
vātajiem preses izdevumiem. Pašvaldībai šajā 
sakarā nav jādomā, kā šo informāciju “pārdot” 
lasītājam, jo pašvaldība labi zina, ka tā ar domes 
lēmumu vienreiz gadā pati nosaka tās budžetu 
un cenu, kā arī to, kas ”pirks”, cik “pirks”, par cik 
“pirks” utt. Tāpēc tai nav jādomā par izdevuma 
kvalitāti, satura dažādību un problēmsituāciju 
atspoguļošanu vai lasītāju ieinteresētību iegā-
dāties šo izdevumu. Tāds 
izdevums viņam piespie-
du kārtā tiek “pārdots”, jo 
viņš ir noteiktas pašval-
dība iedzīvotājs, kuram 
ir tiesības to paņemt par 
velti. 

Pašvaldības izde-
vumus tirgus neregulē, 
viņi var ieguldīt tik daudz 
līdzekļu, cik uzskata par 
nepieciešamu. Pašval-
dības budžets daudziem 
vadītājiem paver plašas 
iespējas sava tēla popu-
larizēšanai par novada 
nodokļu maksātāju lī-
dzekļiem. 

Kā piemēru varētu 
minēt izmaiņas Krāsla-
vas novada domē 2015. gadā. Togad budžetā 
sabiedrības informēšanai tika izlemts izlietot 
40 335 eiro, taču gada beigās izlietotā summa 
sastādīja jau 55 724 eiro, kas ir par 15 407 eiro 
vairāk par plānoto. 2016. gada budžetā šim 
nolūkam ir paredzēti jau 68 262 eiro, kas kopš 
2015. gada pieņemtā budžeta ir par 27 927 
eiro vairāk. Ar ko saistās tik krasas līdzekļu iz-
maiņas viena gada laikā? Un kurš dod garan-
tiju, ka 2016. gada beigās, tāpat kā iepriekšējā 
gadā, šie līdzekļi nebūs 80 000 eiro apmērā?  

Vai šie papildus piešķirtie līdzekļi 27 927 
eiro saistās tikai ar darbinieka – reportiera J. 
Rogas parādīšanos pašvaldības darbinieku 

sarakstā? Vai tam ir arī cits skaidrojums? 
2015. gadā paralēli izdevumam “Krās- 

lavas Vēstis” tika izveidota arī mājaslapa ar 
tādu pašu nosaukumu. Reportiera amatā tika 
pieņemts Juris Roga, kurš turpina žurnālista 
darbu, bet nu jau kā reportieris pašvaldības 
laikrakstā, nevis korespondents brīvajā presē. 
Tīri cilvēcīgi J. Rogas atrašanās pašvaldības 
darbinieku sarakstos ir saprotama. Ne jau viņš 
pats izlēma, ka tiks izveidot šāda darba vakan-
ce. Taču šis piemērs skaidri pierāda to, kas 
notiek daudzos Latvijas novados. Zīmīgi ir tas, 
ka iepriekš šis korespondents savos rakstos 
pauda atšķirīgu viedokli, taču tagad tieši viņš 
regulāri intervē Krāslavas pašvaldības mēru 
un šis kritiskais viedoklis ir pazudis. 

Vai sava darba devēja intervēšana ir ētis-
ka, ņemot vērā, ka, intervējot, labi jāapzinās, 
ka neērtus jautājumus uzdot nedrīkst?

Droši vien daudzi lasītāji ir pamanījuši šī 
“reportiera” rakstības stila maiņu pēc ilgstoša 
darba privātajā laikrakstā un tagad pašvaldī-
bas izdevumā.

Šāda veida situācijas ir izveidojušās dau-
dzās Latvijas pašvaldībās. Sevišķi šī pašvaldī-
bu vadītāju un koalīciju deputātu vēlme “infor-
mēt sabiedrību” pieaug pirms vēlēšanām. 

Par pašvaldības līdzekļiem tiek spodrināti 
tēli. Izdevumos sniegtā informācija ir vienpusēja. 
Bet sakarā ar to, ka līdzekļi pieejami tik, cik vien 
vēlas, pašvaldību vadītājus tas neuztrauc. Jo pie-
spiedu “pārdošana” tiek nodrošināta ar pašu vien 
deputātu lēmumu. 2015. gadā piešķirtā summa 
informācijas sniegšanai bija 55 724 euro, 2016. 
gadā jau 68 262 euro. Ar ko izskaidrojams šis 
13 000 eiro pieaugums? Privātajam vajadzētu 
pamatot un izvērtēt, vai plānotie izdevumi tie-
šām nepieciešami, bet pašvaldībai pamatojums 
viens - domes deputātu lēmums. 

Privātā prese darbojas brīvā tirgus apstāk-
ļos. Ja tie būs vienpusēji, tie zaudēs lasītāju un 
tā rezultātā negūs medija izdošanai nepiecie-
šamos ienākumus. 

Izvērtējot “Krāslavas Vēstis” izdevuma 
izmaksas un informācijas klāstu, nākas seci-
nāt, ka tas ir pārāk dārgs un pārāk plašs, lai 
teiktu, ka pašvaldība tikai informē par domes 
darbu. Ņemot vērā, ka Krāslavas pašvaldībā 
ir arī Krāslavas pašvaldības mājaslapa www.
kraslava.lv, kurā tiek sniegta informācija iedzī-
votājiem un arī tās darbs tiek veikts par paš-
valdības līdzekļiem, šie līdzekļi informēšanai, 
šķiet, ir nesamērīgi.

Kā ziņo Krāslavas pašvaldības dome, “lai 
nodrošinātu informācijas pieejamību iedzīvo-
tājiem par pašvaldības darbību, Krāslavas no-
vada dome izdot informatīvo biļetenu “Krāsla-
vas Vēstis” un no 2015. gada maija darbojas 
arī informatīvā mājaslapa “Krāslavas Vēstis”. 

Saskaņā ar Ministru kabineta noteiku-
miem par pašvaldības izdevumu klasifi kāciju, 
2015. gadā pašvaldība par “Krāslavas Vēs-
tis” (biļetena un mājaslapas) sagatavošanu 
un izdošanu, kā arī sabiedrības informēšanu 
izlietoja 55 724 eur (plānoto 40 335 eiro vie-
tā). Šajās izmaksās ir iekļauta darba samaksa 

(redaktore, reportieris, 
tulkošanas pakalpoju-
mi), komandējumu izde-
vumi, sakaru izdevumi, 
informatīvā biļetena ie-
spiešana un izplatīšana, 
maksa televīzijām, kuras 
katru mēnesi sagatavo 
raidījumus par notiku-
miem Krāslavas novadā, 
inventārs, datorprogram-
mas un iegādātie pamat-
līdzekļi. 

Pašvaldības 2016. 
gada budžetā “Krāslavas 
Vēstis” izdošanai un sa-
biedrības informēšanai ir 
plānoti 68 262 eur (tajā 
skaitā atalgojums un 
valsts sociālās apdroši-

nāšanas obligātās iemaksas 37 219 eur, ko-
mandējumi, materiāli un pakalpojumi 26 043 
eur, pamatlīdzekļi 5 000 eur).

“Krāslavas Vēstis” tirāža ir 6 000 eksem-
plāru. Būtu mazliet nekorekti ja pēc dotajiem 
datiem tiktu rēķināta viena izdevuma vidējās 
izmaksas, jo augstāk minētie izdevumi ir sum-
mēti kopā ar mājaslapu “Krāslavas vēstis”, 
televīziju, programmatūru utt. Tāpēc labāk 
aprēķināsim, cik katrs novadnieks no savas 
nodokļu maksātāju naudas “maksā” par paš-
valdības sniegto vienpusīgo informāciju.

Turpinājums 8. lpp

Cik maksā BEZMAKSAS pašvaldību informatīvie izdevumi tavā novadā?
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LTV1
6.00 Latvijas Republikas valsts 
himna
6.02 Citādi latviskais (Cytaidi 
latviskais)
6.30 Rīta Panorāma
8.35, 17.00 Mīlas viesulis
9.35, 16.05 Mīlas jūra
10.35, 13.05, 14.50 Televeikala 
skatlogs Top-Shop piedāvā
10.50, 18.53, 5.00 Ceturtā stu-
dija 11.15 Nacionālie dārgumi. 
100 g kultūras
12.05 Aizliegtais paņēmiens
13.20 Vides fakti
13.55 Raķetēni
14.20 Kas te? Es te! 
15.05 Jaunie ārsti
18.00, 23.20 Ziņas
19.30 Īstās latvju saimnieces
20.30 Panorāma
21.13 Latloto. Viking Loto
21.20 Tieša runa

22.30 Zebra. Drošība un ātrums
22.45 Aculiecinieks
23.20 Midsomeras slepkavības
1.15 1.1  5.30 Vides fakti

LTV7
6.00 Latvijas Republikas valsts 
himna
6.03, 5.30 1000 jūdzes Gruzijā
6.30 Projekts Nākotne
7.00 Ceturtā studija
7.30 De facto  8.05 Province
8.35, 5.00 Citādi latviskais
9.10, 0.50 100 g kultūras. 
Personība
10.00 Jaunie ārsti
10.55,16.05 Muhtars atgriežas
11.50, 20.00 Kalnu patruļa 3
12.45 Automoto raidījums nr 2
13.15 Brīvdienu ceļvedis
13.45 Nedēļas apskats
14.15 Aktualitātes
14.45 Izglītība un karjera

15.15 Aculiecinieks
15.35, 1.35 Eiropa fokusā
17.00 Dzīve šodien
18.00 Ziņas
18.35 Punkti uz i
20.55 Izzināt Japānu 1
21.30 Nezināmie brīnumi. Japā-
na  22.00 Latviešu leģions
22.50 Laiks kļūt pieaugušam. 
Iniciācijas rituāli
23.50 LTV - 60

LNT
6.05, 14.20 Ēd un tievē
6.30, 3.00 LNT rīta ziņu raidī-
jums 900 sekundes
8.40, 0.30 Dzīvīte
9.05, 20.35 Degpunktā 
9.40, 2.15 Dzīves krustcelēs 
10.40, 13.45 Televeikala skat-
logs  10.55 Mežonīgā sirds
11.50 Mf. Dora Helta. Bez 
mīlestības

14.00, 17.50, 20.00 LNT ziņas
14.50 Vampīra dienasgrāmatas 
15.45 Nemelo man!
16.50, 18.00 Māksla piedot
18.55, 1.30 Juvelieru klans
21.10 Vecie īgnie policisti
22.15 Mf. Rokijs  0.50 Nikita 3
4.40, 5.00 Karamba!
5.20 Bernards
5.35 Kristīgā programma “Ticī-
go uzvaras balss

TV3
6.40 Ķepu patruļa 2
7.10, 13.00 Madagaskaras 
pingvīni 2
7.40, 13.30 Beibleidi 2
8.00 Smieklīgākie videokuriozi
8.30, 0.35 Simpsoni
9.00 Mf. Atdodiet Bīveram 
divriteni
11.00, 1.00 Kings un Maksvela
12.00, 5.40 Rozenheimas 

detektīvi 4
14.00 Kungfu panda 2
14.30, 2.35 Viņas melo labāk 2
15.40, 20.20, 3.25 UgunsGrēks
16.55 Komisārs Reksis
18.00 Divarpus vīri 5
19.00, 3.55 TV3 Ziņas
19.35, 4.25 Bez Tabu
21.00 Tēta nedienas Latvijā
22.35 Greislenda
23.35 Ģēnijs uzvalkā 2
1.50 CSI. Lasvegasa
5.00 Tētuka meitiņas

TV3+
7.00 Мadagaskaras pingvīni
7.50 Bada spēles
8.55 Uzmanību, bēri!
10.00 Kapteini Grantu meklējot
11.20, 15.35 Comedy Women
12.25, 16.50 Tētuka meitiņas
13.30, 20.00 SašaTaņa

14.35 Ekstrasensi - detektīvi
17.50, 2.40 Māja-2
18.55, 1.10 Brīvdienas Meksikā
21.00 Tētis sprukās
23.15 Mf. Kendimens 

TV5
5.00, 0.05 Mūzika  7.55 6 kadri
8.20 Gorjunovs
10.15, 13.25 Top Shop
10.30 Maskava. Trīs stacijas
13.40 Kruķis
16.35 Ļaļas atgriešanās
19.40 Sasisto lukturu ielas
21.40 Ārpus likuma
22.05 Svešais

NTV
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00 
Šodien  5.10 Rīts
8.00 Muhtara atgriešanās
9.20 Maskava. Trīs stacijas

Televīzijas programmaTREŠDIENA, 16. marts

15. martā Ir iemesls!

Krimināls, notikumi

Daktera Bendžamina Spoka, grāmatas “Bērns un tā kopšana” 
autora, piemiņas diena 

Kad izdevējs iz-
lasīja jaunā pediatra 
Spoka manuskriptu, 
viņš nolēma riskēt 
un iespiest grāmatu 
kaut nelielā tirāžā, 
ne vairāk kā 10 000 
eksemplāru. Taču 
jau pēc gada dakte-
ra traktāts burtiski 

apbēra ar zeltu šo izdevniecību - tika pārdoti 
750 000 eksemplāru, grāmattirgotāji piepra-
sīja arvien vairāk izdevumu. Spoks kļuva par 
slavenību... 

Bendžamins ir dzimis 1906. gadā, taču vi-
ņam nebija lemts izbaudīt savu vecāku mīles-
tību, pareizāk sakot - viņš to nekad nav izjutis. 
Viņa tēvs, sekmīgs advokāts, vienmēr bija nesa-
biedrisks un nerunīgs. Māte – valdonīga, stipras 
gribas sieviete, kurai bija tajā laikā pieņemtie 
priekšstati par bērnu audzināšanu. Disciplīna, 
režīms, stingrība un nekāda maiguma – pateico-
ties šādiem noteikumiem, tolaik veidoja vienga-
balainas un brīvas personības. Tā bija pieņemts, 
un visi tam piekrita. Pēc Spoka stāstītā, bērnībā 
viņš visu laiku no kaut kā baidījās: no mātes, 
tēva, skolotājiem, policistiem, kaimiņiem... Un 
nebija šajā pasaulē neviena cilvēka, kuram viņš 
varētu pastāstīt par savām bailēm, un neviena, 
kas viņu pažēlotu un nomierinātu. Tā pagāja 
Bendžamina bērnība. 

Pēc skolas beigšanas, pakļaujoties vecāku 
gribai, Bendžamins iestājās Jeila Universitātē. 
Viena no prestižākajām Amerikas augstskolām 
nodrošināja teicamu izglītību. Spoka vecāki 
nolēma, ka viņu dēls studēs literatūru un vēs-
turi, lai nākotnē varētu turpināt studijas Juri-
diskajā fakultātē un iegūt jurista profesiju, kas 
garantētu labus ienākumus un nodrošinātu 
dzīvi. Bet tad Spoks pirmo reizi parādīja savu 
raksturu... 

ASV augstskolās apgūst ne tikai profe-
sionālās iemaņas un zināšanas akadēmiskajās 
disciplīnās. Jau tradicionāli studenti mācību 
laikā, dzīvojot kopmītnēs, apgūst prasmi dzī-
vot patstāvīgi. Un studentiem tiek piedāvātas 
dažādas iespējas: darbs vietējās kafejnīcās 
un degvielas uzpildes stacijās (jo nākamajiem 
speciālistiem un godprātīgiem pilsoņiem ir jā-
saprot, cik sūri un grūti nopelna dienišķo mai-
zi vienkārši strādnieki), piedalīšanās dažādās 
korporācijās, asociācijās, savienībās, klubos 
(jo ASV jauniešiem ir jāiemācās atbildība un uz 
savas ādas jāizjūt visas demokrātijas nianses), 
sporta nodarbības (gatavošanās asajai kon-
kurencei un biznesa haizivju pasaulei). Spoka 
teicamā veselība un garais augums piesaistīja 
universitātes airētāju komandas trenera uz-
manību.  

Panākumi nelika sevi ilgi gaidīt. 1924. 
gada Olimpiādē ASV airēšanas komandas sa-
stāvā Spoks izcīnīja zelta medaļu. Olimpiskais 
čempions bija pazīstams ne tikai visā universi-
tātē, bet arī visā valstī. Slava deva lielāku pār-
liecību par sevi un saviem spēkiem. Spoks no-
lēma pārtraukt literatūras un vēstures apguvi 
un sāka studijas Medicīnas fakultātē. Māte bija 
saniknota, bet mainīt neko nevarēja, dēls vairs 
nepakļāvās vecāku pavēlēm. 

1929. gadā Bendžamins pabeidza univer-
sitāti ar “zelta” diplomu. Neilgi pirms diploma 
saņemšanas Spoks apprecējās. Viņš saņēma 
tēva svētību, kurš arī turpmāk atbalstīja jauno 
ģimeni un katru gadu izsūtīja čeku tūkstoš do-
lāru vērtībā. 

Jaunais pediatrs, kas bija aizrāvies ar 

Zigismunda Freida teoriju, uzsāka darbu pri-
vātpraksē. Spoks strādāja nometnē, kurā pie-
dalījās paralizētie bērni, viņš regulāri dzirdēja 
mazo pacientu vecāku sūdzības par savu atva-
šu uzvedību, vēroja slimnieku ģimenes – iegū-
tā pieredze izraisīja Spoka pārdomas par to, ka 
biežāk viņam nākas risināt psiholoģiskās, nevis 
medicīniskās problēmas. Viņa pirmā grāma-
ta, kas bija adresēta vecākiem, nebija kļuvusi 
par bestselleru, taču tā pirmo reizi lika lasī-
tājiem aizdomāties par savām savstarpējām 
attiecībām ar bērniem, aicināja būt pacietī-
gākiem un vairāk viņus mīlēt, kā arī atteikties 
no tradicionāliem audzināšanas paņēmieniem 
- sodiem. Šis darbs neguva popularitāti plašā 
publikas lokā, Spoka triumfs bija vēl priekšā. 
1946. gadā Bendžamins izdeva savu darbu ar 
nosaukumu “Bērns un tā kopšana”.  Savas grā-
matas pirmo eksemplāru Spoks aizveda mātei. 
Uzmanīgi izlasījusi visu grāmatu, māte sacīja: 
“Ko lai pasaka, dēls, te ir daži ievērības vērti 
padomi.” Bendžamins bija laimīgs. Viņa jaunā 
grāmata aicināja vecākus mīlēt savus bērnus. 
Šīs jaunās audzināšanas metodes ātri ieguva 
popularitāti. Vecāki pārskatīja savas attiecības 
ar bērniem, bet jaunas ģimenes ļoti nopietni 
un pamatīgi pētīja Spoka grāmatu. Bet grāma-
tu izdevēji garantēja lasītājiem jaunas tirāžas... 
Grāmatas pārdošanas apjomi bija tik ievēro-
jami, ka 2000. gadā kopmetiens pārsniedza 
50 miljonus eksemplāru. Lielāka tirāža ir tikai 
Bībelei. 

60. gados Spoks aktīvi iesaistījās valsts 
politiskajā dzīvē. Viņš bija viens no pazīstamā-
kajiem Vjetnamas kara pretiniekiem. Dakteris, 
kas tolaik bija slavens visā pasaulē, visiem spē-
kiem aizstāvēja to paaudzi, kas tika audzināta, 
pateicoties viņa padomiem. Politiskā aktivitā-
te noveda pie tā, ka Spoku izvirzīja par Tautas 
partijas kandidātu ASV prezidenta vēlēšanās. 
Taču diemžēl Amerikas politiskā sistēma jau 
sen bāzējās uz divām galvenajām partijām. 
Oligarhi un politiķi pielika neticamas pūles, lai 
kandidāts Spoks neparādītos TV ekrānos, lai vi-
ņam nebūtu iespējas rīkot mītiņus vai tikšanās 
ar vēlētājiem. Galu galā par dakteri nobalsoja 
tikai 80 tūkstoši vēlētāju. Un šis rezultāts ne-
maz nav slikts... 

Pašlaik Spoku vairāk kritizē, nekā popula-
rizē viņa padomus. Mūsdienu medicīna norā-
da uz vairākiem nepareiziem apgalvojumiem, 
kļūdām un neizskaidrojamām “atrunām”. 
Pediatrija ir spērusi lielu soli uz priekšu. Pat 
Amerikā daudzi cilvēki uzskata, ka Spoka grā-
mata sekmējusi „nācijas pagrimumu”. Tas bija 
saistīts ar to, ka daudzi vecāki uztvēra daktera 
padomus pārāk burtiski, viņa idejas tika vien-
kāršotas. Dakteris savas dzīves laikā uzrakstīja 
pusotru desmitu grāmatu. Kādās desmit grā-
matās viņš mēģināja izskaidrot savas idejas, 
kas tika izteiktas viņa populārākajā grāmatā. 
Bet tam neviens jau nepievērsa uzmanību. Visi 
ar lielāku prieku apsprieda nesaskaņas Spoka 
ģimenē.  Dzīves otrajā pusē daktera laulība iz-
juka. Viņš aizgāja no sievas un apprecējās otro 
reizi. Kad Bendžamina veselības stāvoklis ievē-
rojami pasliktinājies un viņam bija nepiecieša-
ma nopietna ārstēšanās, noskaidrojās, ka no 
Spokam piederošajiem miljoniem gandrīz ne-
kas vairs nepalika. Visu savu naudu viņš piešķī-
ra dažādiem labdarības fondiem. Tāds cilvēks 
viņš bija. Saskaņā ar viņa atstāto testamentu, 
Bendžamina Spoka bēres tika rīkotas atbilstoši 
Jaunorleānas tradīcijai: ar jokiem, jautru dže-
za mūziku un atraitni, kas dejojusi uz limuzīna 
dzinēja pārsega... 

Laika periodā no 26.02.2016. 
līdz 04.03.2016. Krāslavas iecirk- 
nī tika reģistrēti 43 notikumi. Būtiskā-
kie:
•	 3. martā Dagdas iecirknī tika uzsākts 

kriminālprocess par to, ka no kāda dzī-
vokļa Vecdomē pazuda mobilais tele-
fons “Samsung J1”. Uzlaušanas pēdas 
netika konstatētas, notiek izmeklēšana.

•	 5. martā tika saņemts iesniegums par to, 
ka Krāslavā, Lielā ielā 18, no ratiņtelpas 
pazuda kalnu velosipēds “ROXVER”. 
Notiek meklēšanas pasākumi.

•	 7. martā tika konstatēta mopēda “WON-
JAN WJ50” un stieples metināšanas 
pusautomāta zādzība Kalniešu pagasta 
Kokinos. Notiek kriminālmeklēšanas pa-
sākumi vērsti uz nozieguma atklāšanu.

•	 9. martā Krāslavas iecirknī tika saņemts 
iesniegums par to, ka Ūdrīšu pagasta Bo-
rovkā nenoskaidrotas personas, uzlaužot 
SIA “Latvijas nafta” elektrības sadales 
ēkas uzkarināmo atslēgu, nozaga elek-
troinstalācijas sastāvdaļas. Tika uzsākts 
kriminālprocess, notiek izmeklēšana.

Savs skaistums
It visā ir savs skaistums, 
bet ne katrs to redz. 
Konfūcijs (551.–479. g.p.m.ē.)

Šobrīd Krāslavas novada 
centrālās bibliotēkas lasītavā 
(2.stāvā) skatāma Ļubovas 
Tarleckas gleznu izstāde “Savs 
skaistums”. Izstādes atklāšanas 
dienā, 9.martā, ar skaistumu 
apbūra ne tikai gleznas, bet arī 
īpašā atmosfēra, kuru radīja 
mākslinieces Ļubovas Tarleckas 
šarms un garīgā bagātība, kā arī 
izstādes viešņu, vokālā ansam-
bļa “Ivuška” piedalīšanās. Patie-
si – arī katram vecumam ir savs skaistums 
un savas vērtības. 

Atklājot izstādi, vecākā bibliotekāre Vik-
torija Slesare teica: “Ir daudz pasaulslavenu 
mākslinieku, par kuriem mēs varam lasīt grā-
matās, bet šoreiz mēs vēlamies savus lasītā-
jus iepazīstināt ar mūsu vietējās, talantīgās 
mākslinieces, krāslavietes Ļubovas Tarlec-
kas darbiem.”

Klātesošos fascinēja mākslinieces maz-
liet ar humoru caurvītais stāstījums par ne-
jaušu iepazīšanos internetā ar savu skolo-
tāju, svētbilžu gleznotāju Irakliju Pashalidi. 
Pirmā Ļubovas Tarleckas gleznu izstāde 
“Noticiet brīnumam”, kas bija skatāma 2014.
gada vasarā Krāslavas Vēstures un mākslas 
muzejā, tika veltīta viņas skolotājam. Iedves-
mojies no šī veltījuma, Iraklijs paspēja sarī-
kot arī savam skolotajam veltītu darbu izstā-
di. Tas bija svētīgi, jo pēc nedēļas skolotājs 
aizgāja viņsaulē… 

Māksliniece stāstīja par to, kā piepildījās 
viņas sen lolotais sapnis – gleznot, par šau-
bām, par drosmi un uzņēmību. Par to, kā 
viss notiek it kā pats no sevis, it kā kāds to 
vadītu no augšas – gan iesvētītas gleznas, 
gan saņemti aicinājumi rīkot izstādes. Par iz-
stādes atklāšanu Dagdas Baltkrievu biedrībā 
palikušas siltas atmiņas, jo piedalījušies arī 
bērni, kuri aizkustināti klausījušies māksli-
nieces dzejas lasījumus. Par izstādi bijusi arī 
publikācija Baltkrievijas laikrakstā Minskā.

Mākslinieces izjustie dzejas lasījumi lielis-
ki papildināja izstādes atmosfēru un tuvināja 
viņas darbu dziļākai izpratnei.

Izstādē skatāmas gan dabas ainavas, 
gan gleznas ar dzīvniekiem un putniem, gan 
jūras tēma. Liela uzdrošināšanās mākslinie-
cei bijusi Bībeles sižetu glezniecība. 

Kādā no gleznām ir attēlots emocionālais 
brīdis, kad sirmgalvis Simeons, kurš no Svē-
tā Gara bija saņēmis atklāsmi, ka nemirs, 
līdz nebūs redzējis Kunga Svaidīto, ierauga 
Jēzu. Kāda cita glezna, kurā attēlots mūks, 
kurš lūdzas par grēcīgo pasauli, par visiem 
grūtdieņiem un nabagiem, radusies dzirdē-
tas dziesmas iespaidā.

Uz jautājumu par to, kādēļ māksliniece tik 
daudz glezno ūdeni – jūru, ezerus, upes, Ļu-
bova Tarlecka atbild: “Ūdens – tā ir dzīve. Jau 
no bērnības es ļoti mīlu jūru, man patīk ūdens. 
Es vēlos attēlot to dažādos diennakts laikos, 
dažādos laika apstākļos. Piedalos internetā 
rīkotajās meistarklasēs. Reiz man bija iespēja 
piedalīties klasiskā reālisma meistarklasē pēc 
Mihaila Satarova darbiem. Tas ir tas, kas man 
ļoti patīk. Varbūt ne viss man izdodas, bet es 
gūstu gandarījumu par paveikto.” 

Alla Križanovska, ansambļa “Ivuška” 
dalībniece, māksliniecei teica: ”Paldies par 
Jūsu darbu! Skatoties uz Jūsu gleznām, ne 
par vienu nav jājautā, kas tur ir attēlots, viss 
ir skaidrs un saprotams. Katrā gleznā attē-
lota reāla dzīve, tās mirklis, tās gaisma un 
siltums. Mēs jūtam, ka šis siltums, šī gaisma 
nāk no Jūsu dvēseles. Pateicamies Jums 
par gleznu izstādi! Vēlam Jums panākumus 
un labklājību!”

Vēlot māksliniecei vēl daudz radošu iece-
ru, aicinam apmeklēt izstādi “Savs skaistums” 
Krāslavas novada centrālajā bibliotēkā.

Iveta LEIKUMA
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LTV1
6.00 Latvijas Republikas valsts 
himna  6.02 Citādi latviskais 
(Cytaidi latviskais)
6.30 Rīta Panorāma
8.35, 17.00 Mīlas viesulis
9.35, 16.05 Mīlas jūra
10.35, 13.05, 14.50 Televeikala 
skatlogs Top-Shop piedāvā
10.50, 18.53, 5.00 Ceturtā 
studija
11.15 Daudz laimes! 
12.05 Latvijas šlāgeraptauja 
2016
13.20 Aculiecinieks
13.35 Zebra. Drošība un ātrums
13.55 Gārfīlda šovs
14.20 Kas te? Es te! 
15.05 Jaunie ārsti
18.00 Ziņas
19.30 Sirmais. Kulta ēdieni
20.30 Panorāma
21.15 LV jaunatklāšanas raidī-
jums TE!  22.15 Fortitūda
23.15 Nakts ziņas
23.30 Personība. 100 g kultūras
0.30 No mazas sēklas līdz lielam 
biznesam
1.25 Tieša runa
5.30 Saknes debesīs

LTV7
6.00 Latvijas Republikas valsts 
himna
6.03, 5.30 1000 jūdzes Gruzijā
6.30 Pie stūres
7.00 Ceturtā studija
7.30, 5.00 Es - savai zemītei
8.00 Vides fakti
8.30 Tieša runa
9.35 Jaunie ārsti
10.30, 14.10 Muhtars atgriežas
11.25 Kalnu patruļa 
12.15 PČ bobslejā
15.05 PK biatlonā

16.25, 22.50 Izzināt Japānu 
17.00 Dzīve šodien
18.00 Ziņas
18.35 Bez aizvainojuma
19.05 Pazemes pāreja
20.05 Mēness noslēpumi
21.05 Nacionālie dārgumi. 100 
g kultūras
21.50 Personība. 100 g kultūras
23.25 Nezināmie brīnumi. Japā-
na  23.55 Sporta studija
0.45 Zebra
1.00 Ekstrēmie kadri
1.30 Projekts Nākotne

LNT
6.00, 14.20 Ēd un tievē
6.30, 3.20 LNT rīta ziņu raidī-
jums 900 sekundes
8.40, 0.45 Dzīvīte
9.10 Mūzikas ierakstu gada 
balva. Zelta Mikrofons 2015 
dienasgrāmata
9.20 Karamba!
9.35, 1.55 Dzīves krustcelēs 5
10.40, 13.45 Televeikala skat-
logs  10.55 Mežonīgā sirds
11.50 Mf. Pati pilnība
14.00, 17.50, 20.00 LNT ziņas
14.50, 2.40 Vampīra dienasgrā-
matas 4
15.45, 18.00 Nemelo man!
18.55, 1.05 Juvelieru klans
20.35 Degpunktā 
21.10 Maini vai zaudē 
22.00 Glābiet mūsu ģimeni 
0.00 Čikāgas sardzē 
5.00 Karamba!
5.35 Kristīgā programma “Ticī-
go uzvaras balss

TV3
6.40 Ķepu patruļa 2
7.10, 13.00 Madagaskaras 
pingvīni 2

11.00 Zvērināto tiesa
12.25 Ārkārtas gadījums
12.55, 0.10 Tikšanās vieta
14.00 Spogulis varoņiem
15.20 Sasisto lukturu ielas
17.00 Runājam un rādām
18.45 Ar Dievu, Makarov! 
20.50 Biškopis
22.45 Dienas kopsavilkums
23.10 Kurlais  1.20 Viss iekļauts
3.15 Dzīvokļu jautājums
4.15 Braucam un ēdam!

RTR Planēta Baltija
5.00 Krievijas rīts
10.00, 13.00, 16.00, 16.50, 
19.00 Vēstis  10.35, 13.25, 
16.30, 18.35 Vēstis - М
10.50 Par pašu galveno
11.45 Mihails Voskresenskis. 

Dvēseles taustiņi 
12.15, 13.40 Kosatka
14.25 Guļčata
17.15, 3.00 Tiešais ēters
20.00 Ļeņingrada 46
21.45 Speciālkorespondents
23.20 Nacionālā virtuve 
0.55 Kultūras revolūcija
1.45 Steidzami uz numuru!
4.10 Kamenska

PBK
6.00, 0.45 EuroNews
6.35, 9.00, 11.00, 14.30, 17.10, 
1.15 Ziņas  6.40, 12.35 Multfil-
mas   7.00, 9.25 Labrīt
9.55 Dzīvo vesels!
11.30 Vienatnē ar visiem
12.50 Tablete  13.25 Laiks rādīs
14.50, 4.55 Moderns spriedums

16.00 Vīriešu/ sieviešu
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, 1.30 Sarkanā 
karaliene 0.10 Vakara Urgants
3.25 Mf. Valentīns un Valentīna
5.45 Smieklīgi videoklipi

RenTV Baltic
5.45, 0.45 Skatīties visiem!
6.05 Vadīt krievu stilā
6.30 Karavīri  7.15 Bērnu klubs
7.35 Laika ziņas
7.40, 19.45 Saviesīgas vakariņas
8.40, 16.20 Jums pat sapņos 
nav rādījies
9.55 Čapmanes noslēpumi
11.00, 18.35 Ģimenes drāmas

12.05, 17.25 Pareizs līdzeklis
13.10 Izmailova parks
15.15, 20.50, 23.55 Dokumentāls 
projekts  23.00 Pazīsti mūsējos

ONT
5.00, 7.30, 8.00, 10.00, 12.00, 
15.00, 17.00, 19.30, 23.00 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
11.20 Tablete
12.10 Vīriešu/ sieviešu
13.10 Vienatnē ar visiem
14.10, 15.20 Laiks rādīs
16.00 Precamies!
17.20 Tētuka meitiņas
17.50 Lai runā!

19.00 Laiks
20.05 Sarkanā karaliene
21.55 Pēc skolas
 

Baltkrievija 1
5.00, 6.20, 7.15 Labrīt, Baltkrie-
vija!  6.00, 7.00, 8.00, 11.00, 
14.00, 18.00, 23.05 Ziņas
6.05, 7.05 Ekonomikas ziņas
6.10, 7.10, 18.40, 22.25 Zona Х
8.10, 21.05 Pēdas
9.00, 12.00, 15.00 90 sekundes
9.50 Parfjumēriste
11.10, 15.30 Ģimenes melodrā-
mas  12.20 Diena lielpilsētā
13.20 Bērnu ārsts
14.15, 17.40 Reģionālās ziņas
14.25 Starp mums meitenēm...
16.35 Baltkrievijas laiks
18.20, 22.45 Interešu sfēra

19.00 Spartaka otrā atdzimšana
20.00 Panorāma
20.45 Aktuāla intervija
23.25 Sporta diena  
23.35 Lamatas

Baltkrievija 2
6.00 TV rīts
8.00, 20.05 TV barometrs
8.10, 21.05 Onlains
8.50, 15.25 Aizliegtā skolā
10.00, 18.45 Ekstrasense 
Fatima Hadujeva  11.10, 20.10 
Ekstrasensi detektīvi
12.15, 16.35 Voroņini
13.25, 17.45 Nepiedzimsti 
skaista  14.30 PIN kods
21.00 Sportloto 5 no 36, KENO
21.45 Futbols  0.15 Saprast un 
padarīt nekaitīgu

CETURTDIENA, 17. marts 7.40, 13.30 Beibleidi 2
8.0, 2.10 Smieklīgākie video-
kuriozi
8.30, 1.45 Simpsoni
9.00 Mf. Labs puika
11.00 Kings un Maksvela
12.00, 5.40 Rozenheimas 
detektīvi 4
14.00 Kungfu panda 2
14.30, 2.30 Viņas melo labāk 2
15.40, 20.20, 3.25 UgunsGrēks
16.55 Komisārs Reksis
18.00 Divarpus vīri 5
19.00, 3.55 TV3 Ziņas
19.35, 4.25 Bez Tabu
21.00 Vajātājs
22.00 Mf. Diena, kad apstājās 
Zeme
0.10 Kinomānija
0.45 Sporta apskats Overtime 
TV
5.00 Tētuka meitiņas

TV3+
7.05 Madagaskaras pingvīni
7.55 Bada spēles
9.00 Uzmanību, bērni!
10.05 Kapteini Grantu meklējot
11.25, 15.35 Comedy Women
12.30, 16.50 Tētuka meitiņas
13.30, 20.00 SašaTaņa
14.35 Ekstrasensi - detektīvi
17.50, 3.10 Māja-2
18.55, 1.50 Brīvdienas Meksikā
21.00 Sporta skolotājs
22.05 Mākslas filma
0.05 Mf. Viņas vīra nodevība

TV5
5.00, 0.55 Mūzika
7.55 6 kadri
8.20 Gorjunovs
10.15, 13.25 Top Shop
10.30 Maskava. Trīs stacijas
13.40 Kruķis
16.35 Ļaļas atgriešanās
19.40 Sasisto lukturu ielas
21.40 Ārpus likuma

22.05 Svešais

NTV
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00 
Šodien  5.10 Rīts
8.00 Muhtara atgriešanās
9.20 Maskava. Trīs stacijas
11.00 Zvērināto tiesa
12.25 Ārkārtas gadījums
12.55, 0.10 Tikšanās vieta
14.00 Spogulis varoņiem
15.20 Sasisto lukturu ielas
17.00 Runājam un rādām
18.45 Ar Dievu, Makarov! 
20.50 Biškopis
22.45 Dienas kopsavilkums
23.10 Kurlais
1.20 Viss iekļauts
3.15 Vasarnīcu lietas
4.15 Braucam un ēdam!

RTR Planēta Baltija
5.00 Krievijas rīts
10.00, 13.00, 16.00, 16.50, 
19.00 Vēstis  10.35, 13.25, 
16.30, 18.35 Vēstis - М
10.50 Par pašu galveno
11.45 Mihails Voskresenskis. 
Dvēseles taustiņi 
12.15, 13.40 Kosatka
14.25 Guļčata
17.15, 3.00 Tiešais ēters
20.00 Ļeņingrada 46
21.45 Vakars ar Vladimiru 
Solovjovu
23.20 Inženieris Suhovs. 
Universāls ģēnijs.   0.50 Melnie 
caurumi. Baltie plankumi. 
1.30 Steidzami uz numuru!
2.15 Jurija Bondareva mirkļi 
4.10 Kamenska

PBK
6.00, 0.25 EuroNews
6.35, 9.00, 11.00, 14.30, 17.10, 
1.00 Ziņas
6.40, 12.35 Multfilmas

7.00, 9.25 Labrīt
9.50 Dzīvo vesels!
11.30 Vienatnē ar visiem
12.50 Tablete
13.25 Laiks rādīs
14.50 Moderns spriedums
16.00 Vīriešu/ sieviešu
17.50, 18.05 Precamies!
18.00, 20.45, 23.00 Latvijas 
laiks  19.00 Lai runā!
20.00 Laiks
21.20, 23.05, 1.30 Sarkanā 
karaliene
23.50 Vakara Urgants
3.00, 5.35 Smieklīgi videoklipi
3.15 Mf. Neatkārtojamais 
pavasaris

RenTV Baltic
5.35, 0.55 Skatīties visiem!
6.00 Pazīsti savējos!
6.25 Karavīri
7.10 Bērnu klubs
7.30 Laika ziņas
7.35, 19.45 Saviesīgas vakariņas
8.35, 16.25 Jums pat sapņos 
nav rādījies
9.55 Čapmanes noslēpumi
11.00, 18.35 Ģimenes drāmas
12.00, 17.30 Pareizs līdzeklis
13.05,0.05 Dokumentāls 
projekts
20.50 Ekstrasensu cīņas. 
23.05 V un S

ONT
5.00, 7.30, 8.00, 10.00, 12.00, 
15.00, 17.00, 19.30, 23.25 
Ziņas  5.05 Rīts
8.05 Dzīvo vesels!
9.25 Kontrolpirkums
10.10 Moderns spriedums
11.20 Tablete
12.05, 15.15, 17.15, 20.00 
Sporta ziņas
12.10 Vīriešu/ sieviešu
13.10 Vienatnē ar visiem
14.10, 15.20 Laiks rādīs

16.00 Precamies!
17.20 Tētuka meitiņas
17.50 Lai runā!
19.00 Laiks
20.05 Jātiek skaidrībā
20.30 Sarkanā karaliene
22.20 Pēc skolas

Baltkrievija 1
5.00, 6.20, 7.15 Labrīt, Balt-
krievija!
6.00, 7.00, 8.00, 11.00, 14.00, 
18.00, 23.05 Ziņas
6.05, 7.05 Ekonomikas ziņas
6.10, 7.10, 18.40, 22.25 Zona Х
8.10, 21.05 Pēdas
9.00, 12.00, 15.00 90 sekundes
9.50 Parfjumēriste
11.10, 15.30 Ģimenes melodrā-
mas
12.20 Diena lielpilsētā
13.20 Bērnu ārsts
14.15, 17.40 Reģionālās ziņas
14.25 Starp mums meitenēm...
16.35 Baltkrievijas laiks
18.20, 22.45 Interešu sfēra
19.00 Spartaka otrā atdzimšana
20.00 Panorāma
20.45 Speciālreportāža
23.25 Sporta diena
23.35 Lamatas

Baltkrievija 2
6.00 TV rīts
8.05, 20.05 TV barometrs
8.10, 21.15 Onlains
8.50, 15.25 Aizliegtā skolā
10.00, 18.45 Ekstrasense Fati-
ma Hadujeva 
11.10, 20.10 Ekstrasensi 
detektīvi
12.15, 16.35 Voroņini
13.30, 17.45 Nepiedzimsti 
skaista
14.30, 21.55 PIN kods
21.00 Sportloto 6 no 49, KENO
22.50 Bafija pret vampīriem

PIEKTDIENA, 18. marts

LTV1
6.00 Latvijas Republikas valsts 
himna 6.02 Citādi latviskais 
(Cytaidi latviskais)
6.30 Rīta Panorāma
8.35, 17.00 Mīlas viesulis
9.35, 16.05 Mīlas jūra
10.35, 13.05, 14.50 Televeikala 
skatlogs Top-Shop piedāvā
10.50 Ceturtā studija
11.15, 1.25 Izsauciet vecmāti
12.10 V.I.P.
13.20 Saknes debesīs
13.55 Gārfīlda šovs
14.20 Brīnumskapja skola
15.05 Jaunie ārsti
18.00, 23.00 Ziņas
18.55 100 grami kultūras
19.05 Gudrs, vēl gudrāks
20.30 Panorāma
21.15, 2.15 Midsomeras slep-
kavības 18
23.15 Skutelis ir studijā
23.30 Latvijas šlāgeraptauja 
2016
0.25 Fortitūda
4.00 LTV - 60
4.45 Sporta studija
5.30 Province

LTV7
6.00 Latvijas Republikas valsts 
himna
6.03, 5.30 1000 jūdzes Gruzijā
6.30 Labākais no Euromaxx
7.00 Ceturtā studija
7.30 Latvijas novadu cīņas
8.25 Sporta studijas diskusija
9.25, 3.25 Anekdošu šovs 1
10.00 Jaunie ārsti
10.55, 14.05 Muhtars atgriežas
11.55 PČ bobslejā
15.05 PK biatlonā

16.25 Nezināmie brīnumi. 
Japāna
17.00 Dzīve šodien
18.00 Ziņas
18.35 Personīgā lieta
19.05, 2.10 Aculiecinieks
19.20 PČ Vieglatlētikā telpās
0.15 Mēness noslēpumi
1.15 Eiropa koncertos
2.25 LTV - 60
3.55 Troksnis
5.00 Pie stūres

LNT
6.00, 14.20 Ēd un tievē
6.30, 2.50 LNT rīta ziņu raidī-
jums 900 sekundes
8.40, 0.55 Dzīvīte
9.05, 20.35 Degpunktā 6
9.40, 2.05 Dzīves krustcelēs 5
10.40, 13.45 Televeikala 
skatlogs
10.55 Mežonīgā sirds
11.50 Mf. Mīlestības sastāv-
daļas
14.00, 17.50, 20.00 LNT ziņas
14.50 Vampīra dienasgrāmatas 
15.45 Nemelo man!
16.50, 18.00 Māksla piedot
18.55, 1.15 Juvelieru klans
21.10 Iemīļotās mūzikas raidī-
jums Dzintara dziesmas
22.10 Sirdsmīļā Monika 2
22.55 Greizais spogulis
4.30, 5.40 Karamba!
4.50 Bernards
5.00 Boba burgeri 5
5.20 Luī 4

TV3
6.40 Ķepu patruļa 2
7.10, 13.00 Madagaskaras 
pingvīni 2
7.40, 13.30 Beibleidi 2

8.00, 15.25 Smieklīgākie video-
kuriozi
8.30 Simpsoni
9.00 Mf. Rodeo eņģelis
11.00, 5.40 Kings un Maksvela
12.00 Rozenheimas detektīvi 4
14.00 Kungfu panda 2
14.20, 2.50 Viņas melo labāk 2
16.25 Komisārs Reksis
17.25 Bitīt’ matos
18.00, 2.00 Divarpus vīri 5
19.0, 3.40 TV3 Ziņas
19.35, 4.10 Bez Tabu
20.20 Bez Tabu. Dzīves smal-
kumi 4
21.00 Mf. Krokodils Dandijs 2
23.15 Mf. Amerikāņu pīrāgs 4
1.10 Greislenda
5.00 Tētuka meitiņas

TV3+
7.00 Мadagaskaras pingvīni
7.50 Bada spēles
8.55 Uzmanību, bēri!
10.00 Kapteini Grantu meklējot
11.20, 15.35 Comedy Women
12.25, 16.50 Tētuka meitiņas
13.30 SašaTaņa
14.35 Ekstrasensi - detektīvi
17.50, 2.10 Māja-2
20.00 Mf. Ledus laikmets.
21.50 Mf. Mīlestības formula
23.15 Mf. Mīlestība aizsegā

TV5
5.00, 2.00 Mūzika
7.55 6 kadri  
8.20 Gorjunovs
10.15, 13.25 Top Shop
10.30 Maskava. Trīs stacijas
13.40 Šefs
16.35 Ļaļas atgriešanās
19.40 Sasisto lukturu ielas
21.40 Greizais spogulis
23.30 Tikšanās vietu mainīt 
nedrīkst

NTV
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00 
Šodien
5.10 Rīts
8.00 Muhtara atgriešanās
9.20 Maskava. Trīs stacijas
11.00, 23.35 Zvērināto tiesa
12.25 Ārkārtas gadījums
12.55 Tikšanās vieta
14.00 Spogulis varonim
15.20 Sasisto lukturu ielas
17.00 Runājam un rādām
18.45 Biškopis 
22.25 Vairākums
1.20 Viss iekļauts
3.15 Volkova stunda

RTR Planēta Baltija
5.00 Krievijas rīts
10.00, 13.00, 16.00, 16.50, 
19.00 Vēstis
10.35, 13.25, 16.30, 18.35 
Vēstis - М
10.50 Par pašu galveno
11.45 Ģēniji un ļaundari 
12.15, 13.40 Kosatka
14.25 Guļčata
17.15, 3.00 Tiešais ēters
20.00 Humora raidījums
21.45 Mf. Piedot par visu
23.30 Dzīves līnija 
0.30 Mf. Nepabeigtais stāsts
2.15 Staļina vecākais dēls
4.10 Kamenska

PBK
6.00, 1.10 EuroNews
6.35, 9.00, 11.00, 14.30, 17.10 
Ziņas
6.40, 12.30 Multfilmas
7.00, 9.25 Labrīt
9.50 Dzīvo vesels!
11.30 Vienatnē ar visiem
12.50 Tablete
13.25 Laiks rādīs

14.50 Moderns spriedums
16.00 Vīriešu/ sieviešu
17.50, 18.05 Cilvēks un likums
18.00, 20.50 Latvijas laiks
19.00 Brīnumu lauks
20.00 Laiks
21.25 Balss. Bērni.
23.30 Vakara Urgants
0.25 Humora raidījums
1.40 1 in city
2.40, 4.05, 5.45 Smieklīgi 
videoklipi
2.50 Esmu pilnīgā kārtībā
4.15 Mf. Pēdējais upuris 

RenTV Baltic
5.40, 23.00, 0.50 Skatīties 
visiem!
6.25 Karavīri
7.10 Bērnu klubs
7.35 Laika ziņas
7.35, 19.45 Saviesīgas vakariņas
8.35, 16.20 Jums pat sapņos 
nav rādījies
9.55 Čapmanes noslēpumi
10.55 18.35 Ģimenes drāmas
12.00, 17.30 Pareizs līdzeklis
13.05 Ekstrasensu cīņas
15.25 Kosmisko stāstu diena
20.50 Čapmanes noslēpumi
21.55 Dīvaina lieta
0.00 Dokumentāls projekts

ONT
5.00, 7.30, 8.00, 10.00, 12.00, 
15.00, 17.00, 19.30, 23.50 
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
11.20 Tablete
12.10 Vīriešu/ sieviešu
13.10 Vienatnē ar visiem
15.20 Mf. Veči!

17.20 Gaidi mani
17.55 Brīnumu lauks
19.00 Laiks  20.05 Balss. Bērni.
22.05 Kas? Kur? Kad? Baltkrie-
vijā  23.20 Leģendas Live

Baltkrievija 1
5.00, 6.20, 7.15 Labrīt, Balt-
krievija!
6.00, 7.00, 8.00, 11.00, 14.00, 
18.00, 0.00 Ziņas
6.05, 7.05 Ekonomikas ziņas
6.10, 7.10, 18.40 Zona Х
8.10 Pēdas
9.00, 12.00, 15.00 90 sekundes
9.50 Parfjumēriste
11.10, 15.30 Ģimenes melodrā-
mas  12.20 Diena lielpilsētā
13.20 Bērnu ārsts
14.15, 17.40 Reģionālās ziņas
14.25 Starp mums meitenēm...
16.35 Nezināmā Baltkrievija
17.10 Izmeklēšanas noslēpumi
19.00 Spartaka otrā atdzimšana
20.00 Panorāma
20.45 Gigantu liktenis
21.15 Mf. Avatars
0.15 Sporta diena

Baltkrievija 2
6.00 TV rīts
8.00, 20.05 TV barometrs
8.10, 16.25 Onlains
8.50, 15.20 Aizliegtā skolā
9.55 Ekstrasense Fatima 
Hadujeva 
11.10 Ekstrasensi detektīvi
12.15 Voroņini
13.25 Nepiedzimsti skaista
14.30, 22.25 PIN kods
17.00 Mītu grāvēji
18.10 Mf. Bez kompromisiem
20.10 Ekstrasensu cīņas
21.00 Sportloto 5 no 36, KENO
23.25 Reportieris
0.05 Ielu maģija
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www.ezerzeme.lv
e-pasts: ezerzeme@ezerzeme.lv
Adrese: Lāčplēša ielā 20, Krāslavā, LV-5601.
Iznāk otrdienās un piektdienās.

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

Izdevējs - SIA “LER 8”.
Reģ. Nr. LV 51503017321
Norēķinu konts SEB BANKĀ:
LV22UNLA0023000467070
Iespiests SIA “Latgales druka”. 
Rēzekne, Baznīcas 28.
Reklāma, sludinājumi - tālr. 65681464
Fakss - 65681465

Materiālu un TV programmas sagatavošanā izmantoti  “Neatkarīgā Rīta Avīze”, “Diena”, “Subbota”, “Rēzeknes Vēsti s”, “Novadnieks”, interneta resursi un citi  avoti .
Laikraksta redaktore
Redaktores vietniece
Korespondenti 

Tulkotāja
Grāmatvedība

Marina Nipāne 
Inga Pudnika
Aleksejs Gončarovs
Elizabete
Viļuma-Gražule
Iveta Leikuma 
Na tā li ja Zda nov ska

26795517, marina_nipane@inbox.lv
22021290, ingapudnika@inbox.lv
26065838

27068443, pati te@inbox.lv
26439370, ivetaleikuma@inbox.lv
26853074, natalin240580@mail .ru
65681476, ler8@ezerzeme.lv

Autoskola 
“AUTO-MADARA” 

uzņem “B” kategorijas auto-
vadītāju kursos.

Sapulce 17. martā, plkst. 15.00
Dagdā, Ezera 3.
Tālr. 29427803, 29455509.

22.03. un 25.03. tirgosim 
brūnās DĒJĒJVISTAS 

(4.50 €/ gab.).
Krāslavā no 11:00 - 12:00;
Dagdā no 13:00 - 14:00.

Tālr. 29121154 .

SIA Trece 
piedāvā uzvelkamos 

franču griestus.
Liela krāsu un faktūru izvēle. 

Cena no 23 eur m2. 
Iespējams līzings.

Tālr. 25400178.
 www.trece.lv.

SI A “TEK” no Pre iļiem pie-
dā vā 18. martā 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.

Tālr. 29505937.

IEPĒRK
SIA “SENLEJAS” – liellopus, 
teļus, jērus. Samaksa tūlītē-
ja. Tālr. 65322454, 26190124, 
26319888.

 PLASTIKĀTA LOGI un 
DURVIS

(6-kameru vācu profils)
Metāla durvis (125 eiro).

Atlaides līdz 20 %
Tālr. 27878088 (Krāslava),

28675525 (Dagda)

LAIKA ZIŅAS

16.03. 17.03. 18.03.

- 1 ... + 3  + 1 ... + 6 + 1 ... - 2

R   5 m/s ZR     8 m/s Z    7 m/s

Reklāma un sludinājumi

Pataloģija, locītavu 
un mugurkaula 
saslimšanas.

Ārsts Boriss Mihailovs
Tālr. 29105248 .

 SIA  “FORVEST”
Pērkam augošu mežu, 

mežu ar zemi, ieķīlātu mežu 
un bez dokumentiem.
Meža izstrādāšanas pakal-

pojumi.  Meža izvedēja, for-
vardera pakalpojumi. 

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

PĒRK

PĀRDOD

DAŽĀDI

visaugstākā cena par meža īpa-
šumiem vai cirsmām, l/s zemi. 
Tūlītēja samaksa. T. 29105447, 
20318082, 27413393;
augošu mežu. Augstas cenas. 
Tālr. 29414231;
mežus ar zemi, cirsmas. Samak-
sa uzreiz. Tālr. 26346688.

Vīrietis meklē darbu celtniecībā 
(māju, dzīvokļu remonts), zāģē-
ju, skaldu malku. Tālr. 28753676.
Ģimene bez kaitīgiem ieradu-
miem meklē darbu laukos. Tālr. 
24786574.
VĒLOS ĪRĒT 1-ist. vai 1,5-ist. 
dzīvokli vēlams Rēzeknes vai 
Baznīcas ielā. Tālr. 25232639.
IZĪRĒJU iekoptu lauksaimnie-
cības zemi Robežnieku pa-
gastā (19.6 un 13.2 ha). Tālr. 
29114384. 
MAINA 1.5 istabu dzīvokli Dau-
gavpilī pret māju Krāslavā. Tālr. 
29840945.
Santehnikas un jumtu remonts. 
Tālr. 29781748.
ATDOŠU par simbolisku samak-
su āzi (2 gadi). Tālr. 24786574. 

māju Skuķos. Tālr. 65626809;
1 - istabas dzīvokli Krāslavā. 
Tālr. 25277502;
“GOLF II” - 1989., TA līdz 
15.11.2016. Tālr. 26262007;
mazlietotu mopēdu “WONJAN 
WJ 50”. Tālr. 28849034;
SIA “STIVULS” piedāvā jaunas 
vasaras riepas. Cena: R14 no 34 
€, R15 no 38 €, R16 no 40 €, R17 
no 45 €. T. 29147390, 29167019;
polikarbonāta siltumnīcu. Tālr. 
20222365
jaunas un lietotas mēbeles (lēti). 
Terasas dēļus, lietotus ķieģeļus.
Tālr. 29517757;
plastmasas mucas (1000 l). Tālr. 
26361548;
grūsnu teli (melnraiba, 25 
mēn., atnesīsies aprīlī). Tālr. 
26787955;
jaunaitas. Tālr. 28693451;
sivēnus Aulejā. Tālr. 26598779;
kartupeļus (pārtikas, sēklas, lop-
barības). Piegāde. T. 27131681;
timotiņa sēklas. Tālr. 28328013;
miežus, auzas, kviešus, mil-
tus, kartupeļus. Piegāde. Tālr. 
29134527;
skaldītu malku. Tālr. 26677812.

SIA “RENEM” 
iepērk jaunlopus, 
liellopus, aitas. 

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.

iepērk liellopus, jaun- 
lopus, aitas, zirgus. 
Svari. Samaksa tūlī-
tēja. Tālr. 28761515.

SIA „LATVIJAS GAĻA” 

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

Sku mju brīžos neatsverams 
ir cilvēku atbalsts un palīdzī-
ba. Pateicamies visiem, kas ar 
sirds siltumu dalīja bēdu sma-
gumu un bija kopā ar mums, 
mūžības ceļos aizvadot mūsu 
meitu, mazmeitu, māmiņu, 
sievu, māsu Jūliju Taranovu. 
Sirsnīgs paldies Robežnieku 
un Indras pagasta darbinie-
kiem, Robežnieku pamat-
skolas, Indras pamatskolas 
un Varavīksnes vidusskolas 
kolektīviem, Jūlijas bērnības 
draugiem un bijušajiem kla-
sesbiedriem, mūsu radiem, 
draugiem un paziņām.

Boločko ģimene

• Granīta un cementa - smelk-
nes pieminekļi, kapapmales, 
plāksnes, nožogojumi.

• Granīta, krāsu un formu 
daudzveidība.

• Uzraksti  uz pieminekļiem ar 
padziļinātu gravējumu un 
smilšstrūklu.

• Pasūtī juma pēcapmaksa.
• Uzstādīšana un transporta 

pakalpojumi.
Krāslava, Jaunā iela 13, 

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

KAPU PIEMINEKĻU 
IZGATAVOŠANA

Rokas, kas mīlēja darbu, 
gurušas,
Sirds, kas vēlēja labu, nu 
atdusas.

Izsakām dziļu līdzjūtību 
Šķeltovas pamatskolas di-
rektorei Olgai Afanasjevai, 
tēvu pēdējā gaitā pavadot.

Šķeltovas pamatskolas 
kolektīvs

 

Lai tēva mīlestība paliek dziļi 
sirdī 
Par avotu, kur mūžam spēku 
smelt.

Izsakām līdzjūtību skolotā-
jai Olgai Afanasjevai sakarā 
ar tēva aiziešanu mūžībā.

Sauleskalna sākumskolas 
kolektīvs

III Vienā dienā - četri gadalaiki 

Turpinājums. Sākums 5. lpp.
 Ja gadā tiek iztērēti 68 262 

eiro, bet novadā dzīvo 17 876 ie-
dzīvotāji (dati uz 01.01.2016.), tad 
iznāk, ka katrs novadnieks par to 
automātiski maksā 3,8 eiro gadā, 
neatkarīgi no novadnieka vecuma, 
nodarbošanās utt. Ja ģimenē ir trīs 
bērni un divi pieaugušie, tad kopā 
ģimene “maksā” 19 eiro gadā. Vai 
budžetā atvēlētā summa 68 262 
eiro ir adekvāta saņemtajai informā-
cijai, spriediet, novadnieki, paši. 

SECINĀJUMI
Izvērtējot triju pašvaldību laik-

rakstus, nākas secināt, ka Latvijā 
nav izstrādāta pašvaldībām vieno-
ta sabiedrības informēšanas sistē-
ma. Katra pašvaldība šo funkciju 
pilda pēc saviem ieskatiem. Katrā 
novadā sabiedrība netiek informē-
tā vienādā apjomā, kvalitātē un 
veidā. Viena pašvaldība apmaksā 
redaktorus, reportierus, televīzijas 
u.c. pakalpojumus, taču citā paš-
valdībā sabiedrībai pašai jāpalīdz 
pašvaldībām radīt alternatīvus in-

formācijas avotus, jo pašvaldība 
nespēj kvalitatīvi sniegt nepiecie-
šamo informāciju. Tā kā Latvijas 
iedzīvotājiem vienas valsts terito-
rijā būtu jāsaņem līdzvērtīgi pa-
kalpojumi, tik tiešām, šāda vienota 
sistēmas izveide būtu nepiecieša-
ma. Līdz ar to tiktu pielikts punkts 
pārmērīgiem pašvaldības līdzekļu 
tēriņiem informācijas sniegšanā, 
kā arī tiktu izskausti pašvaldības 
propagandas laikraksti. Tādējādi 
valstī saglabātos līdzsvars starp 
pašvaldības sniegto informāciju un 
brīvās preses sniegto informāciju. 
Savukārt brīvā prese nosargātu 
valstī vārda brīvību. Šādā veidā tik-
tu izskausta arī pašvaldību vadītā-
ju iespēja par pašvaldības nodokļu 
maksātāju līdzekļiem spodrināt 
savu tēlu, kas no malas izskatās 
pēc ļaunprātīgas dienesta stāvokļa 
izmantošanas. 

Turpmāk runāsim par to, ko paš-
valdības publicē savās mājaslapās.
Elizabete VIĻUMA - GRAŽULE

Drīzumā tiks pielikts punkts pašvaldību propa-
gandas informatīvajiem izdevumiem

Alekseja GONČAROVA foto

 Piektdien, 18. 
martā, z/s “Flave-
ri” pārdos dējīgu 
šķirņu (Thailand, 

Dominant, Lohman Brown, 
Leghorn, ungāru) dažādas 
krāsas jaunas vistiņas (4 - 
5.5 mēn.), gaiļus un labas 
dējējvistas (12 mēn.). Pēc 
pasūtījuma paipalas. Tālr. 
29142247, šoferis 29158908. 

Priežmale - 8.00, Jaunokra - 8.15, 
Astašova - 8.20, Mariampole - 
8.25, Andrupene - 8.35, Andzeļi - 
8.55, Ezernieki - 9.10, Egļeva - 9.30, 
Muižnieki - 9.40, Šķaune - 9.55, 
Porečje - 10.20, Svariņi - 10.35, 
Dagda - 10.55, Asūne - 11.25, Ra-
čeva - 11.40, Robežnieki - 11.50, 
Skuki - 12.05, Indra - 12.20, Vai-
cuļevas - 12.30, Lupandi - 12.40, 
Piedruja - 12.55, Kalnieši - 13.05, 
st. Skaista - 13.20, Skaista - 13.35, 
Krāslava (Ostas iela) - 14.00, Kom-
buļi - 14.30, Auleja - 14.50, Grāveri 
- 15.15.

  KAMĪNU veikals
(vairāk kā 50 modeļi)

Kamīni, kamīnkrāsnis, 
buržuikas.

Cena sākot no 85 eiro.
Krāslavā, Lāčplēša ielā 17 - 1.

Tālr. 27878088, 28675525
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